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ក្រវតតិ សចខេរ

សមាគមេមច ើមបអីភវិឌ្ឍនជ៍នរទរមពុជា(ស.េ.អ.ជ.រ) ជាអខគការខ្េមរមនិខ្មនរដ្ឋា ភិ
បាល សថិតចៅចេតតក្រច េះ។ ស.េ.អ.ជ.រ ក្តូវបានរចខាើនច ើខចៅខ្េតុលា ឆ្ន ាំ
១៩៩៣ ច ើយក្តូវបាន ុេះរញ្ជ ីផ្លូវការចៅក្រសួខ មហាផ្ផ្ទចៅផ្ងៃទី   ១៤ ខ្េវ ិឆិ
កា ឆ្ន ាំ ១៩៩៤។ ស.េ.អ.ជ.រ បាននឹខរាំពុ្ខច្វើការចៅរនុខក្សុរខ្ក្ព្រក្រសព្វ,
 ិក្តរុរ ី ,សាំររូ, សនួល និខ ក្រុខក្រច េះ ផ្នចេតតក្រច េះ។ រមមវ ិ្ ី ររស់ ស.េ.អ.ជ
.រ គឺចតត តជាសាំខានច់លើការអភវិឌ្ឍរមួរញ្ចូ លគ្នន ចៅរនុខស គមនជ៍នរទជាចក្ ើ
ន។ ចយើខផ្ដល់ការគ្នាំក្ទជាពិ្ចសស ល់ រុមារ ស្តសតី និខយុវជនខ្ លរស់ចៅរនុខ
ស្ថថ នភាព្លាំបារផ្នខ្ផ្នរចស ារិ ច ខ្ លជាឧរសគគរារាាំខ ល់ការផ្តល់សិទធិអាំណា 
ររស់ព្ួរចគគ្នត់ ការ ូលរមួរនុខសខគម និខការអភវិឌ្ឍចៅរនុខតាំរនជ់នរទ។



ស.េ.អ.ជ.រ បាននឹខរាំពុ្ខ អនុវតតសរមមភាព្ជាចក្ ើនចៅរនុខភាព្ជាផ្ គូ
ជាមយួមាច ស់មូលនិ្ិ អខគការមនិខ្មនរដ្ឋា ភបិាល រនុខ និខ ចក្ៅក្សុរ ក្ព្ម
ទាំខស្ថថ រន័ពារព់្ន័ធ រ ូ៏ ជា ស គមនច៍គ្នលចៅនិខអាជាធ ្រមូលដ្ឋា ន។
ក្រុមចគ្នលចៅក្តូវបានផ្តល់ជូននូវរមមវ ិ្ ីសាំខាន់ៗ  ចដ្ឋយចតត តចលើការច្វើឲ្យ
ក្រចសើរច ើខនូវ ការង្ករអររ់ ាំ សិទិធរុមារ និខចយនឌ្រ័  ការរចខាើនក្បារ ់ាំណូល
ក្គួស្ថរ និខ ការចលើររមពស់អភបិាលរិ ចលអ ចៅថ្នន រម់ូលដ្ឋា ន ។



ទសសនៈវស័ិយ
ក្រជាព្លរ ារមពុជា ជាព្ិចសសរុមារ មានសិទធិរស់ចៅចសមើគ្នន មាន
សមភាព្ចយនឌ្រ័ និខ មានអភបិាលរិ ចមូលដ្ឋា ន។
ចរសររមម
ច ើមបសីចក្ម ឲ្យបាននូវទសសនៈវស័ិយខាខចលើចនេះ ស.េ.អ.ជ.រ ក្តូវ៖
១)- ចលើររមពស់សិទធិរុមារ និខ ការអររ់ ាំ។
២)- ព្ក្ខឹខការ ូលរមួររស់ស្តសតី រនុខ វស័ិយនចោបាយ ច ើមបី

