
   

  

  

សមគមែខមរេដីមបីអ វឌ នជ៏នបទកមពុជ 
Khmer Association Countryside Cambodia 

(KAFDOC) 

សមគមែខមរេដីមបីអ វឌ នជ៏នបទកមពុជ 
របយករណ្៏របចំ  

ឆន ំ ២០១២ 

សមគមកហ្វដុកបនចុះបញជ ីេឈម ះេន្រកសួងម ៃផទ េលខ ៨២៦  េនៃថងទ ី១៣  ែខ ធនូ ឆន  ំ១៩៩៤  
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មតិក 

រលិខិតពីនយិក្របតិបត្ត ិ ៣ 

ករបរយិយសេងខប ៤ 

កមមវធិី  

គេ្រមងសេម្លងជនជតិេដើមភគតិចេដើមប ី ៨ 

កមមវធីីអភវិឌបនច៏ំរុះ(DA) ១៧ 

គេ្រមងព្រងឹងគុណភពអបរ់េំន បឋមសិក ២៨ 

គេ្រមងេលើកមពស់សិទធិ្រសី្តកនុងកិចចករនេយបយ ៣៥ 

្រពឹតិ្តករណ៏សំខន់ៗ កនុងករងរអភវិឌ ន ៏ ៤៣ 

ករងរអនកសម្រគច័ិត្តែខមរ និងបរេទសេន្រកេចះ ៤៤ 

ករបង្ហ ញហិរញញ វតថុ្របចឆំន  ំ ៤៦ 

្រកុមករងរ្រគប្់រគង  ៤៥ 

រចនសមពន័របស់អងគករកហ្វដុក(KAFDOC) ៤៥ 

 
អងគករកហ្វដុក  

គជឺអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិលកនុង្រសុកែដលកពុំងេធ្វើ
ករងរយ៉ងចបំងេលើ ករងរសិទធ ិអភបិលកចិច
ល្អ េយនឌរ័ សន្តសុិខេសប ង    អនមយ័ នងិ វស័ិ

យអបរ់េំនកនុង្របេទស   កមពុជ ។ 
កហ្វដុក បននងឹកពុំង្របតបិត្តកិរងររបស់ខ្លួន
េន្រគបស់ហគមនក៏នុងេខត្ត្រកេចះែដលជអនក
ទទលួផល ជ្រកុម្រស្តី កុមរ ្រកុម    សហគមន ៏
ជនជតេិដើមភតចិ ្រស្តី្រកុម្របកឹ ឃំុ សរុបមន
អនកទទលួផលផទ ល់ចនំនួ៧៧៦៣នក ់ កនុងេនះ

មន្រស្តី ៣០១៩នក ់

េបសកកមមរបសក់ហ្វដុក 

សមគមែខមរេដមីបអីភវិឌ ន៍ជនបទកមពុជ 
(កហ្វដុក) េលីកសទួយ នងិ សហករ 

ជមយួ ថ បន័ពក់ពនធ ័អងគករអភវិឌ ន៍
នន  សហគមន៍មូល ្ឋ ន េដមីបសំីេរច េលី
វស័ិយអភវិឌ ន៍ជនបទ អប់រ ំកសិកមម សុខ
ភបិល បរ ិ ថ ន  េទសចរណ៍  អភបិលកចិច
ល្អ  នងិ ករ្រគប់្រគងេ្រគះមហន្ត យ  
េ យេផ្ត ត េលី្របជជន្រកី្រក  ជនងយ
រងេ្រគះ   ពេិសស ្រស្ត ីនងិ កុមរ  

េគលបំណងរបសក់ហ្វដុក 
ព្រងឹងសមតថភពនិងផ្តល់ឱកសដល់សហគមនម៍លូ ្ឋ ន
េដើមបែីកលំអរ ថ នភពរស់េនរបស់ ្របជពលរដ្ឋេនសហ
គមនជ៍នបទ មរយៈករ្រគប្់រគង និងចតែ់ចងេលើករ
អភវិឌ នស៍ហគមរ៍បស់ខ្លួនឯង ្របកបេ យ និរន្តភព និង
ធនបននូវសិទធិរស់ េនកនុងសងគម្របកបេ យេសចក្តីៃថ្ល
ថនូរ។ 
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លខិិតពីនយកិ្របតិបត្តិ 
              េគលបំណងៃនរបយករណ៍្របចឆំន េំនះគចឺងប់ង្ហ ញពី ន ៃដ
ែដលសេ្រមចបន ពីផលលំបក បទពិេ ធនែ៏ដលបនមកពីករអនវុ
ត្តគ៏េ្រមងនិងកដ៏ចូជករផ្តលអ់នុ សនន៏នេដើមបបីន្ត ករងររបស់
អងគករកហ្វដកុឈនេទសេ្រមចេជគជយ័របសេ់គលេ គេ្រមង 

និងអងគករ។ ន ៃដទងំ យែដលមនេនកនុងរបយករណ៍េនះបនេធ្វើករឆ្លុះបញច ងំ ពីកចិច
ខតិខ្ំរបឹងែ្របងរបសអ់ងគករ កហ្វដកុ េលើករងរ ផ រភជ បទ់នំកទ់នំង ្របជពលរដ្ឋេទនឹង 
ែផនករវនិិេយគ និង អភវិឌ នឃ៏ុំ ករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនវូ េស ធរណៈឃុំ  មរយៈស
េម្លងរបស្់របជពលរដ្ឋ ជពិេសសជនជតេិដើមភគតចិ កនុង កចិចសនទនថន កឃ់ុំ េខត្ត ករងរ
អបរ់ ំ សខុភព សន្តិសខុេសប ង  និង ករេលើកកមពសសិ់ទ ធ្ិរស្តីជេដើម ។ ន ៃដទងំេនះ បន
បង្ហ ញថអងគករកហ្វដកុ ខតិខជំយួជំរញុ ឲយមនអភបិលកចិចល្អេនថន កម់ូល ្ឋ ន ករេលើក
កមពសសិ់ទ ធ ិករងរអភវិឌ នច៏រំះុ ។ មរយៈគេ្រមងទងំេនះ បនេធ្វើឲយ កហ្វដកុ ខតិខេំដើមប ី
យកមក អនវុត្ត និង េធ្វើឲយ្របេសើរនវូករងរ្រគប្់រគងគេ្រមងបន្តេទៀត កដ៏ចូជករេឆ្លើយតប 
ចេំពះត្រមូវកររបស្់របជពលរដ្ឋបនទនេ់ពល ពិេសស្រកុមជនជតេិដើមភគតចិ  ្រកុមជន
្រកី្រកងយរងេ្រគះ ជពិេសស្រស្តី និង កមុរ  ។  មនមឲយអងគករ នងខ ញុ ំសមូែថ្លងអំណរ
គណុយ៉ងេ្រជ លេ្រជ ចេំពះ ជញ ធរឃុំ ្រសុក េខត្ត  អងគករៃដគរូ ថ បន័ពកព់នធ ័  មច ស់
ជំនយួ មូលនិធិ សុី កសិនេអត អុីនធវឺ ី និង  េអចប៊ ី េអហ្វ បនខតិខជំយួេ្រជមែ្រជង
ឈនេទសេ្រមចេជគជយ័ស្រមបឆ់ន េំនះ។ 

ងួន សផុនី  
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ករបរយិយសេងខប 
           េនកនុងឆន ២ំ០១២ ថ្វីេបើមនគេ្រមងមយួចំនួន របស់  
កហ្វដុក បនបញចបក់េ៏ យស្រមបឆ់ន ២ំ០១១ ករអនុវត្តន៏
សកមមភព ស្រមបឆ់ន ២ំ០១២ េនែតបន្ត មរយៈគេ្រមង៤ 
សំខន់ៗ រមួមនៈ ១-គេ្រមងសេម្លងជនជតិេដើមភគតិចេដើមបី
អភបិលកិចចល្អមូល ្ឋ ន( M V G G )២-កមមវធីីអភវិឌបនចំ៏រុះ(D A) 
៣-គេ្រមងព្រងឹងគុណភពអបរ់េំន បឋមសិក (IQEPP)
៤-គេ្រមងេលើកមពស់សិទធិ្រសី្តកនុងករចូលរមួកិចចករនេយបយ
(WERA) ែដលមនថវកិ្របចឆំន សំរុប១៩៩.៦១១,០៤ ដុ ្ល   
សហរដ្ឋ េមរកិ ។ មរយៈគេ្រមងទងំ៤ខងេលើ កហ្វដុក
បន អនុវត្តសកមមភពគេ្រមងេនកនុងតំបនេ់គលេ ចំនួន៣
្រសុក និង ១្រកុង េនកនុងេខត្ត្រកេចះ មន្រសុក ចិ្រតបុរ ី  ែ្រពក
្របសព្វ សំបូរ និង ្រកុង្រកេចះ ។ កនុងេគលបំណងេផ្ត តេលើ ករ
ព្រងឹង សមតថភព សិទធិកុមរ សិទធិ្រស្តី ករព្រងឹងករងរេរៀន និង 
បេ្រង នរបស់េ ក្រគូអនក្រគូសិស និសិស ្រកី្រកីព្រងឹងអភបិល
កិចចល្អ គណេនយយភពសងគម  កនុងេខត្ត្រកេចះ េដើមបឈីនេទ
សេ្រមចេគលបំណង របស់អងគករកហ្វដុក ែដលបនកំណតថ់ 
“ ព្រងឹងសមតថភពនិងផ្តល់ឱកសដល់សហគមនមូ៍ល ្ឋ នេដើមបី
ែកលំអរ ថ នភពរស់េនរបស់្របជពលរដ្ឋេនសហគមនជ៍នបទ 
មរយៈករ្រគប្់រគងនិងចតែ់ចងេលើករអភវិឌ នស៍ហគមន៍

របស់ខ្លួនឯង ្របកបេ យ និរន្តភព និងធនបននូវសិទធិរស់ 
េនកនុងសងគម្របកបេ យេសចក្តីៃថ្លថនូរ។ ” ករងរអភវិឌ ន ៍  
របស់ អងគករកហ្វដុក េនកនុងេខត្ត្រកេចះ បនទទួលលទធផល 
គួរជទីគប្់របេសើរ កនុងរយៈអនុវត្តនគ៍េ្រមងរយៈេពល១២ ែខ 
និង ករខិតខំ្របឹងែ្របង ជំនះ ល់ឧបសគគនន ែដលេកើតមន
េឡើង កនុងករងរអបរ់ ំសុខភព អភបិលកិចចល្អ ករងរអនុវត្ត
្រស្តី មសហគមន ៍ មរយៈករចង្រកងប ្ត ញ ជមយួ ្រកុម
្រស្តី ប ្ត ញ NGOs ថន កេ់ខត្ត  ថន កជ់តិ ករបេងកើត ្រកុមជន
បេងគ ល ្រគបភូ់មេិគលេ  របស់គេ្រមងទងំ៤  កិចចសហ
្របតិបត្តិករជិតសនិទធិជមយួ ប ្ត ញ អងគករថន កេ់ខត្ត ជតិ KNN, NEP,CYMCR,CPWP ...ឆន េំនះមន
សមជិក ្រកមុ្របឹក ភបិលចំនួន ៥នក្់រស្តី ២នក ់ស្រមបជ់ួបព្រងឹងករងរអងគករ ករពិនិតយេមើល
ែផនករយុទធ ្រស្តយូរអែង្វង េគលនេយបយអងគករ និង ករបញជ កអ់ះ ង ជមយួ មច ស់ជំនួយ ។ 

គេ្រមងសខំន់ៗឆន ២ំ០១១ 
1. គេ្រមងព្រងឹងគុណភពជីវតិដល់កុមរ

កំ្រព និងងយរងេ្រគះ(OVC)សរបុ
ថវកិ$47,325.00 ឧបតថមភេ យ SCK-

SCA 

2. គេ្រមងគំពរកុមរChildSponsorship 

មនថវកិសរបុ$53,143.00ឧបតថមភ
េ យActionAid Cambodia   

3. គេ្រមងកតប់នថយេ្រគះភយ័ៃនេ្រគះមហន្ត
យមនថវកិសរបុ$78,501.00ឧបតថមភ

េ យActionAid Cambodia   
4. គេ្រមងទីផ រស្រមបជ់ន្រកី្រកCSPPM 

មនថវកិសរបុ $52,579.50 ឧបតថមភ
េ យThe Asia Foundation  

 

សរបុថវកិ្របចំឆន ំ២០១១មនចំនួនៈ 
105,722.50 ដុ ្ល សហរដ្ឋ េមរកិ 
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ល.រ េឈម ះ្រសុក/្រកុង េឈម ះឃំុ/សងក ត ់ េឈម ះភមូ ិ

១ ្រកុង្រកេចះ សងក តអ់រូឬស  ី   
សងក តេ់កះ្រទង ់
(សរបុ ២សងក ត)់ 

អរូឬស ១ី  ែ្រសេ ្ត  កប៉ ូ 
កបលេកះ    ក ្ត លេកះ ចុងេកះ 
(សរបុ ៦ភមូ)ិ 

២ ្រសុកចិ្រតបរុ ី ឃំុថមែ្រគ  
ឃំុសំបកុ   
បសុ វ 
ថមី 
កនទួត 
ថមអេណ្តើ ក 
េកះែ្រចង 
(សរបុ ៧ឃំុ) 

ភមូឬិស ចីរ  ថមែ្រគក ្ត ល ថមែ្រគេលើ 
ភមូសំិបកុ កបលជរួ កកុត 
បសុ វ ែ្រពក  ំ លុស ែ្រពកកូវ  
្រចេ ល/ដូន្រតី  

កនទួត  

ជរួ្រកូច  
កបលេកះ ភមូវិត្ត ភមូែិ្រពក  

(សរបុ ១៦ភមូ)ិ 

៣ ្រសុកែ្រពក្របសព្វ ឃំុេ ប  
ឃំុេ្រជយបនទ យ  
ឃំុែ្រពក្របសព្វ 
ឃំុកំពងគ់រ  
ឃំុឬស ែីកវ  
(សរបុ ៥ឃំុ) 

ភមូែិ្រពករក េ មេ្រកម ែ្រពកជីក 
ភមូែិកង េល្អ ត រកធំ  

ែ្រពក្របសព្វេលើ ក ្ត ល េ្រកម  

កំពង់គរ េម៉េលើ េ្រជយែសនង្រកបី 
ឬស ីែកវ ្រសេ ដំ ក់ បឹងៃរ 
(សរបុ ១៥ភមូ)ិ   

៤ ្រសុកសំបរូ ឃំុែ្រសជិះ  
ឃំុរលួសមនជ័យ  

ឃំុបឹងចរ 
ឃំុកំពង់ចម  

ឃំុអូរេ្រគ ង  

ឃំុកបលដំរ ី 
ឃំុសំបូរ  
(សរបុ ៧ឃំុ) 

ែ្រសជិះ រេវៀង េ ន ត  

រលួស ប៉ែក្ល ែ្រសឈូក  

បឹងចរ អូរ្រក ំង កំពង់ដំរ ី 
យវ ទេន ងធ្ល ក់ េជន  

អូរេ្រគ ង អូរ្រពះ អូរកក់  

អូរេព ចង្ហប អូរ ណឹង  

ែកង្រប ទ ដូនមស ែ្រសេខឿន  

(សរបុ ២១ភមូ)ិ   

សរបុ ៣្រសុក១្រកុង ១៩ឃំុ ២សងក ត ់ ៥៨ភមូ ិ

ទស នៈវសិយ័ 
្របជជនកមពុជ េចះេ្របើ្របស់នូវ សិទធិជមូល ្ឋ ន និង ចូលរមួកនុងករអភវិឌ ន ៍េលើ្រគបវ់ស័ិយ 

្របកបេ យ ្របសិទធិភព និង រស់េនកនុងេសចក្តីៃថ្លថនូរ ។ 

តំបន់េគលេ  នងិ អនកទទលួផល្របចឆំន ២ំ០១២ 

តំបន់េគលេ   
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អនកទទួលផលគេ្រមង  

ល.រ េឈម ះគេ្រមងកមមវធីិ ្របេភទអនកទទលួផល ចំននួ្រស្តី សរបុ 

១ គេ្រមងសេម្លងជនជតិេដើមភគតិចេដើមបី
អភបិលកិចចល្អមលូ ្ឋ ន(MVGG) 

 ្រកុមជនជតិេដើមភគតិច 
 ្របជពលរដ្ឋទូេទ 
 ជធរឃំុ ្រសុក ្រកុង 
 អនក្រ វ្រជវពតម័នឃំុ៤៥ 

៧៨២នក់ ៦២១០
នក់ 

២ កមមវធីីអភវិឌបនចំ៏រះុ(DA)   អនកជមងឺ្រកី្រក 
 កុមរកនុងសហគមន៏ និង

បឋមសិក  
 ្រគូបេ្រង ន 
 ្រកុមសហគមន៏ ធនគ្រសូវ 

សន ំ្របក់ ទឹក្រតី ផ ិត 
 ្រកុមកសិករគំរ ូ

កុមរ៧ី៥០នក់ 
្រកុមកសិករគំរូ
១៧០០្រគួ រ 
១៧ ៤
ក្រមង 
ធនគ្រសូវ ១៦ 
្រកុមកសិករគំរ៤ូ 
ទុនបង្វិល១៩ 
សហគមន៍
េន ទ៣ 
្រកុមពណ្តុ ះផ តិ២ 
សិបបកមមផលិត
ទឹក្រតី១ 

១៨៨៤
្រគួ រ 
(កុមរ 
១៥០០
នក ់
្រស្តី 
៧៥០
នក)់ 

៣ គេ្រមងព្រងឹងគុណភពអបរ់េំន
បឋមសិក (IQEPP) 

 កុមរកនុងសហគមន៏ និង
បឋមសិក  

 ្រគូបេ្រង ន 
 សហគមន៍ ឬម បិ

សិស  

១០ បឋម
សិក  

 

សិស
២៣២
១នក់ 
្រគូ៦០
នក់ 

៤ គេ្រមងេលើកមពស់សិទធិ្រសី្តកនុងករចូលរមួកិចច
ករនេយបយ(WERA ) 

 ្រស្តីជ្រកុម្របឹក ឃំុ ្រស្តី៣២នក់ ៣២ 

គុណតៃម្ល 
ករពិនិតយេឡើងវញិជយុទធ ្រស្តេលើគុណតៃម្លរបស់ស់មគម បុគគលិកបនពិភក េលើ អត្តសញញ ណ របស់

សមគម និង្របកនភ់ជ បនូ់វករ្រប្រពឹត្តនិងករអនុវត្ត ចំេពះគុណតៃម្លែដលមនែចងជេសចក្តីែថ្លង ដូចខង
េ្រកម 

េគរពសិទធិមនុស ជមូល ្ឋ ន 

េលើកកំពស់េយនឌរ័ 
េគរពភពេ ម ះ្រតង ់និងតម្ល ភព 
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  (ក)               គេ្រមងសេម្លងជនជតិេដើមភគតិចេដើមប ី            
អភិបលកិចចល្អមូល ្ឋ ន(MVGG) 

ករពិពណ៌នសេងខបគេ្រមង   
គេ្រមង េនះជកេ្រមងរបស់ ្រកសួងម ៃផទ DFGG េ្រកមថវកិ ឧបតថមភភរបស់ ធនគរពិភពេ ក WB 
មច ស់ជំនួយបន្ត    មូលនិធិ សីុ(The Asia Foundation –TAF) 
អនកទទួលផល   ្របជពលរដ្ឋ និង ្រកុមជនជតិេដើមភគតិចកនុង ្រសុកសំបូរ  
    ្រកុម្របឹក ឃុំ េសម នឃុំចំនួន ៣០ នក ់ 
    ្រកុមអនក្រ វ្រជវពតម៌នថន កឃុ់ំ ចំនួន ៤៥នក ់
    សរុបមនចំនួន ៣.៤៥៦នក ់(្រសីមន១២២៧នក)់ 
 

ថវកិ្របចឆំន ២ំ០១២  ៦៨.០០៣,៧០ដុ ្ល សហរដ្ឋ េមរកិ 
 

តំបនេ់គលេ    ៣ ្រសុក( ែ្រពក្របសព្វ ចិ្រតបុរ ី សំបូរ) ១៥ឃុំ និង៤៥ភូម ិ  
 

កលបរេិចឆទចបេ់ផ្តើមគេ្រមង ០១ មក  ២០១២ 
កលបរេិចឆទបញចបក់េ្រមង ៣១ ធនូ ២០១២ 
អនុវត្តគេ្រមងេ យ  អងគករ KAFDOC និង CED 

េគលបំណងគេ្រមងៈ 
េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងែផនកអភបិលកិចចល្អមូល ្ឋ ន មរយៈករបេងកើនចំេណះដឹង និងករព្រងឹងករចូលរមួ ករ
្រប្រស័យទកទ់ង របស់្របជពលរដ្ឋ ្របកបេ យ ្របសិទធិភព ។ 
េគលេ គេ្រមងៈ 
1. បេងកើនចំេណះដឹង ថន កមូ់ល ្ឋ ន ស្តីពី គណេនយយភពសងគម  េគលករ វមិជ ករ វសិហមជ ករ  និង 

ករងរ្រគប្់រគង លទធិ្របជធិបេតយយ េនកនុងតំបនេ់គលេ របស់គេ្រមង។ 
2. ព្រងឹងទំនកទំ់នងឬករផ ភជ បទំ់នកទំ់នង រ ង្របជពលរដ្ឋ និង ជញ ធរ េដើមបធីន អភបិលកិចច ល្អមូល

្ឋ ន ឲយបនកនែ់ត្របេសើរេឡើង។ 
3. េដើមបផី្តល់ឱកសដល់្របជពលរដ្ឋ មញញ  ពិេសស ជនជតិេដើមភគតិចឱយរមួចំែណកដទូ៏លំទូ យកនុងករ

សំេរចចិត្តនន ែដលពកព់ន័ធដល់កររស់េនរបស់ពួកគត ់។ 
4. េដើមបេីលើកកមពស់ អភបិលកិចចល្អ ែកលម្អរ េស រ ្ឋ បល រធរណៈឃំុ និង គុណភពជីវភពរស់េនរបស់

្របជពលរដ្ឋ ។ 
5. េដើមបធីនឱយមនករអភវិឌ ែដលមននិរន្តរភព េ យរមួទងំករផ្តល់េស កមមជមូល ្ឋ ន្របកបេ យ 

្របសិទធភព គុណភព គណេនយយភព តម្ល ភព មរយៈករចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋ ។ 

