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សារនាយករបតិបតតិ 

 ជុសមឹេឲើយសហគមន៏ឿេប េ៳ហាំមានឿសចក្តាសបើាយរីក្រាយឿធវូឿរបៃលើញជឺននឺវរបាយ-
ឿរណ៏របោាំឆនាំ឴សតាពាឿររបត឵បតត឵ឿររបស់ឿយូងសរមាប់ៅ្ើាំ២០១២ឿនេះ ។ 

 របាយឿរណ៏ឿនេះឿផ្ឍើតឿលឿូរផតល់ជាំនុយតាមរយៈភា្ើក្់ៃរចាំឿ េះគឿរមាងទាំង ១១ 
ៀដលក្ាំពឹងដាំឿណូរឿរក្នហងឿពលបចហបើបនន ។ ឿទេះបាឿរបនតជាំនុយសរមាប់ៅ្ើាំឿនេះមានភាពលាំបាក្
ឿ៉យសារៀតមាងើសជ់ាំនុយបានឿត់បនថយឿរផតល់ជាំនុយរបស់ពុក្ឿគក្តាអងឿរ ឿេបក្៏អាចទទុល
បាននឺវភាពឿំគជ័យចាំឿ េះក្មមវិធាៀដលក្ាំពឹងដាំឿណូរឿរៀដរ ឿហូយឿទេះំៅ្ើាំឿនេះមាន
គឿរមាងចាំនុនពាររតូវបានផ្ឍើច់ជាំនុយឿ៉យមឺលឿហតកឹ្ងវេះថវិឿក្៏ឿ៉យ ឿេបនិងទទុលបាន
បៀនថមមក្វិញនឺវគឿរមាងថមាចាំនុនពារឿផើឝងឿទើតៀដលនិងោប់ឿផតូមអនឹវតតឿៅចឹងៅ្ើាំឿនេះ ។  

 ក្ាំឡហងៅ្ើាំឿនេះ ឿយូងក្៏បានះនឿៅ្ើេះឿៅឿន់ភាពឿំគជ័យឿ៉យសារៀតឿយូងពរងិង
ក្឵ចអភ឵បាលក្឵ចេផទក្នហងបានលសរឹងមាាំ ឿហូយឿយូងបានឆលងផឹតដាំណាក្់ឿលចឹងឿរឿយេនដាំឿណូរ
ឿរដិក្នាាំក្សាងសមតថភាពឿពញស឵ទធ឵សតាពាក្មមវិធារគប់រគងលសរបស់អងឿរឿរៅរ៉ឋើភ឵បាល ពា
គណៈក្មាមើធ឵ឿរសហរបត឵បតត឵ឿរឿដូមើបាក្មពហំ (CCC) ។ ឿរទទុលបាននឺវលទ៶ផលដ៏ព឵ឿសស
ឿនេះគីបានមក្ពាឿរេាំរទដ៏រឹងមាាំៀផនក្បឿចក្ឿទសពាទាភា្ើក្់ៃរេដគឺរបស់ឿយូងចាំនុនពារ គី  
អងឿរអប់រំព឵ភពឿលាក្ ន឵ងទាភា្ើក្់ៃរសហរដ៶អាឿមរិក្ឿដូមើបាអភ឵វឌើឍអនតរំត឵(USAID) ។  

 ឿយូងបានឿធវូឿរៃរដ៏លាំបាក្ ឿដូមើបាៀក្លមសនឺវឿរបឿងូតថមាៗក្នហងឿរអប់រំរគប់វិស័យ 
រុមមាន៖ ឿរអប់រំបាំណ឵នជាវិត, ថ្្ើក្់អក្រក្មមដាំបឺង ន឵ងឿរឿរើនតាមរយៈទឺរស័ពទេដ ។ ដាំឿណរូ
ឿរឿនេះគីំឧទហរណ៍មុយដ៏លសរតូវបានអនឹវតតឿ៉យគឿរមាងសាលាឿរើនេដគឺ (BSI) ៀដល
ំក្មមវិធាបឿងូតថមាមានឿេលបាំណងផតលឲ់ើយសាលារដ៶ឿៅក្នហងសម័យថមាមានសតង់៉ស឵ក្ើាេពស់ 
មានឿររគប់រគងរឹងមាាំ   ន឵ងឿរអភ឵វឌើឍរគូបឿរងើនរបក្បឿ៉យវិ ជំើជាវៈ។ 

 ឿយូងឿរើបចាំរបាយឿរណ៍ឿនេះឿដូមើបាផតល់ព័ត៌មានដល់មាងើស់ជាំនុយ ន឵ងអនក្ ក្ព័់នធសតាពា
ឿរៃរលសទាំងអស់ៀដលអងឿរសឿរមចបានក្ាំឡហងៅ្ើាំឿនេះ ក្៏ដឺចំជុយពុក្ឿគឲើយបានយល់នឺវ
បញ្លើរបឈមមុយចាំនុនៀដលឿយូងបានជុបរបទេះ ។ របាយឿរណ៍ឿនេះក្៏ន឵យាយលមស឵តអាំពាសក្មម- 
ភាពផងៀដរ ន឵ងសមទ឵ធ឵ផលរបស់គឿរមាងឿផើឝងៗេ្ើ ៀដលេាំរទឿ៉យអងឿរឿេបទាំងរយៈ
ឿពល ន឵ងទាំហាំក្មមវិធា រុមទាំងថវិឿរបស់ទាភា្ើក្់ៃរ ។  