អភបិាលរិ ចមូលដ្ឋា ន។
៣)- ការពារក្រុមខ្ លមនិសូវទទួលបានអតថក្រចោជន/៍ង្កយរខចក្គ្នេះ។



សិទធិចសមើគ្នន
Equal Rights 

សមភាព្ចយនឌ្រ័
Gender Equality

ស ក្រតរិតតិ
ការ និខ ការ ូលរមួ

Cooperation and 

Participation

គណចនយយភាព្
Accountability

ចស្ថម េះក្តខ់

និខ តមាល ភាព្
Honesty & 

Transparency

គុណតផ្មល



អាំពី្ក្រុមក្រឹរាភបិាល

ក្រុមក្រឹរាភបិាលនាយរ ររស់ ស.េ.អ.ជ.រ មាន ាំនួន ៥រូរ



រទពិ្ចស្ថ្នក៍ារង្ករ រនុខវស័ិយអររ់ ាំ

Name of 

Commune

Name of 

Village

Name of 

school

No.of 

Family

Member of 

Household

No.of 

student

No.of 

Teacher/di

rectors

Total Fem
Tota

l
Fem

Tota

l

Fe

m

Bosleav

PrekTathoeng

Prek Ta Am

129 633 326
315 156 13 11

Prek Ta Am 380 1804 878

BosLeavKrom
Bosleav

150 870 444
274 138 13 8

BosleavLeu 200 1061 549

PrekKov PrekKov 172 828 414 136 66 6 4

Ta Lous Talous 317 1136 599 194 92 14 7

Dar Khsar Khsar 187 980 496 87 45 9 6

Thma

Andeuk

Chuor Kroch Chuor 

Krouch
250 1175 582 275 144 7 3

តាំរនច់គ្នលចៅការង្ករ អររ់ ាំឆ្ន ាំ២០១៤-២១៦



Koh Chreng

(Island)

KbalKoh Kbal Koh 138 607 308 54 21 4 2

PhumPrek

Phum

Prek

63 215 127

196 97 7 4Kandal 79 341 172

RokaKhnaor 71 234 110

Kantuot
Kantuot

Kantuot
306 1546 777

487 242 12 6
Chrava 277 1235 637

Thmei

ChraNol
Wat

Dountrey

205 1052 517

369 187 6 4Khnach 397 1898 969
Meanchey 122 652 334

Kampong 

Cham

Achen

Achen

349 1634 745

376 180 7 0

Phlok(Annex)

Romuol (Annex)

Ton Song Thleak

454 2011 1085Spean Kdar

(Annex)

Yeav Yeav 488 2140 920 214 108 4 2

Vattanak
Ta Nguon

Ta Nguon 264 1135 401 155 80 3 2
Koh Sam (annex)

8 communes 21 villages & 4 

annex villages

13 schools
4998 23187 11390 3132 1556 95 52



 ស.េ.អ.ជ.រ បាននឹខរាំពុ្ខច្វើការោ៉ា ខសរមមតទ ល់ជាមយួ ស គមន៍ CBOs 
អាជាធ ្រមូលដ្ឋា នថ្នន រច់ក្កាមជាតិ និខថ្នន រជ់ាតិ ក្រុមរុមារ ក្គូរចក្ខៀន ចារត់ាំខព្ី
ឆ្ន ាំ២០០៥។

 ស.េ.អ.ជ.រ បាននឹខរាំពុ្ខច្វើការស ការោ៉ា ខជិតសនិតជាមយួ នខឹ ការោិល័យ
ពារព់្ន័ធចៅថ្នន រក់្សុរ ក្រុខ និខថ្នន រច់េតត ច ើមបពី្ក្ខខឹក្រសិទធភាព្ រនុខការអនុវតត
ក្ររេណ័ឌ ការង្ករររស់គចក្មាខ,  ូ ជាការោិល័យអររ់ ាំក្សុរ/ក្រុខ, មនទីរអររ់ ាំយុវ
ជន និខរីឡាចេតត, មនទីររសិរមម, មនទីររិ ចការនារចីេតត និខ ស្ថលាចេតត។



 កា វ ុរ បានច្វើអនុស្ថរៈចោគយល់គ្នន រនុខ
ការអនុវតត គចក្មាខអររ់ ាំរនុខចេតត និខមាន
រិ ចក្ព្មចក្ព្ៀខរនុខផ្ដល់មស្តនតី ស ការ រវាខ
មនទីរអររ់ ាំចេតត និខការោិល័យអររ់ ាំក្សុរ និខ
អខគការ ច ើមបអីនុវតតគចក្មាខបានចដ្ឋយចជាគ
ជយ័។