ៃដគូរអភិវឌ ន៏របសគ់េ្រមងៈ ករយិលយ័ទីចត់ករែផនករនិង វិនិេយគេខត្ត  
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អនកពក់ពនធ័សំខន់របស់គេ្រមង 

្រកុមអនក្រ វ្រជវពត័មនថន ក់ឃំុ 

ករយិល័យស្រមបស្រមួលេខត្ត  
្រកុម្រកុង  ្រកមុ ្របឹក ឃំុ េសម នឃំុ  
្រកុម្រកុង ្រកុម្របឹក ្រសុក អភិបល្រកុង្រសុក  

  សមជិកសហគមន៍ពិេសស្រកុមជនជតិភគតិច 

រៈ្របេយជនរ៍បស់គេ្រមងMVGG 
 ជួយ ឱយ្រកុម្របឹក ឃុំ-សងក ត ់និងភន កង់រផ្តល់េស សងគមនន ដឹងពីតំរូវករ និងករ្រពួយបរមភរបស់ ្របជ

ជន េដើមបបីេងកើតឱយមនចំណងទំនកទំ់នងជិតសនិទធរ ង្រកុម្របឹក ឃុំ និង្របជពលរដ្ឋ ។ 
 ជួយ ្រកុម្របឹក ឃុំ-សងក ត ់និង ភន កង់រផ្តល់េស សងគម សំេរចេជគជយ័េលើករងររបស់ខ្លួន មរយៈ 

យន្តករ្រតួតពិនិតយ និងឆ្លុះបញច ំង្របកបេ យករ ថ បន េពលគឺមេធយបយដល៏្អបំផុត េដើមបធីនឱយ 
មនេជគជយ័។ 

 ្របប្់រកុម្របឹក ឃុំ-សងក ត ់និងភន កង់រផ្តល់េស ឱយដឹងអំពីអ្វីែដល្រតូវ អ្វីែដលខ្វះខត និងជួយ កំចត ់វបប
ធមអ៌សកមមរបស់្របជជនកនុងករចូលរមួ។ 

 ជួយ បេងកើន្របសិទធភពៃនករអនុវត្តនក៍រងររបស់្រកុម្របឹក ឃុំ និងភន កង់រផ្តល់េស  ែដលជួយ ឱយពួក េគ
ចទទួលបនករ រទរ ឬជបេ់ឆន តអណត្តិេ្រកយេទៀត្របសិនេបើ្រកុម្របឹក ឃុំអនុវត្តបនល្អ ។ 

 ជួយ ្រកុម្របឹក ឃុំ-សងក ត ់កនុងករសំេរចចិត្ត េ យឈរេលើទស នៈរបស់ ធរណៈជនជមូល ្ឋ ន  

 ជួយ ្រកុម្របឹក ឃុំ និងភន កង់រផ្តល់េស កនុងករក ងភពខ្ល ងំេលើករងរ្រតួតពិនិតយ និងសហករជ 
មយួអនកផ្តល់េស កមមដៃទេទៀត ។ដល់ ្រកុម្របឹក ឃុំ-សងក ត ់អនកពកព់ន័ធកនុងករផ្តល់េស កមម ្រពមទងំ
្របជពលរដ្ឋកនុងមូល ្ឋ ន  

សកមមភពសខំន់ៗរបសគ់េ្រមង 
ករអនុវត្តនគ៍េ្រមងេនះ មនករគ្ំរទថវកិពីធនគរពិភពេ ក មរយៈគំេ ងព្រងឹងអភបិលកិចចល្អ DFGG  
ៃនអងគករមលូនិធិ សីុ ។ សកមមភពសំខន់ៗ េនកនុងករអនុវត្តនគ៏េ្រមងសេម្លងជនជតិេដើមភគតិចេដើមបី

អភបិលកចិចល្អ មនដូចខងេ្រកមៈ 
1. សិកខ ផ ព្វផ យគេ្រមងថន កេ់ខត្ត  
2. េ្រជើសេរ ើសអនក្រ វ្រជវពតម៌នឃុំ (សីុអធី)  ចំនួន០៣នក ់កនុងឃុំនិមយួៗ សរុប១៥ឃុំមន ៤៥នក ់

្រសី១៩នក ់។  

3. ផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត លដល់ ្រកុម សីុអធីទងំ៤៥រូប  អំពីគំេ ងមតិពលរដ្ឋស្តីពីអភបិលកិចច មូល ្ឋ ន 
បេចចកេទសកនុងករ្របមូលពត័ម៌ន ករបេងកើតបញជ ីសំណួរ និងករ្រសងម់តិ ។ 

4. ករភជ បទំ់នកទំ់នងរ ង្របជពលរដ្ឋ េទនឹង ែផនករវនិិេយគឃុំ (សីុ យភ)ី ។ 
5. ករេធ្វើទស នៈសិក េនេ្រកេខត្តេដើមបែិស្វងយល់ពីដំេណើ រករអនុវត្តនេ៏ស កមមរដ្ឋបល ធរណៈ

ឃុំ។ 
6. ចង្រកងរបយករណ៍ៃនករចុះ្របមូលពត័ម៌ន ្រពមទងំេរៀបចំករបង្ហ ញលទធផលៃនករ្រ វ្រជវ 
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7. កិចចសនទនថន កឃុ់ំ រ ងអនកផ្តល់េស  និង ្របជពលរដ្ឋ 
8. កិចច្របជំុ្របជពលរដ្ឋ្របច្ំរតីមស មភូមេិគលេ ទងំ៤៥ 
9. កិចចសនទនរកំរតិេខត្ត រ ងអនកផ្តល់េស  ឃុំ ជញ ធរេខត្ត និង្របជពលរដ្ឋ េដើមបផី ព្វផ យអំពីលទធ

ផលៃនករ្របមូលពត័ប៌ន និង កិចចសនទនឃុំ។ 
10. សិកខ ឆ្លុះបញច ំង្របចឆំមស េនកំរតិេខត្ត 
11. វគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពី គណេនយយភពសងគម  ដំេណើ រករអភបិលកិចចល្អេនមូល ្ឋ ន  
12. ករចូលរមួ្របជំុ្របចែំខរបស់ សីុអធី ជមយួ្រកុម្របឹក ឃុំសងក ត ់និង ម ន និងពិនិតយករផ្ល ស់ប្តូរ

ករវវិត្តន ៍ៃនគុណភព និង្របសិទធភពៃនករផ្តល់េស កំរតិមូល ្ឋ ន។ 

១-សកិខ ផ ព្វផ យគេ្រមងថន ក់េខត្ត 

សិកខ ផ ព្វផ យគេ្រមង
បនេរៀបចំកលពីៃថងទី ១៤ ែខ
កុមភៈ ឆន  ំ២០១២ េនក្រមតិថន ក់
េខត្ត េដើមបបីង្ហ ញពីេគលេ
េគលបំណង គេ្រមង ពីដំេណើ រ
ករសកមមភពគេ្រមង និងឲយអនក
ពកព់នធសំ័ខន់ៗ ចូលរមួគ្ំរទ 

ដំេណើ រករអនុវត្តនគ៏េ្រមង ។ កនុងសិកខ មនអនកចូលរមួសរុប ៥៣នក ់កនុងេនះ្រសីមន១៣នក ់រមួមន 
បុគគលិកអងគករ ១៤នក ់(្រសី ៣នក)់ ម្រន្តីរ ្ឋ ភបិលមនចំនួន៣៩នក(់្រសី ១០នក)់ ែដលមនសមសភពជ
្រកុម្របឹក ឃុំ អភបិល្រកុង ្រសុក ្រកុម្របឹក ្រកុង ្រសុក  អភបិលេខត្ត ករយិល័យរ ្ឋ បល ធរណៈេខត្ត 
តំ ង មនទីរអបរ់ ំមនទីរសុខភបិលេខត្ត  មនទីរកិចចករនរេីខត្ត មនទីរពតម័នេខត្ត ករយិល័យ្រចកេចញចូលែត
មយួ ។   

២-េ្រជើសេរ ើសអនក្រ វ្រជវពត៌មនឃុ ំ(សុអីធី)   
ករ្របជំុេ្រជើសេរ ើស C R T បនចបេ់ផ្តើមេឡើងចប់ ងំពីៃថងទី ១៨ 
ដល់ ២៦ែខ កុមភៈ ២០១២ កនុង ្រសុក និង ្រកុងចំនួន ៤ កនុង េនះមន 
១៥ ឃុ ំ និង ៤៥ ភូម ិ (១ឃុំ មន ៣ភូម ិ )េ្រកមកិចចសហ្របតិបត្តិករ 
ពី្រគប ់ សមជិក្រកុម្របឹក ឃុំ េ យមនករជួនដំណឹងេទ្រគបឃុ់ំ
េគលេ កនុងករផ្តល់ដំណឹង ដល់េមភូម ិ  េដើមប ី អេញជ ើញ្របជពលរដ្ឋ 
ចូលរមួ្របជំុកំរតិថន កភូ់ម ិ ។ ្រគបកិ់ចច្របជំុបនេរៀបចំេឡើង កនុងភូមែិដល
មនលកខណៈងយ្រសួល ដល់្របជពលរដ្ឋចូលរមួ ។ កនុងកិចច្របជំុមួ
យៗគឺេធ្វើករេ្រជើសេរ ើស អនកតំ ង ែតមន កប់៉ុេ ្ណ ះ េ យ្រសប មលកខណៈវនិិចឆយ័ែដលបនកំណតក់នុងសិកខ

ផ ព្វផ យគេ្រមង។   
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CRTែដល្រតូវបន េធ្វើករេ្រជើសេរ ើសេ យអនកចូលរមួ កនុងករ
េបះេឆន តេ យេសរេីនះ មនសរុបចំនួន ៤៥នក ់ (្រសី ១៧
នក)់ ែដលពួកេគគឺ ្របជពលរដ្ឋ មញញ  សមជិកសហគមន ៏
និង ជយុវវយ័ ។ បនទ បពី់មន្រពឹត្តិករណ៏េបះេឆន តទងំ ១៥ 
ឃុំេគលេ រចួមក CRT ទងំអស់ មនតួនទីសំខន ់កនុងករ
ភជ បទំ់នកទំ់នង ្របជពលរដ្ឋ ជមយួ ជញធរ ថន កឃុ់ំ ្រសុក
េខត្ត មរយៈករែចករែំឡកពតម៌ន ករផ្តល់េយបល់ែកលម្អរ 
ករបេងកើនចំេណះដឹង ករ្របមូលពតម៌ន ្រតឡបដ់ល់្របជ
ពលរដ្ឋវញិ បនទ បពី់ពួកេគបនទទួលវគគបណ្តុ ះប ្ត លរចួមក 
ម្របធនបទខុសៗគន   កនុងកិចចសនទន សិកខ ឆ្លុបញច ំង  

កិចច្របជំុននជមយួអនកពកព់នធ ័ជពិេសស ករពនំលំទធផល
ពីកិចច្របជំុ ្រកុម្របឹក ឃុំ្របចែំខ េលើសពីេនះ CRT នឹងេធ្វើ
ករងរទទួលខុស្រតូវេលើករ កប់ញចូ លែផនកររបស់្របជ
ពលរដ្ឋ េទកនុងែផនករអភវិឌ នឃុ៏ំ(CIP) ស្រមបឆ់ន ២ំ០១២
េនះ។  

៣-ផ្តលវ់គគបណ្តុ ះប ្ត លដល ់្រកុម សុអីធីទងំ៤៥របូ  អំពគីំេ ងមតពិលរដ្ឋស្តពីី
អភិបលកចិច មូល ្ឋ ន បេចចកេទសកនងុករ្របមូលពត័៌មន ករបេងកើតបញជសីណួំរ 
និងករ្រសង់មតិ  

េលើសពីេនះ CRT បនេធ្វើករស្រមប្រសួលេដើមបបីេងកើនចំេណះដឹង ដល់្របជពលរដ្ឋ េនក្រមតិថន កភូ់ម ិ ស្តីពី
គុណតៃម្លរបស់មនុស  កនុងករផ ភជ បទំ់នកទំ់នង េដើមប ីឲយដំេណើ រករអនុវត្តន ៏ េស រដ្ឋបល ធរណៈមន
ភព្របេសើរេឡើង ។ មរយៈកិចចករទងំេនះ ្របជពលរដ្ឋមនទំនុកចិត្តេលើខ្លួនឯងកនុងករផ្តល់េយបល់្រតឡប ់
ដល់អនកផ្តល់េស េនថន កឃុ់ំ មរយៈករចូលរមួកនុង កិចចសនទនថន កឃុ់ំ ្របជំុ្របចែំខ ជមយួ្រកុម្របឹក ឃុ ំ
េដើមបែីចករែំលក េស រដ្ឋបល ធរណៈ្របកបេ យតម្ល ភព េដើមបេីឆ្លើយតប មែផនករយុទធ ្រស្តរបស់
ជរ ្ឋ ភបិល ស្រមបក់រងរអភវិឌ នល៏ទធ្របជធិប  េតយយថន កេ់្រកមជតិ។ 

វគគបណ្តុ ះប ្ត លេនះ បនេរៀបចំេឡើង េនៃថងទី ៥ ដល់ ៦ែខ មី
នឆន  ំ២០១២េនថន កេ់ខត្ត េ យមនកិចចសហករ ពីម្រន្តីទីចត់
ករ និងែផនករវនិិេយគេខត្ត ស្តីពី អភបិលកិចចល្អ វមិជ ករនិង 
វសិហមជ ករ មនអនកចូលរមួចំនួន ៧២នក ់ (្រសី២២នក)់ 
េដើមបបីេងកើនចំេណះដឹង ស្តីពីអភបិលកិចចល្អ និង ជជំនួយដល់
្របជពលរដ្ឋ កនុងករបេងកើនកិចចសហករ កនុងករែចករែំឡកពត៌
មន ។  អនកចូលរមួ មនសមសភពមក ពី ករយិល័យទីចត់

ករែផនក និង វនិិេយគ ១នក ់ សមជិក្រកុម្របឹក ស្រកុម ៥នក ់ អនកសម្រគចិ័ត្ត្រ វ្រជវពតម៌នឃុំ ៤៤នក ់
បុគគលិក កហ្វដុក និង េសដ ចំនួន ៨នក ់។  
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៤-ករភជ បទ់ំនក់ទំនងរ ង្របជពលរដ្ឋ េទនឹង ែផនករវិនិេយគឃុ ំ(CIP)  

ករភជ បទំ់នកទំ់នង េទកនុងែផនករ វនិិយគឃុំ ស្រមបឆ់ន ំ
២០១២សមជិក្រកុម្របឹក ឃុំ ទងំ១៥ឃុំ និង អនក្រ វ្រជវ   
ពតម៌នថន កឃុ់ំចំនួន ៤៥ រូបចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងករងរ
ផ ព្វផ យ ែផនករវនិិេយគ  តួនទី ករទទួលខុស្រតូវ របស់
្រកុម្របឹក ឃុំ ។ ករចុះផ ព្វផ យេនះ ចំ យអស់េពលចំនួន 
៥ៃថង េ យចបេ់ផ្តើមពីៃថងទី ៩ ដល់ ២០ ែខ មនី ឆន  ំ២០១២ 
មន្របជជនចូលរមួសរុប ១៥២៥នក ់ ្រសីមនចំនួន ៥៩០
នក ់។េ្រកយពីករ្របជំុផ ព្វផ យ CIP/CDP ្របជពលរដ្ឋបនយល់ចបស់ ដំេណើ រករែផនករវនិិេយគ មុខ
ងររបស់្រកុម្របឹក ឃុំសងក ត ់ទទួលបនទទួល ពតម៌នពកព់នធក័រវភិជន៏ ច្់របកឃុ់ំ សំុបញចូ លែផនករកនុង
CIP ឃុំ ជពិេសសករ្របជំុថន កភូ់ម ិេដើមបឲីយ្របជពលរដ្ឋចូលរមួកនុងសកមមភពអភវិឌ នឃុ៏ំ។ 

៥-ករេធ្វើទស នៈសកិ េនេ្រកេខត្ត(េសៀម ប និង បត់ដំបង) 

ករេធើ្វទស នៈ កិចចសិក  ែស្វងយល់ពីអភបិលកិចចល្អេនថន កម់លូ
្ឋ ន េទកនេ់ខត្តបត ់  ដំបង ់ និង េសៀម ប (អងគករអម ) និង 

HRND ។ ដំេណើ រទស នៈកិចចេនះមនរយៈេពល ៤ ៃថង ចបពី់ៃថងទី ៣ 
ដល់ទី ៦ ែខ េម  ឆន  ំ២០១២ អនកចូលរមួមនចំននួសរបុ ២៤ របូ
(្រសី ៤ របូ) (្រកុម្របឹក ្រសុក/្រកុង ចំននួ ៤របូ ្រកុម្របឹក ឃំុសងក ត ់
៧របូ អនក្រ វ្រជវពតម៌នថន កឃំុ់ ចំននួ ៧ របូ ្រសី ៣ របូ បគុគលិក
អងគករ កហ្វដុក និងេសដ ចំននួ ៦ របូ ្រសី១ របូ ។ ជលទធផល អនក
ចូលរមួបនែស្វងយល់ចបស់ពី ករងរ្រគប្់រគងថវកិ  ករ្រតួតពិនិតយ 
និង យតៃម្ល  ករេផទរសិទធិអំ ច ឬ ករេធ្វើ ្របតិភកូមម ករអភវិឌ ន ៏ករបេងកើន្របកចំ់ណូល និង ករចូលរមួរបស់្របជ
ពលរដ្ឋ េនកនុងករងរអភវិឌ ន ៏។ 

៦-ចង្រកងរបយករណ៍ៃនករចុះ្របមូលព័ត៌មន  

. កលពីៃថងទី១៣ដល់ ២២ែខ មថុិន ២០១២ ករ្របមូលពតម៌ន មភូមបិនចបេ់ផ្តើមកនុង ៤៥ភូមេិគលេ  
េ្រកមករអនុវត្តនស៏កមមភព អនកសម្រគចិ័ត្តទងំ ៤៥នក ់ មរយៈករចុះសមភ សនពី៏ផទះមយួ េទផទះមយួ មវធីិ

្រស្ត បខ់នងផទះេចះៗ សមភ សន ៏។  CRT មនតួនទីសំខនក់នុងករចុះ្របមូលពតម៌នពី្របជពលរដ្ឋ ស្តីេស
រដ្ឋបល ធរណៈ ឃុំ េ យេ្របើបញជ ីសំនួរែដលបនេរៀបចំរចួជេ្រសច និង ឯកភព្រកុម្របឹក ឃុំ ្រសុក និងេខត្ត
។ ងសំនួរបនេផ្ត តេលើ ៥ចំណុចសំខន់ៗ  ចំនុច្របេសើរេឡើងនិង ចំនុចខ្វះខត   របស់េស រដ្ឋបល ធរ
ណៈឃុំ ចំនុចែដលគួរែកលម្អរ និងករេលើកេឡើងពីសំណូមពតេ៌ផ ងរបស់្របជពលរដ្ឋមន ្របជពលរដ្ឋចូលរមួេធ្វើ
បទសមភ សនស៏រុប ៣៤៥៦នក ់(្រសី ២២២៩នក)់។ 
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៧-កិចចសនទនថន ក់ឃុ ំរ ងអនកផ្តលេ់ស  និង ្របជពលរដ្ឋ 

កិចចសនទនថន កឃុ់ំទងំ ១៥បនចបេ់ផ្តើម កនុងឃុំេគលេ  ងំពីៃថងទី ១២ 
ដល់ ៣១ែខ សី  ឆន  ំ២០១២ ។ កិចចសនទនគំរូមយួ្រតូវបនេរៀបចំេឡើង
េនកនុងឃុំឬស ែីកវ ែដលមនអនកចូលរមួចំនួន ៤១២នក(់្រសី ១៧២នក)់
។ កនុងកិចចសនទនថន កឃុ់ំ ្រតូវបន ែចកចយពីរបយករណ៏ែដល CRT 
បនរកេឃើញ កនុងឃុំស្តីេស រដ្ឋបល ធរណៈ ឃុំដល់្រគបអ់នកចូលរមួ 
និង គមិនសំខនរ់មួមន្រកុម្របឹក ឃុំ ្រសកុ នយកប៉ុស្តិ៍ ្របធនមណ្ឌ ល
សុខភព នយកក្រមង ជេដើម ។  

CRT មន កក់នុងចំេ ម៣នក ់ របស់ឃុំមយួមនតួនទី ជអនកេធ្វើបទ
បង្ហ ញ ដល់អនកចូលរមួ  ។ គមិន ៥នក ់រមួទងំម្រន្តីទីចតក់រែផនករ
និង វនិិេយគ គឺជអនកបក្រ យនូវចមងល់ ឬសំនួររបស់អនកចូលរមួ ជ
ពិេសស សំនួរេនកនុងរបយករណ៍របស់CRT  ។   វធីិ ្រស្តចំនួន៣ 
ស្រមប ់ បងកឲយមនករេលើកជសំនួរ ទី១ បក្រ យសំនួរែដលមន
្រ បែ់ដលបនេធ្វើករស្រមងម់តិ្របជពលរដ្ឋ ទី២ សំនួរផទ ល់មត ់និង 
ករសរេសរ េនេលើ្រក សស្រមបសួ់រដល់ គមិន ។ អនកចូលរមួសរុបទងំ ១៥ កិចចសនទន ថន កឃុ់ំមន ១៤៩៩
នក ់(្រសី ៦៦៣នក)់។  

សំនួរ របស់្របជបលរដ្ឋេទកន់ គមិនរមួមនៈ  
េតើេសម ន និង េមឃុំនរ ធំជង? រ ងឃុំនិង ប៉ូលីសប៉ុស្ត៍នរ ធំជង
នរ ?  អំេពើហិង កនុង្រសុក  េកមងទំេនើង ែលបងសីុសង និង សកមមភព
េន ទ្រតីខុសចបបេ់ន មបឹង ?េតើករកំនតត់ៃម្លេស រដ្ឋបល ធរ
ណៈឃុំ  េ កេមឃុំមនវធិនករយ៉ង  ?កលពី ណត្តមុិនេ ក
េមឃុំ និងេសម នែតងែតេធ្វើករេនផទះ េតើកនុង ណត្តិេនះេ កេមឃុំមន
វធិនករយ៉ង  ?  