 ំចឹងឿរឿយ េ៳ហាំសឺមៀថលងអាំណរគឹណចាំឿ េះមាងើសជ់ាំនុយទាំងអស់ ន឵ងរក្សុងអប់រំ        
យឹវជន ន឵ងក្ាឡា សរមាប់ឿរេាំរទដ៏ៀយើាំងឿយើចាំឿ េះអងឿរឿេបក្ាំឡហងៅ្ើាំឿនេះ ឿហូយឿយូងនិង
សមលិងឿមូលនឺវក្មមវិធាឿផើឝងៗឿទើត ៀដលទទុលបានឿំគជ័យឿៅៅ្ើាំ ២០១៣ បនតឿទើត ។  

នៅ វណ្ណា  
នាយក្របត឵បតត ឵
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 ក្ាំឡហងៅ្ើាំ២០១២ឿ នេះ អងឿរឿេបមានរពិតត឵ឿរណ៍សាំៀន់ 
ៗ រុមមាន ឿរទទុលបានវិញ្ញើបនបរតពាគណៈក្មាមើធ឵ឿរសហ
របត឵បតត឵ឿរឿដូមើបាក្មពហំសតាពាក្មមវិធាអនឹវតតលសេនអងឿរឿរៅ  
រ៉ឋើភ឵បាល ៀដលបានៀតងតាាំងឿេបំអងឿរះនមឹេឿគឿៅ
ក្នហងរបឿទសមពហំ ។ ឿនេះំលទធផលដ៏ធាំឿធងរបស់ឿេប ក្នហងឿរ
ឿរើបចាំេលអនយាឝើងរបិតឿរពើងៀដលទទុលបានឿ៉យមានឿរេាំរទ
ឧបតថមភចមើបងពាអងឿរអប់រពំ឵ភពឿលាក្ ន឵ងទាភា្ើក់្ៃរសហរដ៶
អាឿមរិក្ឿដូមើបាអភ឵វឌើឍអនតរំត឵(USAID) ។ មានអងឿរចាំនុន 
៣៦ៀតប ឹឿណ្ាើេះ ៀដលបានទទុលវិញ្ញើបនបរតៀតងតាាំង ។ ក្នហង
ឿពលបចបើបនន អងឿរឿេបំសមាជ឵ក្រកឹ្មរបិក្ើាេដគឺមុយក្នហង
ចាំឿណាមេដគឺដេទឿទើតសរមាប់ជុយអងឿរឿផើឝងៗឿទើត
ឿរើបចាំេលអនទទុលនឺវវិញ្ញើបនបរតៀតងតាាំង ៀដលំឿរទទឺល
សាគើល់បៀនថមឿទើតអាំពាជាំហររកី្ចឿរមូន ន឵ងំរបវតតស឵ាស្តសត
របស់អងឿរឿេបឿៅក្នហងរបឿទសក្មពហំ ។ ឿេបបានបឿងូតនឺវ
សហរេសសងមមុយមានឿះមើេះថ្ធនធានស឵ក្ើា (ធធស) ឿ៉យ 
ឿផ្ឍើតសាំៀន់ឿលូឿរផល឵តសមាភើរបឿរងើនរបក្បឿ៉យន឵រនតរ
ភាពសរមាប់ឿរបូរបាស់ឿៅសាលាបឋមស឵ក្ើា ន឵ងអនឹវិទើា-     
ល័យ ។ សា្ើេដឿនេះឆលហេះបញ្ងើាំងអាំពាឿរេ឵តេាំរបិងៀរបងរបស់ឿេប 
ឿដូមើបាក្ាំណត់បាននឺវលាំហឺចាំណូល ន឵ងឿធវូឿរៀចក្ោយសមាភើរ
បឿរងើនតាមរយៈបណាតើញបនតរហឺតឿរឿយឿពលគឿរមាងចប់ ។ 