 ព្ក្ខឹខការទទួលេុសក្តូវ៖ បាន ូលរមួរនុខការក្រមូលទិនននយ័ និខ ការចរៀរ ាំ
គចក្មាខសាំចណើ រ  និខ ូលរមួច្វើខ្ផ្នការរមួគ្នន  រវាខអខគការ និខការោិល័យ
អររ់ ាំក្សុរ អាជាធ ្រ មូលដ្ឋា ន   មនទីរអររ់ ាំ រ ួ មលខជូនអនរពារព់្ន័ធ និខអនរទទួល
ផ្លពី្ គចក្មាខ ច ើមប ូីលរមួ ាំខ្ណររនុខការទទួលេុសក្តូវ និខតមដ្ឋន។



 ទទួលេុសក្តូវរនុ ខការអនុវតត
សរមមភាព្គចក្មាខ៖
មស្តនតីស ការ ផ្នការោិល័យអររ់ ាំ
ក្សុរ និខមនទីរអររ់ ាំចេតត

ក្តូវទទួលេុសក្តូវរនុខការចរៀរ ាំវគគ
រណដុ េះរណាដ លព្ក្ខឹខ សមតថភាព្
ក្គូរចក្ខៀន នាយរស្ថលា រនុខ
តាំរនច់គ្នលចៅ។

  ូលរមួក្តួតពិ្និតយ តមដ្ឋន និខ
វាយតផ្មលការអនុវតត ររស់ ក្គូ ស្ថលា
ចរៀន និខស គមន៍ ចដ្ឋយចតដ តចលើ
រមមវ ិ្ ីស្ថលារុមារចមក្តី។



ជាលទធផ្លចក្កាយការវាយតផ្មលខ្ផ្អរចលើលទធ CFS checklist ចយើខ ររច ើញថ្ន
គុណភាព្អររ់ ាំរនុខតាំរនច់គ្នលចៅ ឆ្ន ាំ ២០១៤-២០១៥៖
៧៥.៤៩% ផ្នក្គូរចក្ខៀនទទលួបានលទធផ្លលអ (ពិ្នទុ៧៥%ច ើខ)។

២៤.៥១% ផ្នក្គូរចក្ខៀនទទលួបានលទធផ្ល ម្យម(ពិ្នទុចក្កាម៧៥%)

អក្ត ុេះច ម្ េះ ូលចរៀនបាន ៩៥.៤៣% (ច្ៀរទូទាំខចេតត ៩៤.២០%)

អក្តក្តួតថ្នន រម់ាន ៨.៤៤% (ច្ៀរទូទាំខចេតត ៧.៨៣%)

អក្តចបាេះរខក់ារសិរា មាន ៥.៦៣% (ច្ៀរទូទាំខចេតត ១០.៣១%)

អក្តគខវ់ខសបាន ៨៥.៩៣% (ច្ៀរទូទាំខចេតត ៧៣.១៨%)

អក្តឆ្លខភមូសិិរា ៨៣.២១%។ (ច្ៀរទូទាំខចេតត ៧៣.៨៣%)





ជាលទធផ្លចក្កាយការវាយតផ្មលខ្ផ្អរចលើលទធ CFS checklist ចយើខ ររច ើញថ្ន
ស្ថលាខ្ លអនុវតតបានចព្ញចលញមាន៖
ស្ថលា៧ រនុខ១៣ (៣១%) បានកាល យជាស្ថលារាំរតិអភវិឌ្ឍចព្ញចលញ (A)ច្ៀរទូទាំខ

ចេតតបាន ២៤ ផ្ន ២៥៧ស្ថលា (៩%)

ស្ថលា៤ រនុខ១៣ (៣១%) បានកាល យជាស្ថលារាំរតិអភវិឌ្ឍមនិចព្ញចលញ (B)ច្ៀរទូ

ទាំខចេតតបាន ១២ ផ្ន ២៥៧ស្ថលា (៥%)