៨-កិចច្របជុ្ំរបជពលរដ្ឋ្របច្ំរតមីស មភូមិេគលេ ទងំ៤៥ 

ចបពី់ៃថងទី ៩ដល់២២ ែខកកក  ឆន  ំ២០១២ កិចច្របជំុ្របច្ំរតីមសរបស់្របជពលរដ្ឋបនជួ្របជំុកនុង ភូមេិគលេ
ទងំ ៤៥ ែដលមនអនកចូលរមួសរុប ២៣៤៥នក(់្រសី ១១០៧នក)់្រតូវបនេគអេញជ ើញឲយចូលរមួ ។ទនទឹមគន េនះ
ែដរ ពួកេគបនបេញចញមតិទកទ់ងេទនឹង ភពខ្វះចេន្ល ះ កនុងផ្តល់េស ធរណៈរបស់ឃុំ បនទទួលពតម៌នពី
ករេឆ្លើយតបរបស់ឃុំ េទកន្់របជពលរដ្ឋ មរយៈករ នរបយករណ៏ និង បទបង្ហ ញ េលើផទ ងំ្រក សធំ។ 

េលើសពីេនះពួកេគមនឱកស កនុងករ ម នសំនួរែដលបនេលើកេឡើងករពីកិចច្របជំុេលើកមុន ដល់្រកុម្របឹក
ឃុំ និង បនបែនថមពតម៌នថមី ែដលពួកេគគិតថ សំខនក់រែដលេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវេស រដ្ឋបល ធរណៈ
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មតិ្របជពលរដ្ឋ្រតូវបនេគកត្់រ ទុក និងបនផ្តល់េទ
ដល់្រគបឃុ់ំេគលេ  និង្រគបអ់នកចូលរមួទងំអស់ ជ
ពិេសសេន េពលកិចចសនទនចបេ់ផ្តើម។ 

 
ករ្របជំុ្របច្ំរតីមសរបស់ 

្របជពលរដ្ឋកំពងដំ់រ ីឃុបឹំងចរ 
្រសុកសំបូរ 

ថតរូបេ យ  កហ្វដុក 

៩-កិចចសនទនថន ក់េខត្ត  

កិចចសនទនថន កេ់ខត្ត មយួៃថង េនេខត្ត្រកេចះ កលពី
ៃថងទី ៦វចិឆិកឆន ២ំ០១២ េ យមនករចូលរមួពី 
ជធរេខត្ត តំ ងអនកសម្រគចិ័ត្តឃុំ រមួគន ពិភក  រក
ដំេ ះ្រ យ ល់បញ្ហ ែដល េលើកេឡើងេ យ
្របជពលរដ្ឋ។ កនុង្រពឹត្តិករណ៌េនះមនករចូលរមួពី
សំ កេ់ ក ជកេ់មង ៊ ង អភបិលរងេខត្ត
្រកេចះ េ គ្រគី សុភព តំ ងមច ស់ជំនួយ និង 
េ ក្រសី ងួន សុផនី នយកិ អងគករកហ្វដុក េសដ រមួទងំទីចតែ់ផនករនិងវនិិេយគេខត្ត។ អនកចូលរមួ

សរុបមន ៧៥នក ់ (្រសី២៣នក)់រមួមន្រកុម្របឹក
ឃុំ ១៥នក ់CRT  ២៣នក្់រកុម្របឹក ្រកុង្រសុក ៤ 
អភបិល្រកុង្រសុក៤នក ់ បុគគលិកអងគករ៤នក ់អងគ
ករកហ្វដុក េសដ ៨នក ់ និង នកព់កព់នធ ័១១ន
ក។់ កនុងេនះែដរ គម្◌ិនសំខន់ៗ ចំនួន ៣នក ់ ជ
អនកមនតួនទីបក្រ យ ល់ចមងល់របស់អនកចូល    
រមួ។  រេបៀប រៈសំខន់ៗ ស្រមបជ់ែជកពិភក រមួ
មនៈ 

 បញ្ហ ករបងតំ់ៃលេស រដ្ឋបល ធរណៈៃថ្លេ យ រ្រកសួងមនិទនកំ់ណតត់ៃម្ល ។   
 មន ថ បន័ម្ីរកូហិរញញ វតថុេ្រចើន កនុងេខត្ត ែដលបងកលកខណៈដល់្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកខចី្របក ់ នឹងត្រមូវឲយ

ជញ ធរេចញលិខិតបញជ ក ់ និងជអនកេចញេលើៃថ្លចំនយកនុងេចញលិខិតេនះ ។ េនះគឺជបញ្ហ មយួកនុង   
ចំេនមបញ្ហ ដៃទេទៀតជេ្រចើន ែដល ជញ ធរ្រតូវេ ះ្រ យ ជងេនះ្របជពលរដ្ឋមនករខឹងសមបរជ
ឃុំ េ យមនករយតឺយ៉វកនុងករេចញលិខិតេនះ។ 

 ្រកុម្របឹក ឃុំែដលេទើបនឹងជបថ់មី មនិទនម់នបទពិេ ធន្៏រតូវករបណ្តុ ះប ្ត លបែនថម ។ 

 ករ្រគប្់រគងចំណូលចំ យរបស់ឃុំមនិទនប់ន្រតឹម្រតូវមនគណេនយយ និង តម្ល ភព  
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 ភពខ្វះចេន្ល ះ របស់្រកុម្របឹក ឃុំកនុង ភជ បទំ់នក់
ទំនងជមយួ្របជពលរដ្ឋ ្រតូវបន្របទះេឃើញមនេ្រចើន
ករណី ។  
 េស រដ្ឋបល ធរណៈឃុំ មនភពយឺតយ៉វចំេពះ
្របជពលរដ្ឋកនុងករេ្របើ្របស់ ្របសិនេបើពួកេគគម ន្របក់
េនះ។  
 ចំនួនេសៀវេភ្រគួ រមនតិចតួចេននឹងប៉ុស្តិ៍នគរ  
បល ែដលមនិសមម្រតនឹងចំនួន្របជជន មឃុំ មនែត២០ កបលប៉ុេ ្ណ ះ ជលទធផលបនទ បពី់មនកិចចសនទ
បនបញចប ់េ យទទួលបនលទធផលគួរឲយកតស់មគ ល់ កនុងេឆ្លើយសំនួរ របស់CRT និង ្រកុម្របឹក ឃុំ។ 
 

១០-វគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តពី ីគណេនយយភពសងគម  ដំេណើ រករអភិបលកិចចល្អេន
មូល ្ឋ ន  

វគគបណ្តុ ះប ្ត ល ដល់ ្រកុម សីុអធី ស្តីពី មូល
្ឋ ន្រគឹះៃនគណេនយយ ភពសងគម និង ជំនញ 

ៃនករស្រមបស្រមួល ែដលបន្រប្រពឹត្តេទ េន
ស ្ឋ គរលីជឺ ចំ យ េពល ពីរៃថង គឺ្រតូវ នឹងៃថង
ទី ២១ ដល់ ២២ ែខ ឧស ភ ឆន  ំ ២០១២ មន
សិកខ កមចូលរមួសរុប ៥៤ រូប(កនុងេនះមន្រសី្ត 
២១ រូប) រមួមន េ ក នយករងទីចតក់រ និង 
វនិិេយគ០១រូប ម្រន្តីទី ចតក់រ និងវនិិេយគ ជ
សិកខ កម ០១រូប ្រកុមអនក្រ វ្រជវថន កឃុ់ំ ចំនួន ៤៣រូប  បុគគលិក អងគករ កហ្វដុក និង េសដ ចំនួន ០៩រូប ។  
វគគបណ្តុ ះប ្ត លេនះ មនេគលបំណង េធ្វើករព្រងឹងសមតថភព ចំេណះដឹង ស្តីពីគណេនយយភពសងគម  និង វធីិ

្រស្តស្រមបស្រមួល ករផ្តេលើជូននូវ ទស នទន ពីដំេណើ រករ ឧបករណ៏ ៃនគណេនយយភពសងគម  េដើមប ី េធ្វើ
ករែចករែំលកបទពិេ ធន ៏ េទ្របជពលរដ្ឋ េន មសហគមន ៏ ។ ជលទធផលៃនវគគ ករេធ្វើេតស្ត កលបង
សមតថភព ចំេពះសិកខ កម ចំនួន៤៣រូប អនកជបម់ធយម មនចំនួន ១១រូបេសមើ ២៦% និង េតស្តចុងេ្រកយ អនក
ជបម់ធយមមនចំនួន ២៨រូប េសើម ៦៨% ។ 

១១-សកិខ ឆ្លុះបញច ងំ្របចឆំមស េនកំរតិេខត្ត 

សិកខ ឆ្លុះបញច ំងចំនួន២ែដលបនេរៀបចំេនថន កេ់ខត្ត េនៃថងទី ២២វចិឆិក និង ២៧ ឆនូ ២០១២ មនអនក
ចូលរមួសរុប ១២១នក ់(្រសី) ៣១នក ់ ។ គមិនសំខន់ៗ ចូលរមួមន េ ក ៉  ថន អភបិលរងេខត្ត េ កតុង 
ហុ៊ល ្របធន្រកុម្របឹក ្រសុកសំបូរ និង េ ក ែបន៉ រ ្ឋ  នយករងករយិល័យទីចតក់រ និងែផនកវនិិេយគ
េខត្ត  នយកិ កហ្វដុក និង នយក អងគករេសដ ។រេបៀប រៈសំខន់ៗ រមួមន ករពិនិតយេមើលលទធផលរបយ
ករណ៏្រតីមស និង ចុងេ្រកយរបស់គេ្រមង ករផ្ល ស់ប្តូរុឥរយិបថ របស់្រកុម្របឹក ឃុំ ឬអនកផ្តល់េស ថន កឃុ់ំ 
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 ករអនុវត្តនគ៍េ្រមងសេម្លងជនជតិេដើមភគតិចេដើមបអីភបិលកិចចល្អ េនកនុងភូមែិ្រសេ ្ត មរយៈករចុះ
្របមូល ពតម៌នរបស់្រកុមអនក្រ វ្រជវថន កឃុ់ំបនបង្ហ ញថករចុះមនេកើតេឡើងនូវភពមនិ្រប្រកតី ពីេមភូម ិ
ចស់េ យមនយក្របកពី់្របជពលរដ្ឋកនុង ករេចញលិខិតកមមសិទធិដី កនុងតៃម្ល ៥០ ដល់ ១០០ដុ ្ល  ។ ពត៌
មន េនះ្រតូវមន ផ្តល់ ្រកុម្របឹក សង្ត ត ់កនុងេពល្របជំុ្របចែំខ ។ បនទ បកិ់ចចសនទនថន កេ់ខត្តបនបញចបេ់ន
ែខ សី  ២០១២ េ កេមភូម ិែ្រសេ ្ត ្រតូវបនលុបេឈម ះេធ្វើជេមភូម ិចបេ់ពលេនះមក ។ 

 កនុងកិចចសនទនេនថន កឃុ់ំ ្របជពលរដ្ឋ បនេសនើសំុឲយ ម្រន្តីប៉ុស្តិ៍សងក ត ់េធ្វើេសៀវេភ្រគួ រ េ យមនិយក
្របក ់េ ក្របធន ប៉ុស្តិ៍ េ ក ភនិ មល់ បនសនយចំេពះ្របជពលរដ្ឋមនិយក្របកេ់ទ  ។ េ្រកយកិចច
សនយ ្របជពលរដ្ឋជេ្រចើន្រគួ រ បនមកទទួលេស េនះ និងបនសេ្រមច មបំណង និង បនផ្តល់ពត៌
មនេនះមក សីុអធី វញិ មរយៈកិចច្របជំុ្របជពលរដ្ឋ្របចែំខ ។  

១២-ករចលូរមួ្របជុំ្របចែំខរបស ់សុអីធី ជមួយ្រកុម្របឹក ឃុសំងក ត់  

និង ភពខ្វះចេន្ល ះែដល្រតូវ ែកលម្អរបែនថម។ ករពិភក ្រកុម េដើមបរីះិរកមេធយបយេធ្វើឲយេស រដ្ឋបល ធរ
ណៈបន្របេសើរ  និង ករពិភក េ យេបើកទូ យ ស្រមបឲ់យអនកចូលរមួទងំអស់ បនបង្ហ ញពី ឆនទៈ ករ
អំណតព់យយម សកមមភពបនទ ប្់របសិន មនឱកស េ្រកយ។  

មនCRT ១៣ នក ់(្រសី៧នក)់កនុងចំេ ម ៤៥នកប់នចូល្របជំុ្របចែំខជមយួ្រកុម្របឹក ឃុំ េដើមបធីនថ 
េសចក្តី្រពួយបរមភ និងតំរូវករននរបស់្របជពលរដ្ឋ្រតូវបនេគេលើកមកពិភក  និងេធ្វើករេ ះ្រ យ មរ 
ករ កប់ញចូ លបញ្ហ េទកនុងរេបៀប រៈៃនករ្របជំុរបស់្រកុម្របឹក ឃុំ ។  អនកសម្រគចិ័ត្ត ៣២នកម់និបនចូលរមួ 
្របជំុេនះេទ េ យ រ ករេធ្វើដំេណើ រឆង យ ថវកិឧបតថមភតិចតួច ជបរ់វល់ករងរែ្រសចំករ  មនិសូវមនទំនុកេន
េឡើយ កនុងចូលរមួ្របជំុជមយួ្រកុម្របឹក ឃុំ  និង ខ្វះករទំនកទំ់នង។ 

ករបង្ហ ញពីបទពេិ ធន៏ែដលទទួលបន 
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  (ខ)               គេ្រមងកមមវីធីអភិវឌបន៏ចំរះុ(DA) 

ករពិពណ៌នសេងខបគេ្រមង   
មច ស់ជំនួយបន្ត   កសិ់នេអតកមពុជ (Actionaid Cambodia) 
អនកទទួលផល   ែផនករឆន  ំ២០១២ គំេ ងនឹងចបេ់ផ្តើម េ យេធ្វើករជមយួ្រកុមេគលេ ផទ ល់ ជ 
    ្របេភទ្រគួ រ ្រកី្រកកំរតិ១ និង កំរតិ២កនុងេនះមន ្រគួ រ្រស្តីេមម៉យ ្រគួ រមនធ្លី
    តិចតចួ ្រគួ រពិករ ្រគួ រគម នដីធ្លី/្រគួ រអនកេន ទ ្រគួ រជនជតិេដើមភគ 
    តិច សរបុចំននួ ១៨៨៤ ្រគួ រ និង កុមរកំ្រព និង កុមរងយ រងេ្រគះចំននួ ១៥០០ 
    នក ់។  
ថវកិ្របចឆំន ២ំ០១២    66,702.00  ដុ ្ល សហរដ្ឋ េមរកិ 
តំបនេ់គលេ    ៣ ្រសុក( ែ្រពក្របសព្វ ចិ្រតបុរ ី សំបូរ) ១៥ឃុំ និង៤៥ភូម ិ  
កលបរេិចឆទចបេ់ផ្តើមគេ្រមង ០១ មក  ២០១២ 
កលបរេិចឆទបញចបក់េ្រមង ៣១ ធនូ ២០១២ 
អនុវត្តគេ្រមងេ យ  អងគករ KAFDOC  

េគលបណំងគេ្រមងៈ 
េលើកកំពស់នូវសិទធិជមលូ ្ឋ នរបស់សហគមនពិ៍េសស្រគួ រ្រកី្រក និងកុមរែដលងយរងេ្រគះេនកនុងភមូេិគល 
េ ទងំ ១៩ភមូ ិកនុង្រសុកែ្រពក្របសព្វនិង្រសុកចិ្រតបរុ ីេខត្ត្រកេចះ មរយៈករព្រងឹងនូវគុណភពអបរ់ ំសន្តិសុខ 

        េសប ង និងករធននូវេស សុខភពល្អ។ 
េគលេ គេ្រមងៈ 

shKmn_ GaCJaFrmUldæan nig sßabn CMnajBak;Bn§½ )ancUlrYmy:agskmμCamYy kartamdan RtYtBinitü   
karsikSarbs;kumar nig karbeRgonrbs;RKU )any:ageTotTat; eday mankic© shkarKña)anl¥RbesIr 
EdleFIVeGaykumar ya:gehacNas; 1500nak; kumarI 750nak; kñúgsalaeKaledA mancMenHdwg  / 
CMnaj  nig mancritl¥   y:agBitR)akd . 

ksikr 1700RKYsar kñúPUmieKaledA cMnYn19PUmi ecH eFIVEpnkar  nig karviPaKc,as;las; kñúgkarpøas;bþÚr 
TMlab;minrIkcMerIn  mkeFIVksikmμ RbkbedaynirnþrPaB  CamYYynwg karmancMenHdwg  nig CMnaj 
ksikmμ nig man snþisuxes,og enAkñúgRKYsar nImYyCaeKaledA . 

RbBn§½esvaBüa)al rbs; suxaPi)alenA fñak;mUldæan nig tMbn;manPaBRbesIreLIg nig KuNPaBl¥ eday-
mankic©shkarl¥ rvagédKU GñkBak;Bn§½ TaMgGs; kñúg kar elIkTwkcitþsMrab;RbCaBlrdæ Biess RKYsar 
Edlgayrge RKaHcMnYn200RKYsar )anmkTTYl esvaBüa)al eBjelj. 

RbCaBlrdæ 1000RKYsar yl;dwgBI KMeragGPivDÆn_rbs;kaduk TaMgskm μPaB nigfvika 
k¾dUcCadMeNIrkarénkarGnuvtþKMerag Rbkbeday KNenyüPaB nigtmøaPaB . 
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្របជំុជមយួម បី  ្រគូ េមភូម ិស្ដីពីសិទធកុិមរ និង កតព្វកិចចេដើមប ីធនថកុមរទងំអស់បនេទ ្រគប់ៗ គន   
អនកកចូលរមួ-មនសហគមនម៍យួចំននួមកសួរពតម៌នពី
ករនកូំនមក េរៀន សហគមនម៍នករភញ កេ់ផ្អើល
េ យអនកខ្លះឈរេមើលកបួនដែង្ហករយិ លយអ័បរ់្ំរសុក
េពញចិត្តយ៉ងខ្ល ងំ។ 
ផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត លស្ដីពីករចូលរមួ និងសិទធកុិមរ 
េទ ដល់ជនបេ្រងគ ល េមភូម ិ្រកុម្របឹក ឃុចំំនួន ៥ 
ឃុ ំ
វគគបណ្តុ ះប ្ត លស្ដីពីករចូលរមួ និងសិទធិកុមរ េទ 
ដល់ជនបេ្រងគ ល េមភមូ ិ្រកុម្របឹក ឃំុចំននួ  ៥ឃំុេគល
េ  គឺឃំុេគ ប ់ច្រងកង ់េ្រជយបនទ យ កំពងគ់រ និងឫស ែីកវ មន
អនកចូលរមួ២៥ នក ់ កនុងឃំុនីមយួៗកនុងេនះមនៈ ឃំុកំពងគ់រ ២៥ 
នក ់ កនុងេនះ្រសីចំននួ ១៩ នកឃំុ់េគ ប ់ ២៥នកក់នុងេនះ្រសី
ចំននួ០៥ នក ់ ឃំុច្រងង ់២៥ នក ់កនុងេនះ្រសីចំននួ 0៧ នក ់ ឃំុ
េ្រជយបនទ យ២៥ នកក់នុងេនះ្រសីចំននួ០៦នក ់ ឃំុឫស ែីកវ២៥ 
នកក់នុងេនះ្រសីចំននួ ១៥នក ់សរបុទងំ ៥ឃំុ ១២៥ នកក់នុងេនះ
្រសីចំននួ ៥២នក ់។ 

វគគរលឹំកេឡើងវញិស្ដីពីកមមវធីិ កុមរេម្រតីេទដល់្រគូ េន 
ឃុចំ្រងគងេ់គ ប ់
វគគរលឹំកេឡើងវញិស្ដីពីកមមវធីិ កុមរេម្រតីេទដល់្រគូ េន ឃំុច 
្រងគងេ់គ ប ់និងេ្រជបនទ យកុមរចូលរមួសរបុ១៩៥នកកនុងេនះ 
្រសី៩៥នក ់អនកពកព់នធ១័០៥នក ់កនុងេនះ្រសី៣៤នក ់។ េ្រកយ 
ពីវគគបណ្តុ ះប ្ត ល មនករេរៀបចំ ម ថន កេ់រៀនេហើយ្រគូ 
មនែផនករបេ្រង ន ម ស្តង់ កុមរេម្រតី ករេ្របើ្របស់ស 
ភរៈឧបេទសេសៀវេភកំណត្់រ ្រគូ្របជំុបេចចកេទស្របជំុែស្វងរក 
បញ្ហ  និងេធ្វើែផនករបន្តេនចុងសប្ត ហ៍ទី៤ ទិ សិទធិកុមរេន ៥  

 កនុង ៥ ឃំុេគលេ  អនកពកព់នធ៤័០០ នក ់្រសី ១៩៥ នក ់ 

កុមរមនចំននួ១,៣០០នកកុ់មរ ី៦៥០ នក ់កុមរ និងសហគមនម៍នករយល់ ដឹងពីសិទធកុិមរ ។  

 
សមទិធផិលធំៗ ែដលសំេរចបន េលើkarRKb;RKgEpñkkm μviFIKaMBarkumar  

កនុងឆន េំនះបនអបរ់កុំមរទូេទ ករ្របមូល រចំនួន២េលើក និងករថតរូបកុមរ១េលើក 
េលើកទី១ រសរុបចំនួន ៤២៣ រ្របមូលបនចំនួន ៣៩៤ នក ់ កនុងេនះ្រសី១៩៥ េនសល់ ៧៣

នកេ់ទៀតកនុងេនះ្រសី ៣៤នក ់។ 
េលើកទី២ រសរុបចំនួន ៤០២ នក ់្របមូលបន ៣៥៦ នក ់កនុងេនះ្រសី១៩៦ សល់ ៤៦ នក ់
េទៀតកនុងេនះ ្រសី១៩នក ់

 
 

កលបរេិចឆទ ឃំុ 
អនកចូល 

រមួសរបុ 
្រសី 

19/09/12 

ច្រងកង ់ 108 51 

ជ.បនទ យ 42 22 

កំពងគ់រ 55 19 

20/09/12 េគ ប ់ 40 16 

21/09/12 បញស ែីកវ 80 13 

សរបុ 325 125 
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វគគរលឹំកេឡើងវញិស្ដីពកីមមវធិី កុមរេម្រតេីទដល់្រគូ េន ឃុចំ្រងគងេ់គ ប ់
នងិេ្រជយបនទ យ 
កុមរចូលរមួសរុប១៩៥នក ់កនុងេនះ្រសី៩៥នក ់អនកពកព់នធ១័០៥ នក ់កនុងេនះ្រសី ៣៤នកេ់្រកយពីវគគបណ្តុ ះ 
ប ្ត ល មនករេរៀបចំ មថន កេ់រៀនេហើយ្រគូមនែផនករបេ្រង ន មស្តង់ កុមរេម្រតី 
ករេ្របើ្របស់សំភរៈឧបេទសេសៀវេភកំណត្់រ ្រគូ្របជំុបេចចកេទស ្របជំុែស្វងរកបញ្ហ  និងេធ្វើែផនករបន្តេនចុង 
សប្ត ហ៍ទី៤  ។  