 ឿទេះបាំឿរផតល់មឺលន឵ធ឵ម឵នមានភាពរបាក្របំយាឝើង
ណាក៏្ឿ៉យ ក៏្អងឿរឿេបឿៅមានថវិឿឿកូ្នឿឡូងគីឿៅៅ្ើាំ
២០១១ មានចាំននុ ២.០៣៦.៣៩២ដឹលាយើអារឿមរិក្ ន឵ងៅ្ើាំ ២០១២ 
មានចាំនុន ២.៧២១.៣២៤ដឹលាយើអារឿមរិក្ ។ ទិក្របាក់្ឿកូ្នឿឡូង
ឿនេះបៃលើញអាំពាសមតថភាពរបស់ឿេបក្នហងឿរបឿងូតក្មមវិធាថមាៗ 
មានគឿរមាងពារក្ាំពឹងអនវឹតតឿៅក្នហងៅ្ើាំឿនេះ រុមមាន គឿរមាង
បឿងូនភាពៃយរសុយចឺលសាលាឿរើនតាមរយៈឿរេាំរទពាសហ-
គមន៍ (REACH) (ទទុលមឺលន឵ធ឵ពាអងឿរ Iht_rvct[) ន឵ង
គឿរមាងស឵ក្ើាសក្មម (PLP) (ទទុលមឺលន឵ធ឵ពាអងឿរ Cc[c ន឵ង
ពារ៉ឋើភ឵បាលអឹ ាតាលា) ។  ទិក្របាក់្ឿកូ្នឿឡូងឿនេះក៏្បានបៃលើញ
អាំពាឿរបនតពរងាក្សក្មមភាពរបស់គឿរមាងៀក្លមសអប់រំក្រម឵ត
មឺល៉ឋើនឿៅក្មពហំ (IBEC) ន឵ងក្មមវិធាសាក្លើបងទបស់ាកើត់ឿរ
ឿបាេះបង់ឿរស឵ក្ើា (SDPP) ៀដលគឿរមាងទាំងពារទទុលឿរេាំ
រទមឺលន឵ធ឵ពាទាភា្ើក់្ៃរសហរដ៶អាឿមរិក្ឿដូមើបាអភ឵វឌើឍអនតរំត឵ 
(USAID) ។ ឿរអភ឵វឌើឍទាំងអស់ឿនេះបានឿត់បនថយនឺវពត៌័មាន
ឿៅហមងឿ៉យសារមានគឿរមាងពាររតូវបានផ្វើក្ឿរ េះក្ងវេះមឺល
ន឵ធ឵ គីគឿរមាងឿសវាអបរ់ជំនំត឵(Mir_) នង឵គឿរមាងសរឿសរ
ពាអនាគតឿឡូងវិញ (RtF) ។ គឿរមាងទាំងពារឿនេះំគឿរមាង
ចមើបងឿៅក្នហងឿរៃររបស់ឿេប ឿហូយរតូវបានវាយតេមលដ៏លស
ឥតឿៀងើេះ ។  

 ទនទិមនងិឿររីក្ចឿរមូនឿនេះ ឿេបបានវិន឵ឿយាគដ៏សាំៀន់
ឿលូឿរអភ឵វឌើឍសមតថភាពបឹគល឵ក្ ឿហូយឿរើបចាំផ្យើស់បតឡរេលអនក្នហង 
ឿរដិក្នាាំឿៅេថអនាគត។ ក្នហងន័យឿនេះ ឿេបបានបញ្៱ឡនរបធាន 
គឿរមាងមុយរឺបឿៅចឺលរុមវគបណ្តេះបណាតើលអាំពាអាំណាចស្តសតាឿៅ 
សហរដ៶អាឿមរិក្រតូវឧបតថមភឿ៉យសាណើនទឺតអាឿមរិក្ ន឵ងរបធាន     
គឿរមាងម្ាើក់្ឿទើតឿៅចឺលរុមទសើឝនក឵្ចឿធវូបទបៃលើញអាំពា
គឿរមាងឿៅរបឿទសអឺស្តសាឍើលា ឧបតថមភឿ៉យមឺលន឵ធ឵អឺក្រទា ។ 
ឿេបក៏្បានទទុលឿរឧបតថមភឿៅទសើឝនក឵្ចពារឿៅរបឿទសេថ
ៀដលឿរើបចាំឿ៉យវិទើាសាណើនរា ើយាឝើបាទ ឿេតតបឺរីរាាំ ន឵ងមជើ៲- 
មណឌលបណ្តេះបណាតើលឡាៀផលមាឝើត ។ 