ស្ថលា ២ រនុខ១៣ (១៥%) បានកាល យជាស្ថលារាំរតិអភវិឌ្ឍមលូដ្ឋា ន (C) ច្ៀរទូទាំខ

ចេតតបាន ២២១ ផ្ន ២៥៧ស្ថលា (៨៦%)។
(POE’s annual report on Child Friendly School Performance 2014-2015 )



 សក្មរសក្មួល និខចរៀរ ាំ ខ្រលមអរ
រសិ្ថថ នស្ថលាចរៀន និខស្ថខសខ់
ស្ថលាចរៀន ចដ្ឋយ មានការ ូលរមួ
ពី្មនទីរ និខ ការោិល័យអររ់ ាំក្សុរ។

	





 ូលរមួ ាំខ្ណររនុខព្ក្ខឹខ គុណភាព្អររ់ ាំរាំរតិ
រឋមសិរា តមរយៈ
ស ការ និខចរៀរ ាំរណាា ល័យ ចៅក្គរ់
ស្ថលាចគ្នលចៅ និខគ្នាំក្ទរច ចរចទស ក្ព្ម
ទាំខចសៀវ ចៅ និខសមាា រឧរចទស ច ើមបី
រចខាើនការ អានររស់រុមារ។
មានអនរ ូលអានចសៀវចៅ ាំនួន ២៦ ៥៧២
នារ់ រនុខចនាេះក្សី ១៥ ៨១៧នារ។់
អនរេចីចសៀវចៅយរចៅអានចៅផ្ទេះ  ាំនួន
៤៧៧៧នារ់ រនុខចនាេះក្សី ៣៣០៤ នារ។់





 រចខាើត គ្នាំក្ទ និខព្ក្ខឹខឲ្យ ាំចណើ រ ការច ើខវញិ SSC ក្រុមក្រឹរារុមារ   ទី
ក្រឹរារុមារ ី។

 រចខាើតរណាដ ញការពារសុវតថិភាព្ រុមារចៅតម ុាំចគ្នលចៅ។
 ចលើររមពស់រុមារឲ្យបាន ូលរមួ ក្រជុាំក្រចាាំខ្េ និខច្វើ CIP។
 ចលើររមពស់ការ ូលរមួររស់រុមារ  មាតរិតសិសស  និខ SSC  ូលរមួរស្ថខ

ខ្ផ្នការអភវិឌ្ឍនស៍្ថលាចរៀន។





 ស ការជាមយួមនទីរ ការោិល័យ
អររ់ ាំក្សុរ និខអនរពារព់្ន័ធ ចរៀរ ាំ
ទិវាសិទធិរុមារជាចរៀខរាល់ឆ្ន ាំ។

 ស ការនិខចរៀរ ាំចវទិការ ស្ថធារ
ណៈសដីពី្ ការង្ករ អររ់ ាំតម
ស្ថលាចរៀន។



 ូលរមួគ្នាំក្ទច្វើយុទធនាការ  ុេះច ម្ េះ
រុមារ ូលចរៀន។
ព្ក្ខឹខការក្រជុាំក្រុមរច ចរចទស និខ គ្នាំ
ក្ទការច្វើថ្នន រ់ និទសសន៍ តមរក្មខ
ស្ថលា





ការ ូលរមួចលើររមពស់សិទធិរុមារ ព្ីអាជាធ ្រ និខមាតរិត
ផ្សព្វផ្ាយ ល់មាតរិតរុមារ អាជាធ ្រ អាំពី្តួនាទី និខ សិទធិ ជាមូល
ដ្ឋា នររស់រុមារ តមរយៈការក្រជុាំក្រចាាំខ្េ និខ ក្តីមាស។



ចលើររមពស់ ស គមន៍ និខមាតរិត ច ើមបគី្នាំក្ទឲ្យរូនចៅ
ររស់ព្ួរគ្នតទ់ទួលបានចសវាអររ់ ាំ។
បាន ខក្រខក្រុមមាតរិតរុមារ ជាក្រុមជួយ េលួនឯខ៖

 ក្រុមទុនរខវិល មានសមាជិរ ៤១នារ់ ចដ្ឋយមានទុន ៧.៦៨៣.៦០០ ៛
ចដ្ឋយការសនសាំេលួនឯខ និខរចខាើនការក្បារ់ បាន ាំនួន ១.០៧០.៣០០៛
ចក្កាយចារច់ផ្ដើមបាន៩ខ្េ។