កមមវធិសីបបយៗបស់កុមរ 
 កមមវធីិទកទ់ង នឹងជីវតិរស់េន និងេ្រគះមហនថ យនិងករបែ្រមប្រមួល កសធតុេនកំរតិថន កភូ់ម ិ ( ១៩ ភូម ិ) 
មនកុមរចូលរមួ ៦៧០ នក ់កនុងេនះកុមរ៤ី២០នក។់ កុមរបនេលងែលបងកំ ន្ត កមមវធីិសំណួរចំេលើយមន 
រង្វ នេ់លើកទឹកចិត្តសំ បកុ់មរ ។ កុមរបនចូលរមួបេញចញសមតថភពរបស់កុមរជមយួករសិក េន  និង  
សហគមន ៏។លទធផលៃនករ្របកួត្របែជងចំនួន៥ មនដូចខងេ្រកមៈ្រកុមគំនូរ មន៥្រកុម ្រកុមកំ ពយ  
មន៥្រកុម  ២្រកុមសំែដងេរឿងខ្លី កុមរមនភពក្ល ន មនសមតថភពកនុងករេឆ្លើយសំនួរករថតរូបរបស់កុមរ 
ចំនួនអនកែដល្រតូវថតមនចំនួន៤២៣នកជ់កែ់ស្តងថតបនចំនួន៣៥០នកក់នុងេនះ ្រសី១៩៥នក ់សល់ ៧៣  
នក ់កនុងេនះ្រសី ៣៤ នក ់៕ 

កមមវធីិ្របកួត្របែជងគំនួរ កំនពយ  េនកំរតិថន កេ់ខត្ត 
េនៃថងទី ២២ែខ ១២ ឆន  ំ២០១២បន េរៀបចំកមមវធីិ្របកួត្របែជងគំនួរ កំនពយ  េនកំរតិថន កេ់ខត្តែដលមនអនក
ចូលរមួ ៧៧នកក់នុងេនះ្រស្តី៣៦នក។់េលខ១.ែផនកគំនូរកុមរ ន រ ៉ូម៉  (្របុស) មកពីរ ភូមកិធំ ទទូលបនកង់
មយួ  េលខ២.ែផនកគំនូរកុមរ េរឿន ្រសីនីម  (្រសី) មក ពីកំពងគ់រ ទទូលបនវទិយុ,កែន ង ,ក ប,េសៀវេភ,ប៊ចិ 
េលខ៣.ែផនកគំនូរកុមរ.េឆង ប៊ុនឆត មកពី កំពងគ់រទទូលបន វទិយុ ចំនួន១, ក ប , េសៀវេភ, ប៊ចិ េលខ១.ែផនក
កំ ពយកុមរ ម សុ៊កហ៊ួង (្របុស) មកពីរក ង ទទូលបន កងម់យួ ចំនួន១ ។ េលខ២.ែផនកកំ ពយកុមរ 
ម៉ន សុខវ ី (្រសី)មកពីឫស ែីកវ ទទូលបន វទិយុចំនួន១ ,កែន ងចំនួន១,ក ប ១,េសៀវេភ២, ប៊ចិ ចំនួន២ ។  
េលខ៣.ែផនកកំ ពយកុមរ ឡន ម៉ឃី (្របុសមកពីេ្រជយបនទ យ ទទូល បន វទិយុ,  ក ប , ចំនួន២េសៀវេភ 
ចំនួន២,ប៊ចិ ចំនួន២ េលខ១.ែផនកសំែដងេរឿងខ្លី្រកុមទី៣មកពីឫស ែកវទទូលបនវទិយុ, ក បចំនួន២ ,េសៀវេភ 
ចំនួន២,ប៊ចិចំនួន២ ។      ម េគលេ ទងំ្របទំទូលបនបល់ទៈចំនួន២បល់ទតចំ់នួន២និង កុមរ ី
កុម សរុបចំនួន ៥៩នក ់ទទូលបនក ប ចំនួន២,េសៀវេភចំនួន២,ប៊ចិចំនួន២។អនកចូលរមួទងំអស់ មនភព
រកី យមនករសហករគន ល្អជមយួមនទីរអបរ់ ំ។  

ទិ សិទធិកុមរ 
ទិ សិទធិកុមរេន ៥  កនុង ៥ ឃុំេគលេ  មនករចូលរមួជ ពយបលកុមរ ចស់្រពឹទធ ចរយនិង ជញ
ធរមូល ្ឋ ន្របមណជង ៤០០នក ់្រសី ១៩៥នក ់កុមរមនចំនួន១,៣០០នក ់កុមរ ីមន ៦៥០ នក ់  កុមរ 
និងសហគមនប៍នយល់ដឹងពីសិទធិរបស់កុមរ ករេ្របើអំេពើហិង ។ េហើយកុមរ បនបង្ហ ញពីសមតថភពរបស់ពួក
េគ មរយៈករេឆ្លើយ សំនួរ គំនួរ និងកំ ពយ 
ឧបសគ័គ កុមរមរមយួចំនួនមនករចំ ក្់រសុកេទ ម្រកុម្រគួ រ ។  



 19 

  

5. ស្តីពី:  ករករពរជមងឆឺ្លងផ្ត យថមីពីសត្វមក មនុស       អនកចូលរមួមន១៩នក ់   (្រសី១៩នក ់)ចំននួ២
េលើក ។ 
6. ស្តីពី:  អនមយ័ទឹក ្អ តអនកចូលរមួមន ១៦នក ់(្រសី១៣នក ់/ ្របុស៣ នក ់ ) ចំននួ១េលើក ។ 
7. ស្តីពី:  អនមយ័  និងករេ្របើ្របស់បងគន ់អនកចូលរមួមន ៤៧នក ់ (  ្រសី៤០នក ់/ ្របុស៧ នក ់ ) ចំននួ៤
េលើក ។ 

ជនបេងគ ល១៩នក ់បនជូន និងបញជូ នអនកជមង ឺ
អនករង េ្រគះកនុង១៩ភមូ ិចំននួ២៨ករណី  េទសេ្រងគ ះបនទ ន់

េនមណ្ឌ លសុខភពចំននួ៥ 
 (ចំបក,់ េម៉,េ្រជយបនទ យ, ច្រងកង ់និងអឬូស )ីនិងចំននួ
២មនទីរេពទយ បែង្អក្រកចះ និងឆ្លូង សរបុមនចំននួ៨០៣
នក ់ (ចំននួ៨០៧េលើក ) មន : 

1. បញជូ ន   ្រស្តីេទពិនិតយៃផទេពះ  េនមណ្ឌ ល
សុខភព ចំននួ៥៣៥នក ់ មនចំននួ៥៣៨
េលើក (សុខភពល្អទងំម្ត យ  និងកូនកនុងគភ ៌) ។ 

2. បញជូ ន   ្រស្តីស្រមលកូន េនមណ្ឌ លសុខភព ចំននួ១៣១នក ់ មនចំននួ១៣១េលើក (សុវត្តិភពម្ត យ និង
កូន)។ 

3. បញជូ ន   ្រស្តីស្រមលកូន េស េនមនទីេពទយបែង្អក្រកេចះ និងឆ្លូង ចំននួ៨នកម់នចំននួ៨េលើក( ្ល ប១់នក ់ 
េ យ រេឡើង  ឈម  កំឡុងេពលស្រមល  និងយឺតយ៉វកនុងកររកមេធយបយឆ្លងទឹក េពលយប ់ ) ។ 

4. បញជូ ន្រស្តីធ្ល កស់ េនមណ្ឌ លសុខភពចំននួ្រសី១៦ នក ់មនចំននួ២៨េលើក ( ជសះេសបើយ) ។ 
5. បញជូ ន   េ គ្រស្តីទូេទ  អងគករមនុស ធម៌្រសុក ែ្រពក្របសបចំ់ននួ្រសី២២នកម់នចំននួ៤េលើក (ជសះ

េសបើយ)។ 
6. បញជូ ន   ្រស្តីវះគិសៃដសបូន  េនមនទីរេពទយបែង្អកឆ្លូង   ចំននួ្រសី១នក ់មនចំននួ១េលើក( ជសះេសបើយ)។ 
7. បញជូ ន   ្រស្តីវះគីស ចក់បល េនមនទីេពទយ បែង្អកេខត្ត  ចំននួ្រស្តី២នក ់ចំននួ៣េលើក  ( ជសះេសបើយ) ។     
8. បញជូ ន    េ្រគះថន កច់ ចរ  េនមណ្ឌ លសុខភព ចំននួ១០នក ់្រសី៣ ្របុស៧នក ់ មនចំននួ១៥  េលើក( ជ

សះេសបើយ) ។ 
9. បញជូ នេ្រគះថន កច់ ចរ  េនមនទីេពទយបែង្អកេខត្ត  ចំននួ្របុស២នក ់ មនចំននួ៤េលើក(ជសះេសបើយ)។ 
10. បញជូ ន ្រគុនចញ់េនមណ្ឌ លសុខភព ចំននួ្របុស៣នក ់មនចំននួ៣េលើក( ជសះេសបើយ) ។ 
11. បញជូ ន ្រគុនចញ់សន្ឋំេនមនទីេពទយបែង្អកេខត្ត ចំននួ៣នក ់្រសី១នក ់្របុស២នកម់ន ចំននួ៣េលើក(ជសះ 

េសបើយ) ។ 
12. បញជូ នរ កផ្លូវដេង្ហើម   េនមនទរីេពទយបែង្អក

ឆ្លូងចំននួកុមរ១ីនក ់មនចំននួ១េលើក( ជ
សះេសបើយ)។ 

13. បញជូ ន្រគុនេក្ដ េនមណ្ឌ លសុខភពចំននួ ្រសី
៩នក្់របុស២នក ់ មនចំននួ២េលើក(ជសះ
េសបើយ) ។ 

14. បញជូ ន ្រគុនេពះេវៀន េនមណ្ឌ លសុខភព 
ចំននួ២៥នក្់រសី១២នក ់្របុស១៣នក ់ 
ចំននួ២៩េលើ (ជសះ េសបើយ) ។ 
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គ្ំរទទុនដល់កសិករេដើមបបីណ្ដុ ះផ តិនិងករេធ្វើជីសរ ី
ងគ ចំនួន ១០ ្រគួ រ  

្រទទុនដល់កសិករេដើមបបីណ្ដុ ះផ តិ និងករេធ្វើជី សរ ី ងគ 
បំែន្លចំននួ ១០ ្រគួ រ សរបុពីរ្រតីមសកន្លងមកេនះ

កសិករចំននួ១៦នក ់។  
វគគបណ្ដុ ះប ្ត លស្ដីពីបេចចកេទស េធ្វើជី EM  ជីកំប៉ុ
សេគក ជីកំប៉សុទឹក និងបទពិេ ធនថ៍មីៗ  របស់្រកុមទ
ស នៈកិចច  
អនកចូលរមួ ២៤នកក់នុងេនះ្រសី០៩នក ់ បនយល់ដឹង
បទពិេ ធថ៍មីៗពីករែចករែំលកនូវបទ អនកចូលរមួ
កំពុងអនុវត្ត មនូវ 

វគគរលឹំកេឡើងវញិស្ដីករ្រគប្់រគងដីធ្ល ីនិងករេលើកកំព
ស់ គុណភពដេីទដល់កសិករគំរូ      
អនកចូលរមួយល់ដឹងពីជមងនិឺងសត្វល្អិតែដលែតងែតេធ្វើឲយ
ដំ រំបស់ពកួគតខូ់ចខត( ជំងឺផ តិ សត្វ មមចេ ន ត 
សត្វអេន្តើកមស និងសត្វល្អិតចៃ្រងជេ្រចើន្របេភទេទៀត) ។ បនដឹងនូវករេ្របើ្របស់ជីធមមជតិែដលពុកផុយ មនិេ្របើជី្រសស់ 
ពីររេបៀបេធ្វើដី ដំំ ែំដលកសិករែតងែតេធ្វើ មទំ

បឥ់ឡូវប្តូរមកេធ្វើ មបេចចកេទសកសិកមមន សមយ័
បចចុបបននវញិ( ដូចជ ករេធ្វើរង ជំ ៊ នៃនករ ដុំះ 
រេបៀប កជី់ រេបៀបេ្រជយដី ករែថទមំនិឲយេ ម ដុះ 
ករទប់ ក តេ់មេ គឆ្លង) ទទលួបនបទពិេ ធនជ៍ក់
ែស្តងេនេពលចុះសិក  ផទ ល់ មចំករកសិករ និង នូវ
បេចចកេទសែដលបង្ហ ញផទ ល់ៗេ យ ម្រន្តីជំនញ 
មចំករកសិករែដលមនអនកចូលរមួសរបុ ៤៧នក់

(្រសី ២៩នក)់សូមេមើល ងលំអិត ។  

 ្របជំុ្របចែំខសំ បក់សិករគំរូ និង្រកុមកសិករ
ព្រងីកបែនថម េនភូមេិគលេ   

្របជំុ្របចែំខសំ បក់សិករគំរនិូង្រកុមកសិករព្រងីកបែនថមេន
ភមូេិគលេ បនចំននួ៣េលើកអនកចូលរមួ១២៥នក ់ (្រសី៥២
នក)់ មកដល់េពលេនះមនកសិករចំននួ១២៣នកជ់កសិករ
េគលេ ែដលកមមវធីិមនករព្រងឹងជ្របច។ំ  
សកមមភព្របជំុឆ្លុះបញច ងំ្របច្ំរតីមសជមយួប ្ត ញ
CNFSCសំ បបុ់គគលិកនិងកសិករគំរូ 
បន្របជំុឆ្លុះបញច ងំចំននួ២េលើកមនអនកចូលរមួអនកចូលរមួសរបុ ១៣ នក ់(្រសី៤នក)់មនកសិករគំរនិូងព្រងីកចំននួ១២៣
្រគួ រេកើតេចញពីករចូលរមួប ្ត ញ។   
សកមមភព ទស នៈកិចចសិក  របស់កសិករគំរូស្ដីករេរៀបចំកសិ ្ឋ ន  

ទស នៈកិចចសិក របស់កសិករគំរសូ្ដីករេរៀបចំកសិ ្ឋ នអនកចូលរមួ៨ នក ់្រសី ២នកក់សិករមនមខុរបរព្រងីកបែនថមដូចជប

ល.រ ឃំុ កលបិរេិចឆត សរបុ ្រសី 

១ កំពងគ់រ ២៤/១១/១២ ១៥ ០8 

2 ជ.បនទ យ ២៥/១១/១២ ១៧ 10 

3 ឬស ែីកវ ២៦/១១/១២ ១៥ ០6 

  សរបុអនកចូលរមួ ៤៧ ២៩ 



 21 

  

ណ្តុ ះផ តិ ចិញច ឹមមន ់ បំែន្លចិញច ឹម្រតីចំននួ១៦្រគួ រែថមេទៀត។  
ព្រងឹង និងករ ម នេទេលើករេ្របើ្របស់្របពន័ធេ្រ ច្រសព េនឃុចំ្រងគងនិ់ងកំពងគ់រ  
មនគណៈកមមករ្រទ្រទង ់និងលកខន្តិក:ទំនបេ់បង និង មនគណៈកមមករ្រទ្រទង ់និងលកខន្តិក: ្រប យេ ះ 
ករ្របជំុឆមសប ្ដ ញមយួសហគមនេ៍ន ទ េនឃុេំគលេ   
អនកចូលរមួ ឃំុេ្រជយបនទ យ១៥នកក់នុងេនះ្រសី០នក ់ ឃំុឬស ែីកវែដលមនអនកចូលរមួសរបុ ៤២នក ់ ឃំុេ្រជយបនទ យ

២៤នកក់នុងេនះ្រសី០១នកក់នុងេនះ្រសី០២នក ់ទទលួបននូវរបយករណ៍ជំុវញិបញ្ហ េន ទនរដូវបិទេន ទមនែផន 
ករសំ បចុ់ះលបតជក់ ក ់របស់ប ្ត ញសហគមនេ៍ន ទែផនករេដើមបឲីយសហគមន ៍េន ទ មឃំុនីមយួៗមននិរន្តរ 
ភពទទលួនីតិវធីិកនុងករប្រងក បបទេលមើសេន ទករ្រសងេ់ឈម ះ្របជេន ទែដលេន ទខុសចបបរ់មួមន ជងជសួជុល 
ជ្របេភទជងជសួជុលម៉េញ៉ វទិយុ ទូរទស ន ៍ទងំអស់បញជូ នឲយេទជលផល និងឃំុ េដើមបចុីះកិចជសនយឈប ់្រប្រពឹត្តិ បទ 
េលមើស្របជេន ទទងំអស់្រតូវបងវ់ភិគទន៧០០០េរៀល កនុង១ឆន ជូំនសហគមនេ៍ន ទ។ េធ្វើករ ម នេលើឈមួញែដល 
ចូលេទទិញ្រតីែដល ែតងែត កែ់ដកឆកម់កលកឲ់យម៉យូជ្របច។ំ 

្របជំុឆមសឆ្លុះបញច ងំសំ បគ់ណៈកមម ករធនគរ្រសូវេនឃុេំគលេ  អនកចូលរមួ 

-មនេឈម ះអនកែដលមនសមតថភពសង្រសូវចូល សហគមនែ៍បរជមនិ្រពមសងចូលសហគមនវ៍ញិ 
-បនដឹងនូវបញ្ហ ែដលេកើតមនចំេពះធនគរ្រសូវ ទងំ៥ឃំុេគលេ  
-្រកុម្របឹក ឃំុទងំ៥ឃំុេគលេ នឹងេធ្វើករស្រមប ស្រមួលេលើបញ្ហ ធនគរ្រសូវ 
-្រកុម្របឹក ឃំុទងំ៥ឃំុេគលេ នឹងេធ្វើករស្រមប ស្រមួលេលើបញ្ហ  
-ធនគរ្រសូវ ភមូែិកង ឃំុេ្រជយបនទ យ និងភមូកំិពងគ់រ ឃំុកំពងគ់រមនកររកីចំេរ ើន និង ចជយួ ្របជពលរដ្ឋ បនេ្រចើនជ
ពិេសសេនេពលមន សននដូចជទឹកជំននឆ់ន ២ំ០១១ជេដើម។  
ក ងសមតថភពេទដល់សមជកិសហគមនសិ៍បបកមមទឹក្រតី   
ករែកលំអបេចចកេទស 

ករបេងកើនករចំ ញ់យកទឹក្រតីេ យបនពី ៣ដង បេងកើន   េ យបនរហូតដល់ ៩ដង េ យមនករបេងកើត អងសីុ់មេដើមប ី
េ យ ច្់រតីរ យបនល្អ និងករ ក់ លៃថងបេងកើនគុណភពទឹក្រតី ។ េធ្វើទឹក្រតីេ យថ្ល  និងែលងកករេ យមន ករ 
ែលងមនដុះផ តិេ យ េធ្វើករកតប់នថយករចំ យេលើអសុដុតេ យបនថយករដុតពី ៨េម៉ងមកេន ១េម៉ង ។ េ យទឹក 
្រតីមនិមនករេ្របើទឹកថមីបែនថម ។ បនថយករចំ យេលើសករពី ៤គ្រក មកេន ១គ្រក េលើទឹក្រតីមយួខទះេហើយបេងកើនករេ្របើ 
សករចំណី រវញិ ។ 
ករែកលំអផលិតផល 

ផលិតផលគុណភពេលខ២ ្រតូវេធ្វើករដូរដបវញិ េ យែលងេ្របើដបេខម េដើមបបីេងកើតតៃម្លែដលលកពី់ ៧៥០ េរៀល មកលក ់
ដល់ ១០០០ េរៀល វញិ ។ ែកលំអរផ្ល កសញញ េ យមនករទកទ់ញ សហគមនសំ៍េរច កេ់ឈម ះទឹក្រតី្រសុកេយើង សំ ប ់ 
ផលិតផល ករណីមនករគ្ំរទពីអងគករេលើករ ក ់ជតិែដកកនុងទឹក្រតី ផលិតផលទឹក្រតីេនះ ចេចញ្របេភទ មយួេផ ងៗ  

ឃំុ 
កល
បរេិចឆទ 

សកមមភព 
អនកចូល
រមួ 

្រសី 

ច្រងកង ់
18/07/12 ចុះ ទ បសទងគ់ណៈកមមករទំនបេ់បងែដលេនេសសសល់ 14 04 

03/08/12 េបះេឆន តនិងេរៀបចំលកខន្តិក:ទំនបេ់បង 24 14 

កំពង់
គរ 

19/07/12 ចុះ ទ បសទងគ់ណៈកមមក្រប យេ ះទឹកបឹងធំែដលេនេសសសល់ 33 20 

    េរៀបចំលកខន្តិក:្រប យេ ះទឹកបឹងធំ 13 4 

សរបុ 84 42 
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េទៀត េហើយរក ទឹក្រតី ែដលេធ្វើេលើកមនុដុកដែដល ។ 

ករងរ្រគប្់រគង 

 ចលនេ យសមជិកសហគមនផ៍លិតទឹក្រតី ទងំ ៣២នក ់ កទុ់នេដើមបេីធ្វើករព្រងឹង និងព្រងីក ជីវកមម ។ ករ កទុ់ន 
េទ ម លទធភពរបស់សមជិកនីមយួៗ េ យសមជិក កទុ់នេ្រចើន្រតូវទទលួ ផលេ្រចើន និងករចូលរមួ សកមមភពេ្រចើន  
 េរៀបចំេ យមនជនជំហរ ែដលមនភពជមច ស់ ខពស់សំ ប្់រគប្់រគង និងដឹកនំ ជីវកមម ផលិតទឹក្រតី ែដលជនជំហរជអនក 
កទុ់នេ្រចើនជងេគ សំ បក់រព្រងីក ជីវកមម។ ្រតូវេរៀបចំេ យមនអនកទទលួខុស្រតូវរមួ ករទទលួខុស្រតូវេលើផលិតកមម 