គនរមាងនៅកនងុឆ្ន  ំ២០១២ 

IBEC  គសប្ោខកកលមអអប់រំកប្មតិមូលដ្ឋានសៅកមពលជា 

SDPP  កមមវិធីសាកល្បខទប់សាាតក់ារស ុះបខ់ការេកិ្ា 

BSI  គសប្ោខសាលាសរៀនដៃគ ូ 

GEI  គសប្ោខអប់រំកោុរី  

CTSP  កមមវិធីអាហារូបករណ៍េេិ្សសៅសាកលវិទ្ាល័យ 

MORE  គសប្ោខសេវាអប់រំជនជាត ិ 

PEI  កមមវិធីអប់រំជនជាតិភនខ  

RtF  គសប្ោខេរសេរពីអនាគតស ើខវិញ  

SELLS  គសប្ោខសាលាសរៀនោនបាំណិនជីវិតសពញបរិបូរណ៏  

SFP  កមមវិធីអាហារសពលប្ពឹក  

REACH គសប្ោខបសខកើនភាពងាយប្េួលចូលសាលាសរៀន 
តាមរយៈការគ្នាំប្ទពីេហគមន ៍ 

នសចកតីសនងខប 
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 អងឿរឿេបបនតឿរើបចាំេលអនសរមាប់ៅ្ើាំ ២០១៤ ំៅ្ើាំដ៏
សាំៀន់មុយៀដលគឿរមាង IBEC រតូវបញ្ប់អាណត឵ត ន឵ងំដាំបឺង 
គឿរមាងឿនេះផតល់មឺលន឵ធ឵ទាំងមឺលដល់អងឿរឿេប ។ ឿ៉យសារ 
ឿរសឿរមចច឵តតរបស់រ៉ឋើភ឵បាលអាឿមរិក្និងបញ្ើ៲ប់ផតល់មឺល 
ន឵ធ឵ក្នហងវិស័យអប់រំបនាតើប់ពាគឿរមាង IBEC បញ្ប់ឿៅ អងឿរ  
ឿេបនិងរក្មឿធើាបាយឿផើឝងឿដូមើបាបនតឿរៃរដ៏លសៀដលអនឹវតត 
ឿ៉យគឿរមាង IBEC ំព឵ឿសស ឿរឿរើនអានអក្ើឝរឿៅថ្្ើក់្
មឿតតយើយ ន឵ងជាំនាញឿធវូឿរៃរសរមាប់យឹវជន ។ ឿរណ៍ឿនេះ
អាចឿកូ្តមានលឹេះណាៀតឿយូងរតូវបឿងូតក្មមវិធាបាំឿពញនវឺក្ងវេះ
ៀតៀដលមាន ។ 

 មក្ដល់បចបើបននឿនេះ ឿេបបានទទុលឿំគជ័យពាបញ្លើ 
របឈមមឹេក្នហងឿរ៉ក់្ឿសនូគឿរមាងឿៅក្នហងៅ្ើាំ ២០១២ ។ ក្នហង 
ចាំឿណាមគឿរមាងទាំង ៨ ៀដលបាន៉ក់្ឿសនូឿឡូងឿៅៅ្ើាំឿនេះ គី
មានចាំនុន៦គឿរមាងបានទទុលឿំគជ័យ ន឵ង២ឿទើតឿៅរងោាំ
ឿរឿឆលូយតប ។  គឿរមាងទទុលបានឿំគជ័យនិងអនឹវតតឿៅក្នហង
ៅ្ើាំ២០១៣ រមុមាន គឿរមាងវិធាសាស្តសតសរឹបឿដូមើបាពរងិងអាំណាន 
(TRAC) គឿរមាងសាលាឿរើនលសរបឿសូរ (S`E) គឿរមាង 
A`f[t__h គឿរមាងស឵ក្ើាសក្មម (PLP) (ោប់អនឹវតតឿៅចឹងៅ្ើាំ
២០១២) ន឵ងឿរបនតពរងាក្ផតល់មឺលន឵ធ឵េាំរទគឿរមាងអប់រកឹំ្មារី 
(GEI) ន឵ងគឿរមាងស឵ក្ើាៀបបេចនរបឌ឵ត ។ ឿេបក៏្ក្ាំពឹងៀសវង
រក្របភពមឺលន឵ធ឵ឿផើឝងៗបៀនថមឿទើត ម឵នរតិមៀតពាមាងើស់
ជាំនុយឿទ ប ឹៀនតពាសហរេសសងមៀដលបានន឵យាយៀងឿលូ ន឵ង
ឿរបរិោគតាមរយៈឿរេ឵តេាំរបិងៀរបងរបស់ Cirjir[t_ 
Si]c[f R_sjihsc\cfcty (CSR) ។ 

គនរមាង ម្ដគ ូ មាា សជំ់នួយ លកខណៈ រយៈនពលផតលជំ់នួយ 
Tit[f R_[^cha Ajjri[]b `ir 
Cbcf^r_h (TRAC) 

Wirf^ E^u][tcih 
Sg[rt4Kc^s 

USAID, Wirf^ Vcscih, 
& AusAID 

Cih`crg_^ ២ ៅ្ើាំ 

S]biifs `ir Ex]_ff_h]_ (S`E) Cbcf^r_h’s A]tcih `ir 
D_v_fijg_ht 

Cf[ssriig i` Hij_ Cih`crg_^ ៣ ៅ្ើាំ 

A`f[t__h A`f[tiuh B[r]f[y’s B[he Cih`crg_^ ១ ៅ្ើាំ (មានសឿឍើនឹពល 
ពរងាក្បនត) 

Pri[]tcv_ L_[rhcha Prid_]t Cc[c Tb_ R_ju\fc] i` It[fy Cih`crg_^ ១៨ ៀេ 
Gcrfs’ E^u][tcih Ihctc[tcv_ 
(Cihtchu[tcih) 

PiEYS (fi][f aiv_rhg_ht) O[e Tr__ Fiuh^[tcih Cih`crg_^ ៣ ៅ្ើាំ 

Ihhiv[tcv_ L_[rhcha C_ht_r 
(Cihstru]tcih Prid_]t) 

O[e Tr__ Fiuh^[tcih Ffcabt C_ht_r i` 
Austr[fc[ (CSR) 

Cih`crg_^ ១ ៅ្ើាំ 

Fii^ `ir E^u][tcih (FFE) V[rcius-KAPE w[s [se_^ ti 
j[rth_r ch gir_ tb[h 1 \c^ 

US D_jt i` 
Aarc]uftur_ 

P_h^cha ៣ ៅ្ើាំ 

Cygru-Kbg_r Priar[g 
(CKP) 

Nirtbw_st W[f_s A^vcsiry & 
Asscst[h]_ Ora[hcz[tcih 
(NWAA) 