 បាន ខក្រខក្រុម រសិររគាំរូ(ក្រុមក្រូ ងលុខ)  ាំនួន ៣៦ក្គសួ្ថរ ច ើយក្តូវ
បានរណដុ េះរណាដ លរច ចរចទសចដ្ឋយមនទីររសិរមម បាន ាំនួន២ ខ និខ
បាន ផ្ដល់ពូ្ជ ក្រូ ងលុខខ្ផ្អម ។







 ជាក្រធាន ESWG ចេតតក្រច េះ
២០១៥-២០១៦ ចដ្ឋយជួយ 
អនតរាគមន៍  ល់សមាជិរ រណាដ ញ
រនុខការទាំនារទ់ាំនខ ជាមយួមនទីរអររ់ ាំ
។



 បានរចខាើតជាចគ ទាំព្រ័សក្មារ់ KESWG 
(https://keswg. 
wordpress.com/author/keswg/
និខ
https://www.facebook.com/page
s/Kratie-Educational-Sector-
Working-Group .ច ើមបងី្កយក្សួលរនុខ
ការ ផ្សព្វផ្ាយ និខខ្ រចាយព្ត័ម៌ាន។

 បានចរៀ ាំការក្រររស់ក្រុម KESWG 
បានោ៉ា ខចទៀខទត់ និខជួយ សក្មរ
សក្មួលច្វើ AOP ជួយ ចរៀរ ាំ សន ្
និបាតក្រចាាំឆ្ន ាំររស់មនទីរអររ់ ាំចេតត។

https://keswg.wordpress.com/author/keswg/
https://www.facebook.com/pages/Kratie-Educational-Sector-Working-Group


 ស.េ.អ.ជ.រ បាននឹខរាំពុ្ខ ូលរមួគ្នាំ
ក្ទងវកិា ល់ក្រុម JTWG ចេតតក្រច េះ
ច ើមបឲី្យបាន ាំចណើ រការចារត់ាំខព្ី
ក្រុមចនេះក្តូវបានរចខាើតចលើរ  ាំរូខ
រ ូតមរ ល់រ ចុរបនននិខជក្មុញឲ្្
យក្រុម JTWG បាន ាំចណើ រការបាន
ចទៀខទត់ និខទទួលបាន លទធផ្ល
កានខ់្តលអក្រចសើរ។



 កា វ ុរ បានមានMOU ជាមយួ ក្រសួខអររ់ ាំ ច ើមបបីានអនុវតត
គចក្មាខ អររ់ ាំចៅ រក្មតិរឋមសិរា។

 ក្រសួខអររ់ ាំបានជួយ សក្មរ សក្មួល ការង្ករ ទាំនារទ់ាំនខ រវាខ កា
 វ ុរ និខមនទីរអររ់ ាំ រនុខររណី មានរញ្ហា ។

 កា វ ុរ ជាសមាជិរ ររស់ NEP និខជាសមាជិរ ក្រុម គ្នាំក្ទវស័ិ
យអររ់ ាំ ខ្ផ្នររឋមសិរា។

 កា វ ុរ ជាសមាជិរភាព្ ក្រុមការង្ករសរមមភាព្រុមារពិ្ការ ររស់
មនទីរអររ់ ាំចេតតក្រច េះ។

 កា វ ុរ បានទទួលវញិ្ហា រនរក្ត ជាអខគការសុវតថិភាព្ រុមារ
(Certification of Child Safe Organization) សក្មាររ់យៈចព្ល២
ឆ្ន ាំ ២០១៥- ២០១៦ ពី្អខគការ Child Wise.



ការប្តេជ្ញា ចិត្េ
 កា វ ុរ ខ្តខខ្ត ូលរមួោ៉ា ខសរមមរនុខការង្ករតស ូមតិ ច ើមបី ភាព្

ក្រចសើរច ើខនូវការផ្ដល់ចសវាសខគម ជាពិ្ចសសការង្ករអររ់ ាំ និខ  ូលរមួ
ចលើរមពស់សិទធិរុមារ និខការការពារ រុមារ។