អនកទទលួខុស ្រតូវេលើទីផ រ និងអនកទទលួខុស្រតូវេលើ ករងរ ្រគប្់រគង ។ 

ករេរៀបចំទីផ រ 
េរៀបចំ្របពនធែ័បងែចកេឡើងវញិេនកនុងេខត្តេ យបេងកើតេ យមនអនកែចកចយេន ម ្រសុក េដើមប ីេ យផលិតផលែចក 
ចយេ យបនទូលំទូ យទូទងំេខត្ត ។ កលបងមនបេងកើតរមក៉ដឹកផលិតផលលកេ់ន មតូបៗ កនុងតំបន ់ឬ្រសុក ។  
ករណីដំេណើ រករល្អ ច្រតូវេធ្វើករព្រងីកេ យបនទូលំទូ យ ។ ព្រងីកៃដគូរលកផ់លិតផលេនតំបនេ់ផ ងៗជពិេសស 

េខត្តកំពងច់ម ៃ្រពែវង និងភនេំពញ មនករផ ព្វផ យបែនថមេទៀតេលើផលិតផលជពិេសសបេងកើតផទ ងំរបូភពផ ព្វផ យ     
េ យបនទូលំទូ យេនកនុងេខត្ត ។  

 

ែផនកសខុភព និងករសេ្រងគ ះបឋម 
 
គ្ំរទករសេ្រងគ ះបនទ នដ់ល់្រសី្ដនិងកុមរេន មភមូ ិេគលេ ទងំ ១៩  

គ្ំរទករសេ្រងគ ះបនទ នដ់ល់្រសី្ដនិងកុមរេន មភមូេិគលេ ទងំ ១៩ ជនបេងគ លជយួ អន្ត គមនដ៍ល់អនក្រកី្រករងេ្រគះេទ  
មនទីរេពទយរចួផុតពីេ្រគះថន កប់នចំននួ៤៨០េលើក េសមើ៤៨០នកជ់្រស្តី និងកុមរ ។ 

វគគបណ្ដុ ះប ្ត លស្ដីពីករវភិគេយនឌរ័ សិទធ្ិរស្ដី និងវដ្តៃនគេ្រមង ដល់ជនបេងគ ល ្រកុម្របឹក ឃុ ំេនកំរតិថន កេ់ខត្ត  
អនកចូលរ ួ៣១នកក់នុងេនះ្រសី ២៨នក ់ស្តីពី អនកចូលរមួយល់ដឹងពីរសិទធ្ិរស្តី និងអនកចូលរមួយល់ដឹងពីរភពេសមើគន រ ងបរុស  

និង្រស្តី 
កមមវធីិសុខភពភមូ ិ 

ផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លដល់្រកុមេគលេ ចំននួ ១៩ ភមូេិគលេ ដល់បរុស និង្រស្តី មន  អនកចូលរមួសរបុៈ៦៨១នក ់   
្រសី៥៦០នក ់។ ពកួគតេ់ចះែថរក សុខភព ពិេសស្រស្តី និងកុមរដូចជ គរសួ អនមយ័ ងកយ អនមយ ័ទូេទ និងករ
ហូបទឹក ្អ តបន្របេសើជងមនុ។  
្របជំុឆ្លុះបញច ងំ្របចឆំន  ំស្ដីពីកមមវធីិសុខភព្រស្ដី  
្របជំុឆ្លុះបញច ងំ្របចឆំន  ំស្ដីពីកមមវធីិសុខភព្រស្ដី អនកចូលរមួ១៥នក ់្រសី ១៤នក ់អនកចូលរមួបនយល់ដឹងពីសកមមភពែដល 
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បនេធ្វើបទបង្ហ ញ អនកចូលរមួបនយកអ្វីែដលជបទពិេ ធនថ៍មីៗ មនែផនករយុទធ ្រស្ត ។ 

ជនបេងគ ល១៩នក ់បនទទលួ វគគសិកខ   និងវគគបណ្តុ ះប ្ត ល ចំននួ៩វគគ : 
1.វគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពី   សុខភព និងអនមយ័ទូេទ ទីកែន្លងហ ួប៊នុនី     ចំននួ១េលើក 

2.វគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពី   សុខភពបឋម និងកតប់នថយេ្រគះភយ័ ៃនេ្រគះមហន្ត យ ទីកែន្លងលីជឺ ចំននួ ១េលើក 

3.វគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពី   សុខភព្រស្តី និងករែថទជំុំវញិកំេណើ ត  ទីកែន្លងមណ្ឌ លសុខភពេ្រជយបនទ យ ចំននួ១េលើ 
4.វគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពី   ករពរ្រគុនចញ់ និងផ្ត យបក ថីមី   ទីកែន្លងមណ្ឌ លសុខភពេ្រជយបនទ យ   ចំននួ១េលើ 
5.វគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពី   សុខភព្រស្តី  ទីកែន្លងអងគករកហ្វដុក  ចំននួ១េលើក 

6.វគគសិកខ ស្តីពី   េយនឌរ័ សិទ្ឋ្រស្តី និង្រស្តីភពជអនកដឹកន   ទីកែន្លងលីជឺ ចំននួ១េលើក 

7.វគគសិកខ ស្តីពី ែថទសុំខភពម្ត យ និងទរកៃនករបំេបេ ះ ទីកែន្លងលីជីចំននួ១េលើក 

8.វគគសិកខ ស្តីពី ្រស្តីជអនកដឹកន ំនិងចង្រកងជនបេងគ ល ទីកែន្លងលីជឺ ចំននួ១េលើក 

9.វគគសិកខ ស្តីពី ករ្រគប្់រគងមខុជំនញួ និងទីផ រទីកែន្លងហ៊រប៊នុនីចំននួ១េលើក 

ទស នៈកិចចសិក របស់្រកុមសុខភព្រស្ដី  
េនៃថងទី១៩ដល់២១ែខ កញញ  ឆន  ំ២០១២្រកុម្រស្តីបនេធ្វើទស នៈកិចច-អនកចូលរមួ ១២នកជ់្រស្តី 
-បនផ្ល ស់ប្តូរបទពិេ ធនពី៍រគន េទវញិេទមក 
-ទទលួបនបទពិេ ធនថ៍មីៗល្អៗ 
-យល់ដឹងេលើករែបងែចកតនួទីរបស់ជនបេងគ ល និងបណ្ឌ លសុខភព 
សិកខ ថន កេ់ខត្តស្ដីពី សុខភពបឋម និងករកតប់នថយេ្រគះភយ័ៃន 

manGñkcUlrYmcMnYn 54nak; BYkKat;cHeFVIkarviPaKeTAelImuneBl/kMlugeBl nigeRkayeBlmanTwkCMnn; 
faetIRsIþI nig kumarCYbkarlM)akGVIxøHelIsuxPaBrbs;xøÜn GñkcUlrYmbeBa©jmtieyabl;  eRcIn kñúgkarvi-
PaKbBaðanimYy  អនកចូលរមួបនេធ្វើករផ ព្វបន្ត ។  
្របជំុប ្ត ញសុខភពជមយួ NGOs ថ បន័នន និងជមយួករយិល័យ្របតិបត្ត ិ្រសុក  

្របជំុប ្ត ញសុខភពជមយួ NGOs ថ បន័នន និងជមយួករយិល័យ្របតិបត្តិ្រសុកបន ចំននួ៦េលើកចំននួអនកចូលរមួ
១២៥នក្់រសី៥៤នកនិ់ងជមយួករយិល័យ្របតិបត្តិ្រសុកបនចំននួ២េលើកទទលួបននិងផ្តល់ពតម៌នសុខភពកនុងអងគ្របជំុ
ថ បន័និមយួៗនិងបង្ហ ញពីេស របស់សុខភបិលដូចជករ ដឹកជញជូ នអនកជំងឹ,េស ពយបលអនកជំងឹ េដើមបឲី ថ បន័ទងំ

អស់យល់នឹងផ ព្វផ យបន្តេទសហគមន ៏ ។ សិកខ ពិេ្រគះេយបល់ស្តីពីរករេរៀបចំែផនករសកមមភពជតិទប់ ក ត់

ឃំុ កលបរេិចឆទ សកមមភព អនកចូលរមួ ្រសី 

ច្រងកង ់

18/07/12 
ចុះ ទ បសទងគ់ណៈកមមក្រទនបេ់បងែដលេន 

េសសសល់ 
14 04 

03/08/12 េបះេឆន តនិងេរៀបចំលកខន្តិក: ្រទនបេ់បង 24 14 

19/07/12   

ចុះ ទ បសទង ់គណៈកមមក្រប យេ ះទឹកបឹងធំ
ែដលេនេសសសល់ 

33 20 

េរៀបចំលកខន្តិក:្រប យេ ះទឹកបឹងធំ 13 4 

សរបុ 84 42 

កំពងគ់រ   
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15. បញជូ ន ចុក្រកួសត្រមងេនមេនមនទីរេពទយបែង្អកឆ្លូងចំននួ្របុស១នក ់មនចំននួ១េលើក( ជសះេសបើយ) ។ 
16. បញជូ ន្រស្តីមនគភធ៌្ល កឈ់មេនមណ្ឌ លសុខភពចំននួ្រសី២នក ់មនចំននួ៤េលើក(សុវត្តិភពម្ត យនិងកូន)។ 
17. បញជូ ន ្រស្តីមនគភធ៌្ល កឈ់មេនមនទីរេពទយបែង្អកេខត្ត ចំននួ្រសី១នក)់មនចំននួ១េលើក(សុវត្តិភពម្ត យនិង

កូន 
18. បញជូ ន  អនកជមងរឺេបងធងនធ់ងរេនមនទីរេពទយបែង្អកេខត្ត  ចំននួ្របុស១នក ់ មនចំននួ១េលើក( េនពយបលបន្ត)  
19. បញជូ នកុមររ កបបរធងនធ់ងរ េនមនទីរេពទយបែង្អកេខត្ត  ចំននួ្រសី១នក ់ មនចំននួ១េលើក( ជសះេសបើយ)  
20. បញជូ ន  កុមរមតុ(ពូេថ កបិំត កេណ្ត វ)េនមណ្ឌ លសុខភព ចំននួ៦នក្់រសី១្របុស៥នក ់មនចំននួ៧េលើក 

(ជសះេសបើយ)។ 
21. បញជូ ន ក្អួតធ្ល កឈ់ម  េនមនទីរេពទយបែង្អកេខត្ត  ចំននួ្របុស១នក ់មនចំននួ១េលើក(ជ សះេសបើយ)។ 
22. បញជូ ន្រស្តីកតស់បូន េនមនទីរេពទយបែង្អកេខត្ត  ចំននួ្រសី៣នក ់មនចំននួ៩េលើក (បន្តករពយបល២នក)់។ 
23. បញជូ ន ្រស្តីចងៃដសបូន េនមនទីរេពទយបែង្អកេខត្ត  ចំននួ្រសី១៧នក ់មនចំននួ១េលើក (សុវត្តិភព)។ 
24. បញជូ ន ្រគុនេពះេវៀន  េនមណ្ឌ លសុខភព ចំននួ្រសី១នក ់មនចំននួ១េលើក(ជ សះេសបើយ)។  
25. បញជូ ន ឈ្ឺរកពះ  េនមណ្ឌ លសុខភចំននួ្រសី២នក ់ មនចំននួ១េលើក (ជ សះេសបើយ)។ 
26. បញជូ ន្រគុនផ្ត យ  េនមណ្ឌ លសុខភពចំននួ្រសី១នក ់  មនចំននួ១េលើក (ជ សះេសបើយ)។ 
27. បញជូ នឈតឺ្រមងេនម និងបង្ហួរេនម  េនមណ្ឌ លសុខភព ចំននួ២នក ់្រសី១្របុស១នក ់មនចំននួ២េលើក។

(ជសះេសបើយ)។ 
28. បញជូ ន គក្អួតធងនធ់ងរេនមណ្ឌ លសុខភពចំននួ្របុស១នកម់នចំននួ១េលើក  (ជ សះេសបើយ)។ 
29. បញជូ ន្រស្តីមនគភេ៌ហើមេជើង េនមណ្ឌ លសុខភព  ចំននួ១នក ់ មនចំននួ៣េលើក(សុខភពល្អ)។ 
30. 28-បញជូ ន េកមង្រសីធ្ល កពី់េលើផទះែបកមខុ េនមណ្ឌ លសុខភព  ចំននួ១នក ់មនចំននួ២េលើក (ជសះេសបើយ) 

 

កមមវធិ្ីរបកតួ្របែជង  
គំនូរ កំ ពយ ចេ្រមៀង 
េនកំរតិថន ក់េខត្ត

ស្រមបក់មុរកនងុេខត្ត
្រកេចះ 
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ករណីសិក  
                                    ស្តីពកីរេ្របើ្របស់ធុងចេំ ះទកឹ ្អ ត 
របស់សិស នុសិស និង្របជពលរដ្ឋ ចំនួន៤៤៦នក ់កនុងេនះ្រសី១៥០នក។់ 
កុម   ៊ ង ភរទិធ  យុ ១៣ ឆន  ំ  មនបងប្អូន 
៦ នក ់ ្រសី ២ នកប់ចចុបបននជសិស េរៀនេនថន ក់
ទី៤ៃន បឋមសិក អូរអងគុញឃុំេ្រជយ
បនទ យ ។ ភរទិធ  កដូ៏ចជកុមេផ ងៗ េទៀតបន
ត្អូញែត្អរទងំទឹកមុខ េ្រក ម្រកំពីផលលំបករបស់
ខ្លូនថកលពី មខុេយើងទងំអស់គន លំបក ស់
ពីេ្រពះេន េរៀនរបស់ពួកេយើងមនិមនទឹក
្អ តស្រមបផ់ឹកេទ  ជមូលេហតុេធ្វើ េ យកុមរ 

ទងំអស់ផឹកទឹកអណ្តូ ងែដលមនិ ្អ តេហើយប ្ត
លេ យកុមរខ្លះមនជងំឺ េធ្វើេ យខកខនមនិបន
មក េរៀនេហើយកុមរ ។ ៊ ង ភរទិធ ែដលសថិត
េនជមយួកុមរទងំអស់ បនេរៀប បព់ីករលំបក
របស់ខ្លួនថបន្តេទៀតថ “  ពីមុនខញុ ំ  និងមតិ្តភក្តទិងំ
អស់ េនទេីនះបនជួបករលំបកខ្ល ងំ ស់េ្រពះ
មនិមនទឹក ្អ តស្រមបផ់ឹកេហើយខញុ ំ្រតូវចំ យ
េពលេ្រចើន   កនុងករេយងទឹកពីអណ្តូ ង េពលខ្លះែខ  
េយង ចដូ់េចនះខញុ ំ្រតូវេទខចីពីអនកជតិខង  េពល ខ្លះ

េគអត ់ មន េពលខ្លះេគអតេ់ យេទេ្រពះខ្ល ចបត។់ទឹកអណ្តូ ងេ មនិ ្អ តេទ េ្រពះមនសំ មចូល
េហើយមនក្លិនកំេបរេពលខ្លះមកយឺតខញុ ំ្រតូវរងចេំគេយងទឹកផឹកេហើយអស់េហើយេទើបខញុ ំេយងម្តង 
ចំ យេពលពី ២០ េទ៣០នទី  ” ។ េ្រកយពីករ ងសងធុ់ងទកឹចំេ្រមះេនះ រចួមក កុមរ នងិ 
សហគមមនភពសបបយរកី យ  និង បនេ្របើ្របស់្រគប់ៗ  គន  ។  ភរទិធបនបែនថមេទៀងថ “  េនកនុង
ឆន សិំក ថម ី ២០១២ េនះ េរៀនខញុ ំមនធុងទឹកជំេ្រមះ ្អ ត ខញុសំបបយរកី យ ស់ ខញុ  ំ មនទឹក
្អ តផឹកមនិពិបកដូចមុនេទៀតេទ  មតិ្តភកភិរបស់ខញុ ំ មនិមនជំងឺ គរូសេទៀតេទ  មនិសូវេគចេរៀនេទ ខញុ ំ

សូមអរគុណដល់អងគករ កហ្វដុក និងអងគក កសិ់នេអត ែដលបនជួយ ពួកេយើងខញុ ំ  ”  ។ 
 

ធុងចេំ ះទកឹ ្អ តចនំនួពរី ្រតូវបន ងស់ង ់េ យ អងគករ KAFDOC េនកនុងបរេិវណ
េរៀនេគ បក់នុង ឃុេំគ ប ់នងិ បឋមសិក អរូអងគុញ កនុងឃំុេ្រជយបនទ យ 
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េយង មលទធផលៃនករអនុវត្តសកមមភពគេ្រមង បនបង្ហ ញេ យេឃើញថ ករព្រងឹងសិទធិ ដល់្រកុម បុរស 
្រស្តី កុមរ ម េរៀន កុមរេ្រក  ជពិេសស ្រកុម សហគមន ៏ េន ទ ធនគរ្រសូវ ្រកុមសន ្ំរបក ់
ពិតជមនភពល្អ្របេសើរេ្រចើនេ យ មរយបនេធ្វើករផ ព្វផ យនូវពត័ម៌នដល់្របជពលរដ្ឋពកព់ន័ធនឹងករចុះ
បញជ ីអ្រ នុកូល ្ឋ នកចូលរមួផ ព្វផ យពីម្រន្តីគេ្រមង រមួសហករគន ជមយួ ជញ ធរឃុំ និង ថ បន័ពកព់នធ ័កនុង
កិចច្របជំុភូមនិិងឱកសនន។ ជមយួគន េនះលទធផលខងេលើកប៏នបង្ហ ញែដរថ ជញធរឃុំ និង សហគមន ៏បន
ទទួល គ ល់ និង ចបេ់ផ្តើមទទួល្រគប្់រគងសហគមនរ៏បស់ខ្លួន បងកលកខណៈឲយ មនករ្របជំុ រមួគន បង្ហ ញពីករ
េចះេ្របើ្របស់សិទធិរបស់េគ និង ករទទួលបនសិទធិអំ ចជបេណ្តើ រៗ។ 

ល
.រ 

-ផ ព្វផ យឲយបនទូ យ ពីសិទធិ កនុងករ 
ទទួលេស សុខភព 

ល
.រ 

លទធផល បញ្ហ ចំបងៗែដលេធ្វីេ យ ំង
សទះ 

ដំេ ះ្រ យ 

I លទធផល
១ 

ខ្វះសំភរៈទកទ់ញសិស  -បំពកសំ់ភរៈ កុមរេម្រតី ម 
េរៀន 

II លទធផល
២ 

បទេលមើសេន ទេនែតមនេ្រចើន ្របជំុប ្ត ញសហគមនេ៍ន ទ 
េកើតជំងឺមន់ គ ចមព៌ណ៌ស និង េក
អតរ់ យ 

-ជួបពិភក ជមយួមនទីរកសិកមម 
រកដំេ ះ្រ យ 

III លទធផល
៣ 

ករផ្តល់េស មនិទនេ់ឆ្លើយតបដល់សហ
គមន ៍

-ផ ព្វផ យឲយបនទូ យ ពីសិទធិ កនុងករ 
ទទួលេស សុខភព 
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  (គ) គេ្រមងព្រងងឹគុណភពអប់របំឋមសកិ  កនងុ ្រសុក ចិ្រតបរុ ី 

ករពិពណ៌នសេងខបគេ្រមង   
មច ស់ជំនួយបន្ត   មូលនិធិ អិុនធរ័វ ី  (Intervida Foundation) 
អនកទទួលផល   មនកុមរ ២៣២១ នក ់និង ្រគូចំនួន ៦០នក ់ 

ថវកិ្របចឆំន ២ំ០១២   148,035.55 ដុ ្ល សហរដ្ឋ េមរកិ 
 

តំបនេ់គលេ    កនុង េខត្ត្រកេចះ, ្រសុកចិ្រតបុរ,ី ឃុំ ចំនួន ០៥, ភូមចំិនួន ១០, បឋម 
                                              សិក ចំនួន ១០  
 

កលបរេិចឆទចបេ់ផ្តើមគេ្រមង ៃថងទី ១ ែខ មក  ឆន  ំ២០១២  
កលបរេិចឆទបញចបក់េ្រមង ៃថងទី ៣០ ែខ មនី ឆន  ំ២០១៤  
អនុវត្តគេ្រមងេ យ  អងគករ KAFDOC  

 
េគលបំណងគេ្រមងៈ 
ចូលរមួចំែណក កនុងករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើង នូវករបំេពញនូវសិទធិ និងកររស់េន្របកបេ យេសចក្តីសងឃមឹរបស់
កុមរេនកនុងេខត្ត្រកេចះ។   
េគលេ គេ្រមងៈ 
េលើកមពស់អបរ់ ំ ម េគលេ ទងំ១០ េ យែផ្អកេទេលើេគលនេយបយ កមមវធីិ កុមរេម្រតី ។ 
 
ថ ប័នសហករ៖ មនទីរអបរ់យុំវជន និងកី េខត្ត្រកេចះ, ករយិល័យអបរ់្ំរសុកចិ្រតបុរ,ី ្រសុកចិ្រតបុរ,ី 
ជញ ធរឃុំេគេ ទងំ៦ 

 
េគលេ ៖១០ បឋមសិក (ខ រ, កនទួត, វត្តដូន្រតី, ជួរ្រកូច, លុស, បុស វ, ែ្រពកកូវ, ែ្រពក

,ំ កបលេកះ, ភូមែិ្រពក)។ 
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ករសេងខបទដិ្ឋភពទេូទ 
KAFDOCនិងេធ្វើករជមយួរ ្ឋ ភបិលកមពុជ កនុងករអនុវត្តន ៍េគលកណ៍ កុមរេម្រតី ។ កមមវធីិេនះអនុវត្ត

កនុង េគលេ ចំនួន១០ េ យរមួកិចចសហករជមយួ្រកុមបេចចកេទសថន ក្់រសុក (DTMT)។ ្រកុមេនះមន

សរុប ចំនួន២្រកុម មនសមជិកសរុប០៦នក ់  ែដលជអនកទទួលខុស្រតូវ ករងរបណ្តុ ះប ្ត ល ដល់េ ក្រគូ 

អនក្រគូ ម េគលេ  ។  សមសភពរមួមន ០១រូប គឺជ្រគូបេ្រង នែដល មកពីមនទីរអបរ់យុំវជននិង កី

េខត្ត ០២រូបមកពីករយិល័យអបរ់យុំវជននិង កី ្រសុក និង ៣រូប គឺជ្របធន្រកុមបេចចកេទសរបស់  ។ 

្រកុមDTMT របស់គេ្រមង  បននឹងកំពុងេធ្វើផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត លដល់ េ ក្រគូអនក្រគូ ម  ក្រមង េនទី

្របជំុជន និង មតំបន់ ច្់រសយល កនុង្រសុក មករ កព់្រងយ្រគូ និង េរៀន ។ មនទីរអបរ់េំខត្ត គឺជ