UK Litt_ry P_h^cha ៣ ៅ្ើាំ 

សក្មមភាពឿធវឿូឡងូក្នហងគឿរមាង TRAC ថមា រមុមាន ឿរឿរបរូបាសឧ់បក្រណ៍បឿចក្វទិើា
សរមាប ់ឿរើនអានអក្ើឝរ នង឵ឿលេនពនធំ មលឺ៉ឋើន ។ 

ការឆលុុះបញ្ា ងំ និង ការនឆ្ព ុះនៅមុេ 

ការសមលឹងនៅកនងុឆ្ន ២ំ០១៣ 
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មាងើសជ់ាំនយុ ទាភា្ើក់្ៃរសហរដ៶អាឿមរិក្ឿដូមើបាអភ឵វឌើឍ
អនតរំត឵ (USAID) តាមរយៈអងឿរ
អប់រំព឵ភពឿលាក្អនតរំត឵ (WE.IC) 

អនក្ទទលុផលផ្តើល់ ស឵សើឝបឋមស឵ក្ើា  ៨៣.៩៤៣នាក់្ (ស឵សើឝ
រសា ៤០.២៧៣នាក់្ ) 

ស឵សើឝមធើយមស឵ក្ើា ៤៥.៤៣០នាក់្ 
(ស឵សើឝរសា ២៣.២៧៦នាក់្) 

អនក្ទទុលផលសរឹប៖ ១២៩.៣៧៣នាក់្ 
(ស឵សើឝរសា៦៣.៥៤៩នាក់្) 

ថវឿិរបោាំៅ្ើាំ ២០១២ ១.០១៣.៤៥៣ ដឹលាយើអាឿមរិក្ 

ថវឿិសរមាបអ់នក្ទទលុផលក្នហងមា្ើក្ ់ ៧,៨៣ ដឹលាយើ 

ឿេតតរគបដណប្ ់ ៣ ឿេតត (ក្ាំពង់ោម រក្ឿចេះ ឿសើមរាប) 

រសកឹ្រគបដណប្់ ៣២រសឹក្ (១៦ ឿៅក្នហងឿេតតក្ាំពង់ោម  
៦ ឿៅក្រក្ឿចេះ  ន឵ង ១០ ឿៅឿសើមរាប) 

បឋមសក឵្ើាឿេលឿៅ ១៩២ បឋមស឵ក្ើា 

មធើយមសក឵្ើាឿេលឿៅ ១០០ អនវឹិទើាល័យ 

ឿលបរឿិច៰ទោបឿ់ផតមូគឿរមាង តឹលា ២០០៩ 

ឿលបរឿិច៰ទបញ្បគ់ឿរមាង ក្ញ្ញើ ២០១៤ 

IBEC ំគឿរមាងៀដលមានរយៈឿពល៥ៅ្ើាំ ឧបតថមភឿ៉យទាភា្ើក់្ៃរសហរដ៶
អាឿមរិក្ឿដូមើបាអភ឵វឌើឍអនតរំត឵ តាមរយៈអងឿរអប់រំព឵ភពឿលាក្អនឹវតតសាក្
លើបងអនតរាគមន៏ៀបបេចនរបឌត឵ក្នហងឿរេាំរទ បងលទធភាព ន឵ងពរងិងគឹណភាព 
អបរ់ ំ ។ IBEC បានបញ្បរ់បត឵បតតឿ឵រៅ្ើាំទា៣របស់េលអនក្នហងៅ្ើាំ ២០១២ ឿហយូឿដមូើបា
ឲើយរបាក្ដថ្ឿរអនវឹតតន៏មានន឵រនតរភាព សាលាឿរើននងិទទុលបានវដតអភ឵វឌើឍរយៈ
ឿពលំង៣ៅ្ើាំ ។ គឿរមាងទទុលបានឿរឿរំមៀរជងយាឝើងធាំឿធងពាសាំណាក់្អាំញើធ
រក្នហងតាំបន់ឿដូមើបាពរងិងឿសវាដល់សាលាឿរើន រុមមាន ឿរបងលទធភាពឿរឿរបូ
របាស់កឹ្ាំពើយឡទ័រ ឿរស឵ក្ើាវិទើាសាស្តសត ឿរឿរើបចាំបណ្ាើល័យគរមូរឿបើបថមា ឿរ       
ព឵ន឵តើយសឹេភាព ន឵ងឿរបញ្៱ឡនកឹ្មារឿៅពើាបាល បណ្ាើញទារបិក្ើាកឹ្មារជុយកឹ្មារ 
(ឧទហរណ៏ កឹ្មារមា្ើក់្បឿរងើនកឹ្មារមា្ើក់្ឿទើត) អាហារឺបក្រណ៏ ន឵ងឿរៀក្លមស
ឿហ៉ឋើរចនាសម័ពនធ ន឵ងសក្មមភាពំឿរចូនឿផើឝងៗឿទើត ។ 