អនកេដើរតួសំខន ់កនុងករផ្តល់ជអនុ សន ៍េដើមបឲីយករអបរ់មំនភព្របេសើរេឡើង និង អនុវត្តបន មែផនករ ។ 

ករយិល័យអបរ់្ំរសុក នឹង ចូលរមួចំែណកយ៉ងជិតសនិទធិ ជមយួករងរអនុវត្តសកមមភពគេ្រមង និង េធ្វើករ្រតួត

ពិនិយយ ម ន  េគលេ ទងំ ១០ កនុង្រសកុ ចិ្រតបុរ ី។ េដើមបសីេ្រមចេគលេ គេ្រមង KAFDOC  

នឹងែស្វងរកពីវធីិ ្រស្ត អបរ់សំម្រសប ពីមនទីរ និង ករយិល័យ េដើមបជំីនួយកនុង ករងរេរៀន និង បេ្រង នេនះ រមួ

មនៈ 

គ្ំរទ េគលេ  ឲយបេងកើតេឡើង នូវ បរ ិ ថ នសុតថិភពរបស់   ស្រមប ់ សិស នុសិស  ែដល នឹង 

ជួយ បងកឲយមនបរយិកសសបបយរកី យ ផងែដរកនុងករសិក របស់ពួកេគ ។  

 េធ្វើករងរជមយួ្រកុម្របឹក  ្រគូ និង សិស  េដើមបជួីយ  បេងកើន ករចូលរមួ េរៀនសូ្រតរបស់ជពិេសស សិស នរ ី 

 ជួយ ដល់ េគលេ  កនុងករព្រងឹងចំេណះដឹង ដល់កុមរ ែដលជវធីិ ្រស្តដល៏្អ ស្រមបកុ់មរ ្រគបរូ់ប។  

បេងកើត្រកុម តំ ងសហគមន ៏ ែដលមនតួនរកីនុងករចូលរមួ្របជំុជមយួ  កនុងករឆ្លុះបញច ំងពីទីដ្ឋភពៃន

ដំេណើ រករអបរ់ ំ។  
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សកិខ ផ ព្វផ យគេ្រមង  
 
តំ ងមនទី័រ, ថ បន័, ជញ ធរេខត្ត-្រសុក-ឃុំ ែដលពក ់ពន័ធ, តំ ងគណៈកមមករ្រទ្រទង់ , េមភូម,ិ  
នយក េគលេ , អងគករពកព់ន័ធ និង តំ ងមច ស់មូលនិធិ  ចំនួន ៥១/១០នកប់នចូលរមួកនុងសិកខ  

ផ ព្វផ យគេ្រមងថន កេ់ខត្ត េនស ្ឋ គរ លីជឺអនកចូលរមួទងំអស់បនយល់ដឹងចបស់ពីតំបនេ់គលេ   
របស់គេ្រមង, េគលបំណង, សកមមភពគេ្រមង, ថវកិ, និង បនែចករែំលកបទពិេ ធនេ៍ទវញិេទមក។ 
អនកចូលរមួទងំអស់មនករេពញចិត្តចំេពះសកមមភព របស់គេ្រមងគ្ំរទេនះ។  

 
េរៀបចំ ឬ ព្រងងឹគណៈកមមករ ្រទ្រទង់ េរៀន ែដលមន
្រ ប ់ 
គណៈកមមករ្រទ្រទង់ ទងំ ១០្រតូវបន្របជំុេរៀបចំ និងព្រងឹងតួនទី, ភរៈកិចច េឡើងវញិចំនួន ៧៥/១៩នក ់
(៤៩/១៣នក ់គណៈកមមករចស់) េ យមនអនកចូលរមួពី ជញ ធរមូល ្ឋ ន នយក និង តំ ងអងគករ 
កហ្វដុក និង ្រតូវបនទទួល គ ល់េ យករយិល័យអបរ់្ំរសុក។ សមជិកគណៈកមមករ្រទ្រទង់ ទងំអស់ 
បនយល់ ពីតួនទី និង ភរៈកិចចរបស់ខ្លួន ។ សមជិកគណៈកមមករ្រទ្រទង់ ទងំអស់មនិទនយល់ពី សិទធិ 
កុមរ ចបស់េនេឡើយ(២៣%បនយល់)។  

 
្របជុំ្របច្ំរតីមសរបសគ់ណៈកមមករ្រទ្រទង់   

េ្រកយពី្របជំុេរៀបចំគណៈកមមករ្រទ្រទង់ រចួ  គណៈកមមករេនះបន្របជំុចំននួ ២ដងសមជិកគណៈកមមករមនករ 
ទទលួខុស្រតូវ និង ចូលរមួកនុងករងរ បន្របេសើរជងមនុេ្រចើន។  

 
្រ វ្រជវរកតំរវូកររបសក់មុរ និង សហគមន ៍ 

គេ្រមងបនចុះ្រ វ្រជវតំរូវកររបស់ កុមរ និង សហគមន ៍េគលេ ទងំ ១០ េដើមបរីកឲយេឃើញពីតំរូវករនិង  
បញ្ហ  ជកែ់ស្តងរបស់កុមរ។ កុមរេនេរៀនចំនួន ៧៨/៦៨នក,់ កុមរេបះបងក់រសិក ចំនួន ២២/១៣នក,់  
្របជពលរដ្ឋ ១៤៣/៦២នក,់្រគូ ៣៤/១៣នក ់សរុប ២៧៧/១៥៦នក ់បនចូលរមួ ផ្តល់មតិេយបល់ និង  
កំណតពី់ត្រមូវកររបស់កុមរ និង េរៀន។ករយល់ដឹងពីសិទធិកុមរ (កុមរ និង គណៈកមមករ្រទ្រទង់  
ចំនួន ៣០%បនយល់ពីសិទធិកុមរ និង ម បិ  សិស  យល់បន ១៥%) និង១០% ៃនពួកេគបនយល់ពី ផល 
បះ៉ពល់ៃនពលកមមកុមរ និង ករករពរកុមរ។  

 



 30 

  

ករសំ តទីធ្ល េរៀន 
កលពីៃថងទី ៦ដល់ ៃថញទី ២៧ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
េន្រគប់ េគលេ ទងំ ១០ របស់
គេ្រមង្រតូវបនេរៀបចំសមភ រៈស្រមប ់ េធ្វើករសំ
តទី់ធ្ល េរៀន េ្រកម ករអនុវត្តគេ្រមង 

IQPEP របស់អងគករ KAFDOC  បនទ បពី់ 
បុគគលិកគេ្រមង និង ករ ិយល័យ្រសុក បនប
ង្ហញពីសមភ រៈជ ថទិ៌ភពសកមមភពេនះកល
ពីពកក់ ្ត ល ែខ វចិឆិក ២០១២។ កនុង
សកមមភពេនះ មនអនកចូលរមួសរុប ២៦១៨ 
នក ់ (្រសី ១២៧៥នក)់។ សមសៈចូលរមួមន 
្រកុមគណៈកមមករ្រទ្រទង់ មនចំនួន ៨០
នក ់ (្រសី ២១នក)់ ្រកុម្រគូបេ្រង ន មនចំនួន 
៨៧នក(់្រសី ៤៧នក)់ ម បិ សិស  មន
ចំនួន ១៦៧នក ់  (្រសី ១០៥នក ់ ) ជញ ធរ  
១៧នក ់ (្រសី២នក ់ ) បុគគលិកអងគករ KAF-
DOC ៤នក ់(្រសី ២នក ់) និង សិស នុសិស
ចូលរមួសរុបចំនួន ២២៦៧នក(់្រសី ១១០០នក)់ បនចូលរមួកនុង្រពឹត្តិករណ៍េនះ។ ជលទធផលកនុង ្រពឹត្តិករណ៏
ដល៏្អេនះ បនបង្ហ ញយ៉ង្របតយក  ដល់កុមរ និង សហគមន ៏កនុងករយល់ដឹងពីបញ្ហ  សុខភព  អនមយ័ ករ
ែថទបំរ ិ ថ ន េរៀន ផងែដរ និង កររមួចំែណក របស់សហគមន ៏ និងសិស នុសិស  កនុងករសម្អ ត ទីធ្ល

 ។ មយ៉ងវញិេទៀតសិស នុសិស កប៏នេរៀនផងែដរពីរេបៀបេ្របើ្របស់ទឹក ្អ ត របស់ធុងច្រមុះទឹក ្អ ត 
ែដលបន កេ់ន ម របស់ពួកេគ និង េរៀបពីករសំ តៃដ មុនេពលចបក់នចំ់ណី រ  ករែថទ ំសំ
េលៀកបំពក ់និង ករ នេសៀវេភបនទ បពី់េលងែលបងកំ ន្ត ។    
 

ករក ងឡដតុស្រមម 
ទំង១០   

ឡដុតស្រមម ចំនួន១០្រតូវបនេរៀបចំ និង ក
ងេនកនុងេដើមឆន ២ំ០១៣ ម េគល

េ ទងំ១០កនុង្រសុកចិ្រតបុរ ី េ យអងគករ 
KAFDOC មរយៈកិចចសហករជមយួមនទីរ 
និង ករយិល័យ អបរ់យុំវជន និងកី  រមួទងំ 
េ ក្រគូអនក្រគូកនុងចុះ្រសងត់ៃម្លសមភ រៈ ។ 
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វគគបណ្តុ ះប ្ត លស្រមប ់ ទី្របឹក កមុរី, មិត្តអបរំ់មិត្ត នងិ 
គណកមមករ្រទ្រទង់   
វគគបណ្តុ ះប ្ត លេនះបនេរៀបចំចបពី់ៃថងទី១៦ ដល់ ១៧ 

ែខ វចិឆិកឆន ២ំ០១២ េ យបុគគលិកគេ្រមង របស់អងគ
ករកហ្វដុក េ្រកមកិចចសហ្របតិ្តករពី មនទីរ និង 
ករយិល័យអបរ់យុំវជន និង កី  ដល់ ្រគបស់មជិក
ជទី្របឹក ជ្រសី្ត គណៈកមមករ្រទ្រទង់  និងទី
្របឹក កុមរទងំអស់ កនុង១០ េគេ ។  វគគេនះ
បនេផ្ត តេលើ   ករទទួលខុស្រតូវ កតព្វកិចច និង សិទធិ
កុមរ ។ រមួជមយួគន េនះែដរ េនកនុងវគគេនះបនេលើក
យក វធីិ ្រស្ត សិស មជ មណ្ឌ ល ែលបងទំនកទំ់នង
េផ ងៗ បេចចកេទស្រគបពូ់ជទងំ១០ និងសកមមភពបំផុសគំនិតថមី ករពិភក ្រកុម និង ករបង្ហ ញរូបភព 
សិទធិជមូល ្ឋ ន ។ គួរឲយកតស់មគ ល់បនែដរថ អនកចូលរមួទងំអស់ មនេសចក្តិរេំភើប និងរកី យចំេពះវគគ
េនះ  និងបនសំណូមពរបែនថមដល់អងគករ KAFDOC ផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពី ករករពរ និងពលកមម

កុមរ ។  អនកចូលរមួចំនួន ៨០/១០នក(់ទី្របឹក កុមរ ី
ចំនួន ៩នក,់ មតិ្តអបរ់មំតិ្ត ៦១នក,់ ្របធនគណៈកមមករ
្រទ្រទង ់  ១០នក)់េ្រកយេតស្តចុងវគគ អនកចូលរមួ
ចំនួន៦៧នក(់៨៣.៧៥%) បនយល់ចបស់ពីតនួទី,  
ភរៈកិចច, សិទធិកុមរ និង ករផ ព្វផ យបន្ត។  
 

ករ្របជុំរបសទ់ី្របកឹ កមុរី
ជមយួ្រកុម្របកឹ ឃុ ំ
េនែខទី១ ៃនករចបេ់ផ្តើមគេ្រមង គឺ្រតូវនឹងែខតុ  

២០១២ មន េគលេ ចំនួន ៦ ប៉ុេ ្ណ ះមនករេរៀបចំករ្របជំុ បនេទៀងទត ់និង ចំនួន៤េទៀត 
មនិបនេរៀនចំករ្របជំុេទ េ យ ម ទងំេនះ មនករផ្ល ស់ប្តូរ សមសភព ទី្របឹក ខ្លះ ពិេសសេន 
កិរតិ អនុវទិយល័យ និង សមជិកខ្លះបនសំុ ឈបពី់ករងរេនះ។ ចបែ់ខ ធនូ ២០១២ ្រគប់ េគល
េ ទងំអស់បនេរៀបចំករ្របជំុ យ៉ងេទៀងទត ់ជពិេសសមនករចូលរមួពីកុមរ ផងែដរ ែដលធ្ល បែ់តអវត្តមន
យ៉ងេ ច ស់ចំនួន២ដងរចួមកេហើយេនះ  ។     មនតំ ងកុមរចំនួន ១៦នក ់(្រសី ១៥នក)់ ្រតូវបន
េគអេញជ ើញ ចូលរមួ្របជំុ្របចែំខយ៉ងេទៀងទត ់ជមយួ្រកុម្របឹក ឃុំ ។ មនករអសកមម មឃុំមយួចំនួន កនុងចូល
រមួរបស់កុមរចប់ ងំពីែខ តុ  រហូតដល់ែខ ធនូ ២០១២ េ យ រមនករខ្វះខតក់នុងទំនកទំ់នង និង បតព់
តម៌នពីករ្របជំុេនះ ជពិេសសឃុំ កនទួត ។  កនុងករងរ្របជំុសេម្លងកុមរ្រតូវបនអនកចូលរមួគ្ំរទ េដើមបឲីយបន
េលើកេឡើងពី េសក្តីកង្វល់ ក្តីបរមភ និងេលើកជសំណូមពរ ជូន ជញ ធរ េដើមបេីធ្វើករេ ះ្រ យ ។  
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តំ ងកុមរចំនួន ២នក់ ម េគលេ នីមយួៗ បនចូលរមួ្របជំុ្របចែំខរបស់្រកុម្របឹក ឃុំបនចំនួន ៧
ដង(ែខ)។បញ្ហ ៃនករអបរ់្ំរតូវបន កប់ញចូ លកនុងរេបៀប រៈ្របជំុ របស់ឃុំកុមរ បនចូលរមួ្របជំុេធ្វើែផនករអភវិ 
ឌ ន(៍CIP)២០១៣ និងកុមរមនេសចក្តីក្ល នកនុងករបេញចញមតិេពល្របជំុឃុំ និង CIP។  

 
្របជុំ្របចែំខរបសទ់ី្របឹក កមុរ  
ទី្របឹក កុមរ ី ្របជំុ្របចែំខជមយួមតិ្តអបរ់មំតិ្ត បនចំនួន ៥ដង(ែខ)េដើមបជួីយ េ ះ្រ យបញ្ហ កុមរែដលមន 
បញ្ហ ម េរៀននីមយួៗ។  សមតថភព និង សកមមភព របស់មតិ្តអបរ់មំតិ្តេនមនកំរតិឆនទៈរបស់ទី្របឹក
កុមរេីនមនកំរតិ(មនករផ្ល ស់ប្តូរគន នឲំយមនករពិបកកនុងករ ម ន,ព្រងឹងសមតថភព និង េធ្វើករជមយួមតិ្ត
អបរ់មំតិ្ត ្រពមទងំគណៈកមមករ្រទ្រទង់ )។  
 
េរៀបចទំិ សទិិធកមុរអន្តរជតថិន ក់្រសកុ/េខត្ត  
សហករជមយួមនទីរអបរ់េំខត្ត និង ករយិល័យអបរ់្ំរសុក េរៀបចំទិ សិទធិអន្តរជតិ ថន ក្់រសុក េន ឃុំ បុស វ 
អនកចូលរមួសរុបចំនួន ៥៣១នក ់ (៤៦៩/២១៨កុមរ, ម្រន្តីមនទីរអបរ់ ំ ៨/៤នក,់ ម្រន្តីករយិល័យអបរ់្ំរសុក៣
នក,់២៣ម បិ សិស , ្រគូ ២៤នក,់ បុគគលិក កហ្វដុក៣នក ់និង អភបិល្រសុក ១នក។់ ៨០%ៃនអនកចូល
រមួបនយល់ដឹងពីសិទធិកុមរ និង កុមរេរៀនពូែកចំនួន ៧០/៤៣បនទទួលរង្វ នេ់លើកទឹកចិត្ត។  

 
្របជុំ្របចឆំមស ថន ក្់រសកុ  

្របជំុបនចំននួ ១ដង(រយៈេពល១ៃថង) េ យមនអនកចូលរមួ មកពី មនទីរ អបរ់េំខត្ត ១នក,់ ករយិល័យអបរ់្ំរសុក ១នក,់ 
នយក  ១០នក,់ កុមរមតិ្តអបរ់មំតិ្ត ១០នក,់ និង ទី្របឹក កុមរ ី១០នក ់េដើមបឆី្លុះបញច ងំ ករងរែដលបននឹងកំព 
អនុវត្ត និង ករលំបកេផ ងៗកុមរ៤០%មនសមតថភព( យករណ៍, គំនិតៃចន្របឌិត, បតែ់បន, ស្រមបស្រមួលនិងតសូ៊មតិ),  
ទី្របឹក កុមរ ី៦០% បនយល់ចបស់ពីតនួទី និង ភរៈកិចច របស់ខ្លួនអនកចូលរមួបនែចករែំលកបទពិេ ធនេ៍ជគជយ័របស់  
ខ្លួន និង ដំេ ះ្រ យល្អៗចំេពះបញ្ហ ែដលបន រកេឃើញ ម្រកុមពិភក េផ ងៗគន ។  

 
្របជុំ្របចឆំមសរបសទ់ី្របឹក កមុរ ី្របជុំជមួយម បិ
សសិ (២ដងកនងុមយួឆន )ំ  

ទី្របឹក កុមរ ីនិង មតិ្តអបរ់មំតិ្ត បន្របជំុ្របចឆំមសជ មយួគណៈកមមករ្រទ្រទង់  ម បិ សិស  ជញ ធ 
រមូល ្ឋ នបន ១ដង េដើមបែីចករែំលក និង ផ្តល់ពត័ម៌ន អំពីករសិក របស់កុមរ និង េគលបំណងៃនកមមវធីិ 

កុមរេម្រតី ្រពមទងំករចូលរមួរបស់សហគមន។៍ កុមរេបះបងក់រសិក ចំនួន៤/៣នក ់្រតូវបនជ្រមុញ  
ឲយបនចូលេរៀនវញិ។  អនកចូលរមួចំនួន ៣១១/១៨៥ នក ់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន ម បិ សិស  គណៈកមមករ 
្រទ្រទង់ បនចូលរមួកនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ របស់ កុមរ និង េរៀន េនមនកំរតិ។  
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វគគបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសស្រមបេ់ ក្រគអូនក្រគ ូ

កលពីៃថងទី ២៤ ដល់ ២៥ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ អងគករKAFDOC រមួកិចចសហ្របតិ្តករ ជមយួ មនទរីអបរ់យុំវជន និង
កី េខត្ត និងករយិល័យអបរ់ ំ  មនេរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត ល ស្តីពីករផលិត និង រេបៀបេ្របើ្របស់សមភ រៈ ករ
េលងែលបងសិក កនុងេពលកំពុងបេ្រង ន សរុបមនអនកចូលរមួ ៣២នក ់ ។ វគគបណ្តុ ះប ្ត លេនះេផ្ត តេលើករ   
ផលិតសមភ រៈស្រមបប់េ្រង ន និងករបញចូ លែលបងសិក កនុងេពលបេ្រង ន បនទទួលករចប់ រមមណ៏ពី
សំ ក ់េ ក្រគូអនក្រគូ កនុង េគលេ  កនុងករចូលរមួបេងកើនគុណភពអបរ់ ំកដូ៏ចជ ជួយ ស្រមួលដល់ករ
េរៀនសូ្រតរបស់កុមរបនល្អ្របេសើរ ែដលពួកេគបនផលិតេ យខ្លួនឯងផទ ល់។  អងគករ KAFDOC កប៏នផ្តល់
ធនធននន កនុង អនុវត្តនូវវធីិ ្រស្តថមីៗទងំេនះ ែដលជត្រមូវរបស់ពួកគត ់កនុងបេ្រង ន និង េរៀន្រសប ម វធីិ

្រស្តសិស មជ មណ្ឌ ល។  

ទស នៈកិចចសកិ  
សកមមភពេនះ ្រតូវបនេរៀបចំែផនករនិង ថវកិជមុន ស្រមបែ់ខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ ប៉ុែន្ត េ យមនករពនយេពល 
សកមមភពត្រមូវឲយចបេ់ផ្តើមេនៃថងទី ១ ដល់ ០៤ ែខ មក  ២០១៣វញិ ។ ទស នៈកិចចសិក េនះ បនដឹងនំ
េ យ មនទីរ និង ករយិល័យអបរ់្ំរសុក និង អងគករ KAFDOCេឆព ះេទេខត្ត បនទ យមនជយ័ េដើមប ី េទទស ន 

កុមរេម្រតីចំនួន ២កែន្លងេនកំរតិថន កេ់ខត្ត និង្រសុក ែដលគ្ំរទថវកិេ យអងគករជតិ និងអន្តរជតិ 
សបបុរសជន និង សហគមន។៏ កនុងដំេណើ រទស នៈកិចចសិក េនះែដរ មនសកមមភពចំនួន២សំខន់ៗ  ែដលបន
ទទួលករចប់ រណ៏ពីអនកចូលរមួមនជ ថ ៌ ករ
េរៀបទីធ្ល េរៀន និង ករេរៀបចំសួនចបរ ែដល
េកើតេចញពីធនធនធមមជតិែដលមន្រ បេ់នកនុង
ឃុំ ែដលមនករេរៀបចំបនល្អ ស្រមបកុ់មរេលង
កំ ន្ត ។ ទី្របឹក កុមរមនតួនទីសំខនក់នុងករ 
េរៀបចំ ែកៃចន តុបែតប ្ណ ល័យឲយមនេ ភណ័
ភព ស ្ត បធ់ន បល់្អ ។ នយក មនករ
ទទួលខុស្រតូវខពស់េលើករងរ រមួមនករងរផ
ភជ បក់រងរជមយួៃដគូរអភវិឌ នន៏ន រមួទងំករ

ចូលករសេ្រមចចិត្ត នន។ ” កររក ទំនកទំ់ន
រ ង មនទីរ ករយិល័យអបរ់្ំរសុក ជមយួអងគករ
ជតិ អន្តរជតិ សបបុរសជន និងសហគមន ៏ េដើមបី
បញចុ ះបញចូ លឲយពួកេគជួយ  និង បងកលកខណៈ
ឲយពួកេគមនទស នសមមទិិធផលែដលសេ្រមចបន