ៀផនឿរអនឹវតតឿរៃរសរមាប់ៅ្ើាំទា៣ រុមបញ្ឡលទាំងសក្មមភាពចាំននុ 
៣៤៦។ គឿរមាង IBEC ទទលុបានអរតាេនឿរបាំឿពញឿរៃរឿំគជ័យក្រម឵តេពស់ដល់ ៩៧% ពាសមាសភាគទាំង ៤ ។ ឿពលោប់ឿផតូម គឿរមាងមានមធើយម
ស឵ក្ើាចាំនុន ៧៦សាលា ឿហូយបឋមស឵ក្ើាចាំនុន ១៣៣សាលា ៀដលបានោប់ឿផតូមទទុលជាំនយុពាគឿរមាង។ ឿរអនឹវតតគឿរមាងឿៅចឹងៅ្ើាំទា ៣ មានមធើយមស឵ក្ើា
ចាំនុន ១០០សាលា ន឵ងបឋមស឵ក្ើាចាំនុន ១៩២សាលា ។ ២ៅ្ើាំបនាតើប់ពារឿរឿរើបចាំឿរអនឹវតតសាក្លើបងក្មមវិធាបាំណ឵នជាវិតបានឿធវូឲើយក្មមវិធាឿ នេះឿយើយំសក្មម- 
ភាពអទ឵ភាពឿៅក្នហងៅ្ើាំទា៣ ។ គឿរមាងបានឆលងផឹត ក់្ក្ណាតើលៅ្ើាំ ក៏្បានឿរើបចាំំក្឵ចរបជឹាំបឺក្សរឹបឿរៃរ ក់្ក្ណាតើលអណត឵ត ឿ៉យបានអឿញ្៱ូញអនក្
 ក់្ព័នធសាំៀន់ៗឿដូមើបាចឺលរុមព឵ភាក្ើា ន឵ងរតួតព឵ន឵តើយគឿរមាង ។ ក឵្ចរបជឹាំឿនេះបានដាំឿណូរឿរឿៅឿំគជ័យ ន឵ងមានឿរអឿញ្៱ូញចឺលរុមផតលស់នទរក្ថ្
ចាំណាបអ់ារមមណ៍របស់ឯក្ឧតតម ស ំនសររីត័ន អគនាយក្ េនអគនាយក្៉ឋើនអបរ់ ំ េនរក្សុងអបរ់ ំ យឹវជន នង឵ក្ាឡា បានយលរ់សបយាឝើងឿពញទាំហងិចាំឿ េះ
ឿរៃរគឿរមាង IBEC  ។ 

មស្តនតាបឿចក្ឿទសរបស់ឿេបបានឿធវូសក្មមភាពឿៅក្នហង 
សមាសភាគទា ២, ៣ ន឵ង ៤ ក្ាំឡហងឿពលអងឿរអប់រំព឵ភពឿលាក្
បានសហរបត឵បតត឵ឿរឿៅក្នហងសមាសភាគទា ១ ។ សមាសភាគទា១ 
សងត់ធន់ឿលូឿរក្សាង ន឵ងពរងិងសមតថភាពឿេបៀដលំអងឿរ
ឿរៅរ៉ឋើភ឵បាលក្នហងរសឹក្ ឿដូមើបាះនឿៅទទុលជាំនុយឿ៉យផ្តើល់
ពាទាភា្ើក់្ៃរសហរដ៶អាឿមរិក្ឿដូមើបាអភ឵វឌើឍអនតរំត឵ ។ គឿរមាង
IBEC គីំគឿរមាងដ៏ធាំរបស់ឿេប ឿហូយផតល់នឺវឿរេាំរទឿរ
អភ឵វឌើឍសាលាឿរើនំឿរចូន ដឺចំ ក្មមវិធាអាហារបឺក្រណ៏ដល់
កឹ្មាររក្ារក្ ជាំនុយឿរបៃកើរសរមាប់កឹ្មារំមុយនិងតរមូវឿរ
ស឵ក្ើាព឵ឿសស ឿរអភ឵វឌើឍបណ្ាើល័យ ឿរបណ្តេះបណាតើលរគូ អប់រំ
បាំណ឵នជាវិត បណាតើញកឹ្មារជុយកឹ្មារ រកឹ្មរបិក្ើាកឹ្មារ រកឹ្ម
របិក្ើាកឹ្មារី ន឵ងឿរេាំរទឿហ៉ឋើរចនាសមព័នធ ៕ 

 

សមាសភាគបនចាកនទសទងំ ៤  

របសគ់នរមាង IBEC 
 

១. ក្សាងសមតថភាពមស្តនតារ៉ឋើភ឵បាល អងឿរឿរៅរ៉ឋើភ឵បាល
ក្នហងរសឹក្ ន឵ងឿរៀសវងរក្ឿរេាំរទឿដូមើបាន឵រនតរភាព  

២. បងលទធភាពទទុលបានឿរអបរ់ំរបក្បឿ៉យសមធម៌ 

៣. ៀក្លមសឿររគប់រគងសាលាឿរើនន឵ងឿរចឺលរមុពាសហគមន ៏

៤. ៀក្លមសបរិបទទាំនាក់្ទាំនងអបរ់ំ  

គនរមាងកកលមអអប់រកំរមតិមូលដ្ឋឋ ននៅកមពុជា (IBEC) 

ក្ច឵របជឹាំបកឺ្សរបឹឿរៃរ ក្ក់្ណាតើលអណតតៈ឵ ឯក្ឧតតម សាំ ឿសរីរ័តន  (ក្ណាតើល) 
តាំណាងរក្សុងអប់រំ យឹវជន ន឵ងក្ាឡា ក្នហងក្឵ចរបជឹាំឿៅឿេតតឿសើមរាប 

របវតតិកមមវិធ ី

បចាុបបននភាពគនរមាង 
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“ឿរសាក្លើបងៀក្ៀរបឿរអប់រំសរមាប់ទសើឝវតើឝទា ២១ ” 

ការទទួលសាគ ល ់និងនិរនដភាពគនរមាង IBEC   
 អន៵រាគមន៍ IBEC រតូវបានបឿងូតឿដូមើបាចឺលរុមឿ៉េះរសាយ 
បាននវឺផលវិបាក្ៀដលមានំយឺរណាស់មក្ឿហូយ ឿ៉យឿរើបចាំ
ក្មមវិធាស឵ក្ើារបស់រដ៶ឲើយឿនៀ់តមានទាំនាក់្ទាំនងឿរចូនដលស឵់សើា  
នឹស឵សើឝ ។ រក្សុងបានចឺលរុមយាឝើងឿរចូនក្នហងឿរអនវឹតតគឿរមាង
សាក្លើបងឿនេះ ន឵ងបានសឿរមចច឵តតឿបាេះពឹមពសមាភើរៈក្មមវិធាបាំណ឵ន
ជាវិតៀដលមានសាយើក្សញ្ញើរក្សុងអប់រំ យឹវជន ន឵ងក្ាឡា ភាជើប់ំមុយ
គីំឿរបញ្ជើក់្ភាពំមាងើស់ឿរ ។ បៀនថមឿលូសឿនេះឿទើត វាក៏្
ទទុលបានភាពឿំគជ័យមុយចាំនុនតាមរយៈេដគឺអភ឵វឌើឍនដ៍េទ
ឿទើត ដឺចំ ធនាេរអភ឵វឌើឍអាសឹា (ADB) បានទទុលសាគើល់ក្មមវិធា      
បាំណ឵នជាវិត IBEC រពមទាំងវគបណ្តេះបណាតើលឿររគប់រគង ន឵ងភាព
ំអនក្ដិក្នាាំសាលាឿរើន ចាំណុចទាំងពារឿនេះបានសហឿរ នង឵ចឺលរមុ 
ចាំៀណក្ឿរើបចាំក្មមវិធាអភ឵វឌើឍន៍វិស័យអប់រំដាំណាក់្ឿលទា៣(ESDP 

III) ។ ដចឺេ្ើឿនេះ GIZ បានបៃលើញពាចាំណាបអ់ារមមណ៍យាឝើងៀយើាំងឿៅ
ក្នហងឿេលគាំន឵តក្មមវិធាបាំណ឵នជាវិត ន឵ងឿធវូបដភ឵ាគក្នហងឿរឿបាេះពឹមព
ឿសើវឿៅំឿរចូន។ 
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សកមមភាព ចំនួន 
អនកទទួលផល នភទរស ី