េដើមបរីក ករទំនកទំ់នងជមយួៃដគូរ ”   េនះជ
្រប សនរ៏បស់្របធនមនទីរអបរ់កីំ  និងយុវជន 
េខត្តបនទ យមនជយ័៕  
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អំេពើហឹង េលើ្រស្តីេលើតទី២េន េខត្តសទឹងែ្រតងជលទធផល បនបេងកើតបនែផនករទប់ ក តអំ់េពើហឹង េលើ្រស្តីថន ក់
ជតិ បន កប់ញចូ លេស េមធវសំី បក់រពរជន្រកី្រកេលើអំេពើហឹង  ។  
ជនបេងគ ល១៩នក ់បនចុះអបរ់ផំ ព្វ ផ យកនុង១៩ភមូ ិេ្រកម្របធនបទចំននួ១១ អនកចូលរមួចំននួ១៨២៤នក(់្រសី
១៣៤៦ និង្របុស៤៧៨នកម់នចំននួ៨៦េលើក) : 

1. ស្តីពី:  ករប្រញជ បេយនឌរ័ និងសិទ្ឋ្រស្តី   អនកចូលរមួមន៤០៤នក ់( ្រសី៣១៤នក ់្របុស៩០នក ់) ចំននួ
១៣េលើក។ 

2. ស្តីពី:  េយនឌរ័ និងសុខភព្រស្តី   អនកចូលរមួមន១៤៥នក ់(្រសី១២៣នក ់ ្របុស២២នក ់) ចំននួ៦េលើក   
3. ស្តីពី:  ករេលើកកមពស់សុខភព អនមយ័ទូេទ  និងសហគមន ៏ អនកចូលរមួមន៣៦៣នក ់( ្រសី២៦០ នក ់

្របុស១០៣  នក)់  ចំននួ១៣េលើក ។ 
4. ស្តីពី:  េយនឌរ័ និងចបបហឹ់ង កនុង្រគួ រ អនកចូលរមួមន១៧៦នក(់្រសី១០៥នក ់្របុស៧១ នក ់) ចំននួ

១៨េលើក ។ 
5. ស្តីពី:  ករពរជមង្ឺរគុនចញ់ ្រគុនឈម គ អនកចូលរមួមន៥៥៦នក(់ ្រសី៣៩១  ្របុស១៦៥ នក ់)ចំននួ

២៥េលើក ។ 
6. ស្តីពី:  សុខភព្រស្តី  និងេ្រត មជំុវញិកំេណើ តអនកចូលរមួមន ៤០នក ់(្រសី៣៣នក ់ ្របុស៧ នក ់) ចំននួ១

េលើក ។ស្តីពី:  ករែថទកូំន ករយកកូនេទចក់ ៉ ក់ ំងបងក រ  រេបៀបេធ្វើ របំបន៉កុមរនិងករបំេបេ ះ
ម្ត យ និង ផទ ល់  អនកចូលរមួមន៣០នក(់ ្រសី២៩នក ់្របុស១នក ់ ) ចំននួ២េលើក ។ 

7. ស្តីពី:  ករករពរមនិឲយទិញថន ផំទះចិន  េហើយមកពយបលេនមណ្ឌ លសុខភពវញិ អនកចូលរមួចំននួ ២៨នក ់
(្រសី១៩នក ់្របុស៩ នក ់ )  ចំននួ១េលើក ។  

(ឃ) គេ្រមងេលើកកមពសស់ទិធិ្រសី្ត និង កនងុកចិចករនេយបយ 

ករពិពណ៌នសេងខបគេ្រមង   
មច ស់ជំនួយបន្ត   Henrich Ball Foundation 
អនកទទួលផល   មន្រស្តី្រកុម្របឹក ឃុំ  ជនបេងគ លឃុំ ៣២នក ់ ្រកុម្របឹក ឃុំ   ១០ 

ថវកិ្របចឆំន ២ំ០១២   17,406 ដុ ្ល សហរដ្ឋ េមរកិ 
 
 

កលបរេិចឆទចបេ់ផ្តើមគេ្រមង ៃថងទី ១ ែខ មក  ឆន  ំ២០១២  
កលបរេិចឆទបញចបក់េ្រមង ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២  
អនុវត្តគេ្រមងេ យ  អងគករ KAFDOC  

េគលបំណងគេ្រមងៈ 
 បន្តេលើកកមពស់ជំនញភពជអនកដឹកន ំនិង ករ្រគប្់រគង ដល់្រកុម្រស្តី ឬ េបកខភព្រស្តី ទងំ៣២នក ់
មុន នងិ េ្រកយេបះេឆន តឃំុ/សងក ត ់េដើមបទីទួលបននូវសមភពេយនឌរ័ កនុងករចូលរមួ ព្រងឹង
អភបិលកិចចេនមូល ្ឋ ន។  
េគលេ គេ្រមងៈ 

១- បេងកើនករយល់ដឹងដល់្រកុម្រស្តីេគលេ មរយៈករបណ្តុ ះប ្ត ល, ផ ព្វផ យ, ករចូលរមួ
ស្រមបស្រមួលេដើមបជី្រមុញឲយមនករេ្របើ្របស់សិទធិអំ ចរបស់្រស្តី កនុង អភបិលកិចចល្អ។ 
២- ្របសិទធភពកនុងករអនុវត្តននូ៍វតនួទីរបស់្រស្តី្រតូវបនទទួលករគ្ំរទពីមជឈ ្ឋ នខង កនុង និង 
ខងេ្រក។ 

ឃុ/ំសងក តេ់គលេ អនុវត្តនគ៏េ្រមង  

 

ល.រ ្រសុក/្រកុង ឃុ/ំសងក ត ់

  
១ 

  
្រកុង្រកេចះ 

១-សងក ត ់អរូឫស  ី

២-សងក ត ់េកះ្រទង ់

  
២ 

  
្រសុក ចិ្រតបុរ ី

១-ឃុំ រ, ២- ឃុំថមអេណ្ដើ ក 

៣-ឃុំថមែ្រគ, ៤-ឃុំសំបុក  ៥-ឃុំ រ 
  
៣ 

  
្រសុក ែ្រពក្របសព្វ 

១-ឃុំ េ្រជយបនទ យ, 
២- ឃុំេ ប, ៣-ឃុំកំពងគ់រ 
៤-ឃុំ ឫស ែីកវ 
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្របវត្តគិេ្រមង 
គេ្រមងេនះគឺជគេ្រមងមនរយៈេពលែវងរបស់អងគករ HBF ្របចេំនកមពុជ ជមយួKAFDOC េនកនុងេខត្ត
្រកេចះ ។ ជេ្រចើនឆន កំន្លងមកេនះ KAFDOC  មនបន្តសកមមភពអភវិឌ ន៏ មសហគមនេ៏ផ ងៗេនកនុងេខត្ត
េ យេធ្វើករេផ្ត តេលើ “ករងរផ ព្វផ យសិទធិ្រស្តី េនកនុងភូម ិទងំ ៣៦ ” េនកនុងសកមមភពទងំេនះ សកមមភព
គេ្រមងល្អិត របស់អនកទទួលផល គឺ ជ្រកុម្រស្តី កនុងករសេ្រមចចិត្តេលើវស័ិយនេយបយ េន្រគបកំ់រតិមូល ្ឋ ន 
។ កនុងបរបិទគេ្រមងេនះ េយើងបនេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើង េនកនុងកំរតិលកខខណ្ឌ័ តួនទី ែដល្រស្តីជអនកដឹកន ំ បន
ចតែ់ចង និងអនុវត្ត យ៉ងសកមមកនុងករងរជអនកនេយបយ មតំបនេ់គលេ និមយួៗ។  ករបងកលកខណៈ
ដល់្រកុម្រស្តី ជអនកដឹកន ំកនុងកិចចករនេយបយ   ជជំ នសំខន ់ េដើមបេីឆព ះេទ ករបេងកើត វបបធមស៌ងគម 
និង ផនតគំ់និត េ យទទួល គ ល់្រស្តី ថមនតួនទីសំខន ់ កនុងករសេ្រមចចចិត្តេលើដំេណើ រករងរនេយបយ 
កនុងកិចចខិតខំពុះពរ កនុងករអនុវត្តនស៍មភពេយនឌរ័មូល ្ឋ ន ។ ជញឹកញយ ្រស្តីែដលបននិងកំពុង េធ្វើករងរ
ជមយួ គេ្រមងេយើង   និង មនតួនទីជ អនកដឹកន ំេនកនុងឃុំ របស់ពួកេគ ្រតូវបនអះ ងថ ពួកគតប់នេរៀន
សូ្រតជេ្រចើនពីរេបៀប ស្រមបស្រមួល  ទំនកទំ់នង ករេ ះ្រ យបញ្ហ  របស់្របជពលរដ្ឋ។  ទិនននយ័ជវជិជមន
េនះ ចបំច ់្រតូវបនេគ ជំរុញ ឲយមនករ្របេសើរេឡើង ជពិេសស េនកនុងទិដ្ឋភពរមួមយួែដល បនេកើតេឡើងេន
កនុង ករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក ឃុំ កលពីែខ មថុិន ២០១២ ។ មច ស់ជំនួយ HBF កមពុជ នឹងចូលរមួគំ
្រទ គេ្រមង បន្តេទៀត កនុងករងរព្រងឹងតួនទី្រស្តីជអនកដឹកន ំកនុងកិចចករនេយបយ កនុងតំបនភូ់មភិគឦ ន 
ៃន្របេទស។   

 

សចូនករ្រតួតពនិិតយគេ្រមង  
យ៉ងេ ច ស់ ៥០ %  ៃនេបកខជនជ្រស្តី ថមី  មនមុខតំែណង ឬជបេ់ឆន ត កនុង ្រពឹត្តិករណ៏េបះេឆន ត 

េ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក ឃុំសងក ត ់កនុង ែខ មថុិន ២០១២៕  

មេធយបយកនងុករេផទ ងផទ ត់  
1. លទធផលេបះេឆន ត ្រកុម្របឹក ឃុំសងក ត ់ជផ្លូវករ មតំបនេ់គលេ   
2. មរយៈេវទិក ធរណៈ ឬសិកខ លែចករែំឡកពតម៌ន េដើេមបើបង្ហ ញ បញ្ហ  េ យ េលើកេឡើងពី

្រកុមបុរស និង ្រស្តី  
3. ពិនិតយេមើលពិែផនករវនិិេយគឃុំ  េ យគ្ំរទឲយ្រស្តី ្រគបឃុ់ំេគលេ បនចូលរមួ  
4. ករគណនភគរយចំនួន្រស្តី 
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សកមមភពគេ្រមង នងិ លទធផលសខំន់ៗ 
្រកុមករងរ្រគប្់រគង របស់KAFDCO បនេរៀបចំករ្របជំុ េដើមបបីេងកើត សមភ រៈ ស្រមបេ់ធ្វើករ េធ្វើករ យតៃម្ល 
គេ្រមង ស្រមបស់កមមភព ឆន  ំ២០០៩ ដល់ ២០១១ កនុងេគលេ  ឃុំេគលេ ទងំ១០ េសមើ ៣៦ភូម ិេដើមប ីរក 
ឲយពីចំនុចខ្ល ងំ និង េខ យរបស់គេ្រមង ជពិេសសពី ្រកុម្រស្តីេគលេ  និងអនកពកព់នធ ័កនុងេខត្ត មរយៈករស 
មភ ស៍ ពិភក ្រកុមេចះៗ។ ជលទធផល មន្របជពលរដ្ឋចំនួន ៤៣២នក ់ មន ២០នកជ់្រស្តីេគលេ  ្រកុម 
្របឹក ឃុំសងក ត ់៣០នកជ់េមភូម ិ  ០៣នកជ់្រសីអភបិលរង្រសុក  ០១រូបជភបិល្រសុក និង ០១រូប ្របធន
្រកុម្របឹក ្រសុក  កនុងករែចករែំឡក បទពិេ ធន ៍និង អនុ ស៍ ។  

ចំនចុខ្ល ងំ 
អនកទទលួផលផទ ល(់បទសមភ សន៍ជមួយ្រស្តី ២០នក់) 

 ្រស្តីេគលេ ចំនួន ១៧រូប េសមើ ៨៥% កនុងចំេ ម ២០ នក ់បនចូលរមួសមភ សន ៍ ពួកេគបនយល់ចបស់
អំពី្របធនបទ ែដលពួកបនបណ្តុ ះប ្ត ល ពី KAFDCO។  

 ្រស្តីេគលេ ចំនួន១១នក ់ េសមើ ៥៥% បនដឹង និង ចនិយយ ពី គណេនយយភពសងគមស្រមបឃុ់ំរបស់
ពួកេគ ។ 

 ្រស្តីេគលេ ចំនួន១៩នក ់េសមើ ៩៥%បនចូលរមួ ្របជំុ្រកុម្របឹក ឃុំ េដើមបេីលើកេឡើង បញ្ហ របស់្រស្តី កនុងកិចច
្របជំុ និង ថ បន័ពកព់នធ ័ េដើមប ី អំពវនវ និង អន្ត គមនដូ៍ចជ របយករណ៍ដីធ្លី េន ទខុសចបប ់ អំេពើ
ហិង ្រគួ រ ែលបងសីុសង និង េស រដ្ឋបល ធរណៈឃុំ  ជងេនះេទេទៀត ចូលរមួកនុង ែផនករវនិិេយក
ឃុំ ។  

 ្រស្តីេគលេ ចំនួន១៧នក ់ េសមើ ៨៥% ពួកេគេលើកេឡើង ពួកេគមនចំ ប់ រមមណ៍ចងក់្ល យជអនកដឹកនំ
ល្អ កនុងករយិល័យរដ្ឋបលឃុំ និង េមឃុំ ។  

អនកទទលួផល្របេយល(បទសមភ សន៍ជមួយ្របជពលរដ្ឋ ៤៣២ នក់ េម 
ភូមិ ៣០នក់ និង ្រកុម្របឹក ឃុ ំ២០នក់ ) 

 ្របជពលរដ្ឋចំនួន ២៨៩នក ់ (៦៧%) បនចូលរមួ ្របជំុករ ថន កឃុ់ំ និង បនេរៀនសូ្រត ពី្រស្តីេគលេ  កនុង
ករ្របជំុ ករែចករែំឡកពណ៌មន និង េវទិក ។  

 ្របជពលរដ្ឋចំនួន ២២៩ (៥៣%)បនដឹងពី្របធនបទ ៃនកិចច្របជុំ ដូចជ ចបបេ់ន ទ ករ
្រគប្់រគងដី េស រដ្ឋបន ធរណៈឃុំ ។ ពកួេគបនទមទរ េស កមមល្អ ពីបណ្ឌ លសុខភព នងិ 
េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើង ករអនុវត្តនអ៍ភបិលកិចចល្អ ស្រមបត់ៃម្លេស រដ្ឋបល ធររដ្ឋឃុំ ។   

 ្របជពលរដ្ឋចំនួន ២៨១(៦៥%)បនទទួល គ ល់្រសី្តេគលេ  

 េមភូម ិនងិ ្រកុម្របឹក ឃំុ ចំនួន ២៩នក ់ (៥៨%) កនុងចំេ ម ៥០ នកទ់ទួលករសមភ សន ៍និង
ចូលរមួ្របជំុ សិកខ  ។  ពួកគតប់នមន្រប សនថ៍ពួកគតប់ន គ ល់្រសី្តជនបេងគ ល
ចបស់ ស់ និង ៊ នេលើកេឡើង ករេលើកមពស់សិទទិ្រស្តី និង កុមរ  អំេពើ ហិង កនុង្រគួ រ  សមភ
បេយនឌរ័ េន ទខុសចបប ់។  
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សកិខ  និង េវទិក ននរបសគ់េ្រមង 
គេ្រមងបនគ្ំរទថវកិ ្រស្តីេគលេ  និង ្រកុម្របឹក
ឃុំ េ ប កនុងករេរៀបចំ សិកខ  ែចករែំឡកពត៌
មន និងេវទិក ធរណៈ េដើមបេីធ្វើករ ផ ព្វផ យ 
្របសិទធិភពករងររបស់្រស្តី កនុងកិចចករនេយបយ
សិទធិ្រសី្ត  សមភពេយនឌរ័  សុវតថិភពអេន្ត ្របេវសន្ត ៍ 
អំេពើហិហ កនុង្រគួ រ  ភពជអនកដឹកន ំ  ករេធ្វើកស
េ្រមចចិត្ត ដល់ មនឃុំ ចំនួន៨  និង ១សងក ត ់ ែដល
មនសមសភពចូលរមួជេមភូម ិ ្រគបភូ់ម ិ សមជិក 
្របឹក ឃុ ំ  ប៉ូលីស មនុស សំខនក់នុងភូម ិ  ែដលមន
េគលបំណង េលើកជមតិេយបល់ ដល់អនកពកព់នធ ័

េដើមបបីនយល់ពី ករងរ្រស្តី  សមតថភពរបស់្រស្តី  កនុងករស្រមបស្រមួល និង ផ ព្វផ យសិទធិ ដល់មនុស ្រគប់
រូប ផងែដរ កនុងករអនុវត្តនស៍មភពេយឌរ័ កនុងកែន្លងេធ្វើករេរៀងៗខ្លួន។  លទធផលសេ្រមចបនពីសិកខ និង 
េវទិកមនៈ 

សកិខ ថន ក់ឃុ ំ 
មនអនកចូលរមួចំនួន ៣៥៩នក(់្រស្តី ២៥៧នក)់ េរៀនសូ្រតពី  ្របសិទធិភពករងររបស់្រស្តី កនុងកិចចករ
នេយបយសិទធិ្រសី្ត  សមភពេយនឌរ័  សុវតថិភពអេន្ត ្របេវសន្ត ៍  អំេពើហិហ កនុង្រគួ រ  ភពជអនកដឹកន ំ  ករ
េធ្វើកសេ្រមចចិត្ត។ 

េវទិក ធរណៈថន ក់ឃុ ំ 
េនឃុំេ ប មនេរៀបចំ េវទិក រយៈេពល១្រពឹក  ែដលមនអនកចូលរមួចំនួន ២០០នក(់្រស្តី១៤១នក)់ ែដល 
េលើកទឹកចិត្តចំេពះអនកមនបញ្ហ  ក្តីបរមភ បនេលើក េទកន ់ម គមិនសំខន់ៗ ែដល ជេមឃុំ ប៉ូលីស នយកក្រមង  
្របធនមណ្ឌ លសុខភព និង អភបិល្រសុក បញ្ហ ចំបង
ែដលបនេលើករមួមនៈ 

1. ដីធ្លី រ ង ្របជពលរដ្ឋ និង្រកុមហុ៊ន  
2. ចំ ក្រសុករបស់្រស្តី េទេ្រក្របេទស (ម៉

េឡ និង ៃថ) 
3. ដីសមបទនសងគមកិចច  
4. េន ទខុសចបប ់

ទស នៈកិចចសកិ  
កលពីៃថងទី ១៨ ដល់ ២១ ែខ កកក  ២០១២ KAF-
DOC បនេរៀបចំ ទស នៈកិចចសិក  េទេខត្តបនទ យមនជយ័ ែដលមន្រសី្ត ១៤នក ់(្រស្តី្រកុម្របឹក ឃុំចំនួន ១០
នក ់អភបិលរង្រសុក ២នក ់អភបិលរង្រកុងចំនួន១នក ់ ្រកុម្របឹក េខត្ត១នក ់ ្រកុម្របឹក ឃុំេទើបជបថ់មីចំនួន 
២នក ់)។ េគលបំណងៃនដំេណើ រទស នៈកិចចសិក េនះ មនករផ្ល ស់ប្តូរបទពិេ ធនភ៍ពដឹកនរំបស់្រស្តី េន  
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ក្រមតិមូល ្ឋ ន ស្តីកអនុវត្តនអ៍ភបិលកិចចល្អ ពិេសសករផ ព្វផ យសមភពេយនឌរ័  របស់អងគករ CHRD ។ 
អនកចូលរមួ១៣នក ់ បនយល់ចបស់ពីករ មគគីភពករងររបេសើ្រកុម្របឹក ឃុំ ែដលមនសមសភពមកពីគ
ណៈបក នេយបយេផ ងគន  ។  ្រកុម្របឹក ឃុំបនចូលរមួចំែណកករងរជមយួ្របជពលរដ្ឋ  ករ ម នពី
ករងរ្រគប្់រគង េស រដ្ឋបល ធរណៈឃុំ  និងកិចចសហករ ករងរជមយួៃដគូរអភវិឌ ន ៍ កិចចសហករល្អ
ជមយួ នគបលឃុំ  គណៈ្របតិភូ និង ្រស្តីកនុងកិចចករនេយបយ ។  

្របជុំផ ព្វផ យ្របចែំខ របស្់រកមុ្រស្ត ីនិង ្របជពលរដ្ឋ 

ករ្របជុំ្របចែំខ គឺជែផនកររបស់្រស្តីជនបេងគ លេន មឃុំេគលេ នីមយួៗ ។ កនុងរយៈេពល៣ែខ
កន្លងមកេនះ មនឃុំចំននួ២ កនុងចំេ មឃំុេគលេ ទងំ ១០ បនអនុវត្តនក៏រ្របជុំ្របចែំខរបស់ខ្លួន 
គឺេនឃុំ រ និង សំបកុ  ជទូេទកនុងកនុង្របជំុរ ងជនបេងគ ល និង សហគមន ៏ពួកេគែតងែតេលើកេឡើងព ី
ករណីអំេពើហិង កនុង្រគួ រ,អំពីបញ្ហ ជលផល និងសិទធិ្រស្តី កុមរ ។ សមសភពៃនករចូលរមួ្របជំុ      
ម្តងៗរមួមន ជញ ធរមូល ្ឋ ន ្រកុម្រស្តី និង បុរស ្របមណពី ៣៥ េទ ៤០ នក ់។ ្រកុម្របឹក ឃុំទអំស់
បនេលើកសរេសើរ ្រស្តីជនបេងគ លឃុំ ជអនកមនករេធ្វើករតសូ៊មតិខ្ល ងំ កនុងករ កប់ញចូ លត្រមូវករ្រសី្ត កនុង
ែផនករវនិិេយគឃុំ ឆន ២ំ០១៣ ដូចជ ករងរអភរិក មចឆ ជតិ ករ្រគប្់រគងដីធ្លី អំេពើហិង កន្រគួ រ ករព្រងឹង 
េស មណ្ឌ លសុខភព និង ករផ ព្វផ យ េយនឌរ័។ 

វគគបណ្តុ ះប ្ត លននរបសគ់េ្រមង 
ក-កលពីៃថងទី ១៥ដល់ ១៦ ែខ មថុិន ឆន  ំ២០១២ កហ្វដុកបន សិកខ ែចករែំឡក ពតម៌នគេ្រមង 

ស្តីពីរបកគំេហើញថមីរបស់គេ្រមង ជមយួអនក
ពកព់នធជំុ័វញិេខត្ត និងបន កប់ញចូ ល ្របធន
បទមយួចំនួន ស្តីពី ចបប្់រគប្់រគងរដ្ឋបលឃុំ
សងក ត ់  និង សិទធិ្រស្តី ។ កនុងសិកខ  ២ៃថង
េនះមនអនកចូលរមួ ៤៤នក ់ (្រសី៣៩នក)់។ 
អនកចូលរមួេលើកសរេសើរកហ្វដុកែដលអងគកទី
១កនុងេខត្តែដលបននិង កំពុងេធ្វើករងរេផ
ព្វផ យ ្រស្តីកនុងភពជអនកដឹកន ំ ។ ្រកុម្រស្តី
ជនបេងគ លបនយល់ដឹង រេបៀបតសូ៊មតិជមយួ
មុខសញញ េគលេ  ែដល្របឆងំនឹងករ
េរ ើសេអើងជមយួ្រស្តី េនកនុងសងគម ។ កនុងចំេ មេនះមន្រស្តី ២៤នក ់មនចូលរមួេរៀនសូ្រតពី ករងរ
ស្រមបស្រមួល ្របធនបទទងំេនះ ែដលស្រមនស្រមួលេ យ េ កជំទវ េ ម គួរ  ជ្របធន
្រកុម្របឹក េខត្ត  ម្រន្តីស្រមបស្រមួលមកពី NCDD និង អងគករ KAFDOC ។ មរយៈករ្រតួតពិនិតយ 
និង េតស្តបញចបវ់គគ មន ្រស្តី ២២នក ់(២៩%) បនយល់ចបស់ពី រេបៀបរបបករងរបេយបយ េនកនុង
្របេទស្របជធិបេតយយ  និង ្រគប្់រគងរដ្ឋបលឃុំសងក ត។់  
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ខ-េ្រកមករស្រមបស្រមួល អនកជំនញដីធ្លីថន កេ់ខត្ត កលពី ៃថងទី ២៧ ដល់ ២៨ សី  ២០១២ មនវគគ
បណ្តុ ះប ្ត លមយួ បនេរៀបចំេឡើងេ យ កហ្វដុក ស្តីពី េគលករណ៏ករែបងែចកដីសមបទន ដល់
្រស្តីេគលេ ចំនួន ៣០នក ់ ។ េគលេ ៃនវគគេនះគឺករែចករែំឡកចំេណះដឹង ែផនកដីធ្លី  ករអភវិឌ ន៏
េសដ្ឋកិចច្រស្តី ។  មន្រស្តី ២នកប់នែចករែំឡកពី បទពិេ ធនប៍នល្អដល់ អនកចូលរមួ និង ឃុំែដល្រតវូ
អភវិឌ នែ៍ផនកដីសមបទន ស្រមបជ់ន្រកី្រក។ មន្រស្តីជជនបេងគ លចំនួន ២៣នកប់នយល់ចបស់ ពី
រេបៀប្រតួតពិនិតយ ករងរែបងែចកដីរបស់ឃុំ កនុងគេ្រមងអភវិឌ នឃុ៍ំ និង ករេ្រជើសេរ ើសមុខសញញ  ជន្រកី
្រកទទួលដី ។  

គ-េ្រកមកិចចដឹកនរំបស់ កហ្វដុក  កលពីៃថងទី ១៧ដល់ ១៨ ែខ កញញ  ២០១២ វគគបណ្តុ ះប ្ត លមយួខ
ស្តីពីចបបអ់េន្ត ស្របេវសន ៍ ដល់្រស្តី១០ ឃុំេគល
េ  ែដលមនអនកស្រមបស្រមួលពីអងគករ AHD
HOC និង្រកុម្របឹក េខត្ត  ។ មនអនកចូលរមួជ
្រស្តី ចំនួន២៧នក ់  បនចូលរមួេលើកេឡើងេនមតិ
េយបល់ ពីអនកែដលកំពុងេធ្វើចំ ក្រសុកេទេ្រក
្របេទស គម នសុវតថិភព ។ េគលេ ៃនវគគេនះ គឹ
បេងកើនករយល់ដដឹងដល់្រកុម្រស្តី  ពី ចំ ក្រសុក 
និងករគិតឲយបនល្អិតល្អន ់ មុនេធ្វើករសេ្រមចចិត្ត 
និង ករែស្វងរកករគ្ំរទេពលមនបញ្ហ  ។ ្រស្តី 
ជនបេងគ ល មនលទធភពកនុងករ បង្ហ ញ អនកែដល 
្របឈមមុខ កនុងករេធ្វើចំ ក្រសុក ្រសបចបប ់ និង ចំ ក្រសុកេ យសុវតថិភព និងពីរេបៀបករសំុជំនួយ
អន្ត គមន។៏  

បទពេិ ធនព៍កីរងរ នងិ បញ្ហ សំខន ់
អនកចូលរមួបនយល់ចបស់ពី សិទធិ្រស្តីជមូល ្ឋ ន ប៉ុែន្តករេលើកេឡើងពីបញ្ហ នូវមនក្រមតិេនេឡើយរបស់ពួក
គតេ់នមនក្រមតិេនេឡើយ  និងមនិទនច់បស់េនេឡើយពីេស របស់ឃុំមយួចំនួន  ែដលពួកេគទទួលបន។ 
បញ្ហ ទងំេនះ ្រស្តីជនបេងគ លបន េលើករចួេហើយ កលពីមុន   និងសមជិកសហគមនម៍នទំនុកចិត្ត កនុងករ
េលើកមតិេយបល់ ដល់ គមិន ែដលទទួលករងរ្រស្តី  ដល់នគរបលឃុំ ម្រន្តីមណ្ឌ លសុខភព និង នយក
ក្រមង    ។      ករងរ្រស្តី្រតួវបនក្រមតិ និងកំណតេ់ យបុរស េនទីកែន្លងករងរ និងរតិែតជំរុញឲយ
្រសី្តេធ្វើករងរយ៉ងលំបកស្រមបប់េ្រមើ្របជពលរដ្ឋ ។ ដូេចនះគេ្រមងបនផ្តល់ឱកសឲយ្រកុម្រស្តី េគលេ  
បនចូលរមួ្របឃុំជមយួ ្របជពលរដ្ឋ មភូម ិ ែដលជែផនកមយួ ្រស្តី ចជួយ បេងកើនសមតថភព របស់ពួកេគ 
ករងរស្រមបស្រមួល ករបេញចញមតិ ករ្របមូលពតម៌នពី្របជពលរដ្ឋ ករេរៀនសូ្រតពីបញ្ហ  និង ករតសូ៊
មតិ ស្រមបសិ់ទធិ្រស្តី ។ ្រកុមបុរស ចង ់ឲយ្រស្តីបនដឹងសីុជេ្រមពីកិចចរបស់ពួកេគេឡើយ ពិេសសេនេពលែដល
ពួកេគ េធ្វើខុសេ យអេចតន  េនកនុងេពលស្រមបស្រមួល  ឬករបញចញមតិេនកនុងវគគបណ្តុ ះប ្ត ល ។ជ
បទពិេ ធន ៍កហ្វដុក ែតងែតរេបៀបចំសកមមភពគេ្រមង េ យមនករចូលរមួចំែណកពី្រស្តី និង
បុរសករផ ព្វផ យករងរបុរស ករផ ព្វផ យករងរបុរសជមយួ្រស្តី ដូចជ ករេរៀបចំឲយមន 
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េវទិកសហគមន ៍សិកខ ឆ្លុះបញច ំង  សិកខ ែចករែំឡកពតម៌ន ក្រមតិឃំុ  និងផ រភជ បប់ ្ត
ញ្រស្តីអភបិលរង្រសុក ្រកុម្របឹក េខត្ត  នងិ នយិក PDWA កនុងករ ចូលរមួគ្ំរទ្រស្តី្រកុម្របឹក ឃំុ 
េនេពលមនវគគបណ្តុ ះប ្ត លនិង សិកខ នន ។ មន្រស្តីចំនួនតចិ ែដលមនចំេណះដឹងទប 
កនុងមុខតំែណងរបស់ពួកេគ េ្រកយេពលេបះេឆន ត មនិមនមុខតំែណង េឃើញពី ថ នភពែបបេនះ 
KAFDOC បនចុះជួប្រស្តីដល់ទីកែន្លងេដើមបេីធ្វើករេលើកទឹកចិត្ត ពកួេគ ។  

.    ចំនចុេខ យ 
 មន្រស្តី២េទ៣នកប់៉ុេ ្ណ ះមនិបនចូល្របជំុជមយួ្រកុម្របឹក ឃុំេ យបនេទៀងទត ់
 ជីវភព និង ចំេណះដឹងរបស់្រស្តីេគលេ  េនមនក្រមតិ  
 ករចូលរមួ និង ្រគប្់រគង របស់្រស្តីេគលេ េនក្រមតិថន កេ់ខត្ត មនិទន្់រតូវបនព្រងឹងពីមូល ្ឋ ន

េនេឡើយេទ េ យមនក ្ត ងំសទះរមួមន បញ្ហ ហិរញញ វតថុ វបបធម ៌នេយបយ និង ក ្ត សងគម ។  
 ្រស្តីជនបេងគ លចំនួន ៦៥ ភគរយមនិបនឈរេឈម ះជេបកខជន្រកុម្របឹក ឃុំ/សងក ត ់
 ករចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋេនមនិទនប់នល្អ្របេសើរ េ យពឹងែផ្អកេលើជនបេងគ ល 
 

អនុ សន៍ នងិសណូមពរ 
 គេ្រមងេនះគួរែតផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត ល ដល់្រស្តី កនុងភពជអនកដឹកន ំ េទដល់្រគប្់រស្តីេគលេ

ែដលជអនកដឹកន ំេដើមបកី ងសមតថភព ស្រមប្់របសិទធិភពករងរ និងសិទធិកនុងករសេ្រមចចិត្ត។ 
 គួរែតេ្រជើសេរ ើស្រស្តីជអនកដឹកនែំដលមនមុខតំែណង្រ ប ់ ជេមឃុំ កនុងភូម ិ ឃុំ ជ្រកុមេគល

េ ។ 
 ្រតូវេ្រជើសេរ ើស្រស្តីពូែក មនភពៃវឆ្ល ត េន្រគបក់្រមតិករងរ េដើមប ី ចូលរមួទស នៈកិចចសិក  េន

កែន្លងមន្រស្តីសកមម និង ពូែកែផនកតសូ៊មតិ ។     
 ្រស្តីេគលេ  គួរេ្រជើសេរ ើស ពីក្រមតិថន កេ់ខត្តេទមូល ្ឋ ន  
 គេ្រមងេនះ្រតូវែតបេងកើតប ្ត ញ ្រស្តី និង ្រគូបេងគ ល្រស្តី េដើមប ី េធ្វើករព្រងឹងសមតថភព ដល់្រគប់

េគលេ ទងំអស់ កនុងឃុំេផ ងេទៀត។  
 ករព្រងឹងអំ ច្រស្តី េដើមបកី្ល យជអនកដឹកន ំ កនុងឃុំ ឲយមនចំនួនកនែ់តេ្រចើនជសព្វៃថង(សំណូម

ពរសហគមន)៍ 
 យ៉ងេ ច ស់្រតូវេរៀបចំឲយមនេវទិក ធរណៈឲយបន២ដងកនុង១ឆន  ំ 

ែផនករបន្ត 
ករព្រងឹងសមតថភព្រស្តី ែផនកចបប ់ករ្រគប្់រគងរដ្ឋបលឃុំសងក ត ់្រស្តីកនុងវស័ិយនេយបយ ចបបអ់េន្ត
្របេវសន្ត ៍ចបប់ ពហ៍ពិពហ៍ និង ករ្រគប្់រគងដីសមបទន ។ េធ្វើករែចករែំឡកពតម៌នដល់្របជបល
រដ្ឋ ម្របធនតេផ ងៗគន  ករបងកឲយមនទស នៈកិចចសិក  ដល់្រកុម្រស្តី  ករបេងកើតប ្ត ញ្រស្តី សិកខ

ឆ្លុះបញច ំងេទៀតទត ់េវទិក ធរណៈ សិកខ ែចករែំឡកពតម៌ន ។ 
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karRKb;RKgFnFanmnusSenAkñúgGgÁkar 
 ករ្របជំុ្រកុម្រគប្់រគងគណៈ្រគប្រគងេធ្វើេឡើងកនុងសប្ត ហ៏ទី៣ៃនែខទី៣កនុង្រតីមសនិមយួៗ 

 ករ្របជំុបុគគលិក្របចែំខ មគេ្រមងនីមយួៗកំណតយ់កសប្ត ហ៏ទី៤ៃនែខនីមយួៗ 
 ករ្របជំុ្រតីមសរបស់បុគគលិកគេ្រមងរមួទងំអស់របស់អងគករទងំមូលកំណតយ់កសប្ត ហ៏ទី៣ៃនែខទី៣

កនុង្រតីមសនីមយួៗ 
 ្របជំុពិភក គន កនុង្រកុម្រគប្់រគងេរៀបចំេឡើងវញិែកលម្អរចនសមពន័ធេនះរមួមនករេរៀបចំជផ្លូវករនូវ

ងរចនសមពន័ធៃផទកនុងរបស់ខ្លួនេនេលើក្ត េខៀន 

 េធ្វើបចចុបបននភព ងតួនទីបុគគលិកនីមយួៗបុគគលិកមន ក់ៗ យល់ពីតួនទីខ្លួនេហើយ ចដំេណើ រករជប
េណ្តើ រៗបន។ 

 ចំេពះករឆ្លុះបញច ំងេទេលើេគលនេយបយនិងកំណតចំ់នុចខ្វះខតែដល្រតូវបំេពញ ឬេធ្វើករែកលំអ
រេនះ KAFDOC បនេលើកេឡើងកនុងអងគ្របជំុកលពីេពលកន្លងេទេហើយ េដើមបឲីយបុគគលិកបន 

 ជួយ ពិនិតយេលើេគលនេយបយែផនកបុគគលិក េគលនេយបយហិរញញ វតថុ និង  េគលនេយបយ ែផនករដ្ឋ
បលថេតើមនអ្វីខ្លះែដលេន ខ្វះចេន្ល ះមនិទនម់ន កប់ញចូ ល ឬ ចំណុចអ្វីខ្លះ្រតូវែកលំអរ  សូមកត្់រ
ចំ ំទុកផង េនៃថង ែដលេយើងមនឱកសេរៀបចំេធ្វើវេិ ធនក៌មមេគលនេយបយេនះ េយើង នឹង
កប់ញចូ ល ពំុសូវេ្របើេពលេវ េ្រចើន ។ 

 េរៀបចំែផនករអនុវត្តគំេ ងស្រមបឆ់ន ២ំ០១៣ចំេពះែផនកររបស់អងគករទងំមូលនិងេរៀបចំបេងកើតេឡើង
នឹងមនករអនុវត្តនេ៌ទ មែផនករជលំ បលំ់េ យៃនកិចចករេនះករេធ្វើរបយករបូកសរុបេន ល់
្រតីមស  , ឆរមស  , និងឆន ។ំល។ 

 ចំេពះករេរៀបចំ្រកុម្រតួតពិនិតយនិង យតំៃលគំេ ងនឹងេរៀបចំេធ្វើេឡើងេ យបុគគលិកអងគករ និង អនកសម័្រគ
ចិត្ត នឹងមន ជញ ធរ េ ក្រគូអនក្រគូ  សហគមនទ៌ទួលផលនិងជនបេងគ លជអនកពកព់ន័ធនិងចូលរមួ 
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្រពតឹិ្តករណ៏សខំន់ៗកនងុករងរអភវិឌ ន ៏
 
HANDICAP INTERNATIONAL 
BELGIUM 
 
កលពីៃថងទី២៦ ែខ កញញ  ឆន  ំ២០១២ អងគករ 
HANDICAP INTERNATIONAL BEL-

GIUM បនមកេធ្វើទស នកិចចសិក ែស្វងយល់
ពីបទពិេ ធន ៍ និង បេចចកេទស េនអងគករ
KAFDOC កនុងគេ្រមង សេម្លងជនជតិេដើមភគ
តិចេដើមបអីភបិលកិចចល្អ (MVGG) េ្រកមជំនួយ
ថវកិពី មច ស់មូលនិធិ សីុ  (The Asia Foun-
dation (TAF) ) ែដលមនអនកចូលរមួសរុប១៧
នក ់ ្រស្តី៥នក ់ េ្រកមករដឹកនេំ យេ ក 
សុខចំ ប ់ ្របធនគេ្រមង គណេនយយភព
សងគម និង អភបិលកិចចល្អ ។  
 
 

Henrich Ball Foundation 

 
កលពីៃថងទី១៤ វចិឆិក ២០១២ គណៈ្របតិភូ
របស់មច ស់មូលនិធិ Henrich Ball Foundation
(HBF)បនមកេធ្វើទស នកិចចសិក ែស្វងយល់ពី
បទពិេ ធនេ៍នអងគករKAFDOCកនុង គេ្រមង
េលើកកមពស់សិទធិ្រសី្ត និង កនុងកិចចករនេយបយ
េ្រកមជំនួយថវកិ ពី (HBF) ្របេទស ឡឺមង៉ ់
ែដលមនអនកចូលរមួសរុប២៤នក ់ ្រស្តី១៤នក ់
េ្រកមករដឹកនេំ យេ ក Mr. Man Fred 

Hornung, ជនយក្របច្ំរបេទសរបស់HBF 
េនកមពុជ ។ ្រកុមគណៈមកពី្របេទស ឡឺមង៉ ់
បន ចុះពិនិតយ ផទ ល់ជមយួៃដគូរទទួលជំនួយ ពី 
HBF កនុងករព្រងឹងអំ ចដល់្រកុម្រស្តី ជ
ពិេសស េខត្តេនភូមភិគឦ ន្ត ៃន្របេទស 
កមពុជ ែដលមនតួនទីេនកនុង ្រកុម្របឹក ឃុំ សងក ត ់ និងចង ់ ជួយ នយកិអងគករ KAFDOC   ែដលជ្រស្តីគ្រមូ 
ស្រមបេ់ខត្ត្រកេចះ ែដលមនសមតថភពកនុង ព្រងឹងសមតថភពដល់្រស្តីេនេខត្ត្រកេចះទទួលលទធផលេជគជយ័ 
និងចុះជួបជមយួ្រកុម្រស្តីអនកទទួលផលពីគេ្រមងេនសងគ តេ់កះ្រទង ់កនុង្រកុង្រកេចះ ។ 
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្រកុម្របឹក ភិបល 
 
 
 
 

្រកុមគណៈ្រគប់្រគងអងគករ 
១ េ ក ្រសី   ងនួ សុផនី   Executive Director 

២  េ កអ៊កុ យុទធ   Program Coordinator 
៣  េ កយូរ អរណុ  Program Manager 
៤  េ កហុ៊នសុធ  Program Manager 
៥ កញញ  ប៊នុ សូ៊ហម  Finance manager 

បុគគលកិអងគករ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ងនួ សុផនី F   Executive Director 

អ៊កុ យុទធ M Program Coordinator 

 ប៊នុ សូ៊ហម F  Finance manager 

 ជិន ផ ្ល  F   Finance Officer 

 ែញ៉ម បបុជ វត្ត ី F  Admin  Assistant 

 ហុ៊នសុធ M   Program Manager 

យូរ អរណុ M Program Manager 

 ទូច ប៉ង M   Child Sponsorship 

មម៉ សុខ ន F Program Officer 

អុ ី្រសីនង F Program Officer 

ជន បបុផ  M Program Officer 

 ឡុង ផល្លី F   Cleaner 

នុត ផរទិធ M  Security  Guard 

ប៉វ ព ្ណ រ ី F Khmer Volunteer 

ngounsophany@yahoo.com 

kafdoc_pc@hotmail.com 

bunsouham@yahoo.com 

chinphalla@yahoo.com 

vatteynhem@yahoo.com 

hunsothea@yahoo.com 

you_arun@hotmail.com 

touchpang1@hotmail.com 

NA 

reyneangy@gmail.com 

bophachorn@yahoo.com 

NA 

0977980919 

NA 

១ 

២ 
៣ 
៤ 
៥ 
៦ 
៧ 

៨ 

៩ 
១០ 
១១ 
១២ 
១៣ 
១៤ 

1 Mr. Hort Seila 

2 Mrs.Thim Narin 

3 Mr.Cheak Meng Heang 

4 Mr.Theam Heng 

5 Mrs. Prak Sokhany 

seilahort@gmail.com 
narin_thim@yahoo.com 
m_cheak@yahoo.com 

N/A 
ed@ccspcambodia.org 

អនកដឹងឮ 

Mr. Sun Kim Heoun Program Coordinator (PC)  Community Economic Development (CED)   
E-mail: sunkimhoeun@ced-krt.org 

Mr. Chenng Virak, Program office (PO) Action Aid Cambodia (AAC), 
E-mail:  virak.cheng@actionaid.org 

Mr. Man Fred Hornung, Country Director  Heinrich Boll Foundation (HBF)   Cambodia 
E-mail:  manfred.hornung@kh.boell.org 

mailto:seilahort@gmail.com�
mailto:narin_thim@yahoo.com�
mailto:ed@ccspcambodia.org�
mailto:sunkimhoeun@ced-krt.org�
mailto:virak.cheng@actionaid.org�
mailto:manfred.hornung@kh.boell.org�
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ករបង្ហ ញហរិញញវតថ្ុរបចឆំន ២ំ០១២ 

ច់្របក់ នងិ ករចំ យ  
 ករបរយិយ ចនំនួទកឹ្របក ់

ចំណូលថវកិសរុប 199,611.04 

សមតុលយចុង្រគ 29,139.21 

ថវកិចំ យ្របចឆន  ំ 170,471.83 

អ្រ ៃនករេ្របើ្របស់ថវកិ 85.40% 

 
 

លហូំរៃនចណូំល ឆន ២ំ០១២ 
មច ស់ជំនយួ  ចំននួទឹក្របក ់(US$) 

The Asia Foundation  68,003.70 

Actionaid Cambodia 66,702.00   

Intervida Foundation 47,499.34 

Henrich Ball Foundation 17,406 .00 

ចំណូលឆន ២ំ០១២ 19,9611.04 
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ករេ្របើ
្របស ់
ថវកិ 
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