ស឵សើឝទទុលអាហារឺបក្រណ៍ឿៅបឋមស឵ក្ើា ៤.១៧១ ២.៣៦២ 

ស឵សើឝទទុលអាហារឺបក្រណ៍ឿៅមធើយមស឵ក្ើា ១.៩៣៤ ១.៣២៩ 

បណ្តេះបណាតើលរដ៶បាលសាលាឿរើន ៥៥៣ ៥១ 

ស឵សើឝទទុលបានឿរឿរើនបាំប នបៀនថម ៥.៣២៦ ២.៦៨៧ 

អនក្ៀដលទទុលផលរបឿយាជន៍ពាឿរផត់ផង់ ទិក្សាវើត ៤០.១៤៥ ១៧.៨៩៦ 

អនក្ៀដលទទុលបានបងន់អនាម័យ ៣២.៦៨២ ១៧.៣២៤ 

បណ្តេះបណាតើលរគូបាំណ឵នជាវិត ១.១៣១ ៥០៧ 

ឿរដាំឿឡូងបនទប់មាឝើសឹានក្ាំ ឹពើយឡទ័រ ៨ បនទប់ក្ាំ ឹពើយឡទ័រ 

ឿរដាំឿឡូងបនទប់ព឵ឿសាធន ៍ ៧ បនទប់ព឵ឿសាធន៍ថមា 

ឿរជុសជឹលបណ្ាើល័យ ២៤ បណ្ាើល័យ 

ឿរៀក្េចនបនទប់ឿរើនឿឡូងវញិ ៨៤ បនទប ់

ឿរផតល់អាហារឺបក្រណ៍ដល់រគួសារៃយរងឿរេេះ ២៦០ រគួសារ 

 រតនា មានអាយឹ ១៥ៅ្ើាំ រស់ឿៅក្នហងភឺម឵តឺចមុយ
ំមុយឪពឹក្មាឍើយ ន឵ងបងបសឡនបឿងូតចាំនុន ៣នាក់្ ក្នហង 
ឿេតតក្ាំពង់ោម ។  នាងឿរើនថ្្ើក្ទា ៧ ន឵ងំរបធាន 
រកឹ្មរបិក្ើាកឹ្មារ ។ រកឹ្មរបិក្ើាកឹ្មារមានសារៈ 
សាំៀន់ណាស់ឿៅក្នហងរចនាសមព័នធរគប់រគងសាលាឿរើន 
ឿហូយបានចឺលរុមឿរចូនក្នហងក្មមវិធាអបរ់ំបាំណ឵នជាវិត ។ 
ក្លិបរបស់នាងមានសមាជ឵ក្ចាំនុន២៣នាក់្ ៀដលនាងមាន
ស឵ទធ឵ចឺលរុមសឿរមចឿរជូសឿរីសរបធានបទបាំណ឵នជាវិត
ៀដល ក្់ព័នធនិងសាលាឿរើនរបស់នាង ។ រកឹ្មនាង
បានឿរជូសឿរីសរបធានបទៈ េ៳ហាំន឵ងអនាគតេ៳ហាំ បញ្លើប
រិសាណើន ឿរឿរ រ

ឿរឿរបូរបាស់ថ្្ើាំឿញៀន ព឵ភពឿរៃរ នង឵ចាំណាក្រសឹក្
ឿ៉យសឹវតថ឵ភាព ។ ឿរយល់ដិងអាំពាបាំណ឵នជាវិតរបស់
រតនាគីមានរបឿយាជន៍ណាស់ នាងឿជួំក់្ថ្ ទាំងមឹេ
វិំជើភាសាៀេមរ ន឵ងគណ឵តវិទើា នាងអាចបន៵ឿរស឵ក្ើា
ឿៅេថអនាគតឿដូមើបាឿយើយំរគូបឿរងើនម្ាើក់្បាន ។ 
ប ឹៀនតនាងន឵យាយថ្ “របសន឵ឿបេូ៳ហាំឿរើនពារឿបើបឿធវឿូរ
ក្នហងសនុជាវៈចរមេឹះ េ៳ហាំអាច៉ាំៀផលឿឈូំ ឿរចនូឿទើត នង឵
អាចលក្ឿ់ៅទាផើារឥឡឡវក្ប៏ាន!” ឿៅៅ្ើាំឿរឿយ រតនា 
ចង់ឿរើនអាំពាចាំណាក្រសឹក្ឿ៉យសឹវតថ឵ភាព ពាឿរ េះនាង
គ឵តថ្វាមានសារៈសាំៀន់ណាស់ក្នហងឿររស់ឿៅទទុលបាន
ព័ត៌មានអាំពាបញ្លើ ក្់ព័នធក្នហងឿរបតឡរទាក្ៀនលងឿៅឿធវូឿរ
ឿៅក្ៀនលងដេទឿទើត ៕ 

ក្រណាសក឵្ើាៈ ចាំណាបអ់ារមមណស៍ស឵ើឝក្នហងឿរចលឺរមុក្មមវធិាបាំណន឵ជាវតិ 

ឿភ៳ៀវមក្ពាទាភា្ើក្់ៃរសហរដ៶អាឿមរិក្ឿដូមើបាអភ឵វឌើឍអនតរំត឵
បានជុបព឵ភាក្ើាំមយុសមាជ឵ក្រក្ឹមរបិក្ើាក្ឹមារឿៅក្នហង 
បណា្ើល័យេនសាលាឿេលឿៅមុយរបស់គឿរមាង IBEC ។ 

ការជៈឥទិធពលរបសគ់នរមាង 

របូភាពសកមមភាពេលីៗ 

ស឵សើឝឿធវូបទបៃលើញអាំពាឿររសាវរំវឿ៉យឿរបូរបាស់  
LCD Prid_]tir ក្នហងក្ាំឡហងឿពលព឵ពណ៌សា្ើេដគឿរមាង ។ 
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មាងើសជ់ាំនយុ មឺលន឵ធ឵អឺក្រទា 

អនក្ទទលុផលផ្តើល់ ស឵សើឝអនឹវិទើាល័យពាថ្្ើក្់ទា ៧ ដល់ទា ៩ 
របមាណ ១៧៣៩ នាក់្(រសា៨៤០) 
 រគូះនមឹេ ២៨នាក់្ (រសា១៨) 
 សមាជ឵ក្គណៈរគប់រគងសាលា១២នាក់្ 
(រសា១) 

ថវឿិរបោាំៅ្ើាំ ២០១២ ១៣២.២៨៩ ដឹលាយើ 

ថវឿិសរមាបអ់នក្ទទលុផលក្នហងមា្ើក្ ់ ៧៦ ដឹលាយើ 

ឿេតតរគបដណប្ ់ ក្ាំពង់ោម 

រសកឹ្រគបដណប្់ ៣ រសឹក្ 

មធើយមសក឵្ើាឿេលឿៅ ៣ អនឹវិទើាល័យ 

ឿលបរឿិច៰ទោបឿ់ផតមូគឿរមាង មក្រា ២០១១ 

ឿលបរឿិច៰ទបញ្បគ់ឿរមាង ធនឡ ២០១៤  

 គឿរមាងសាលាឿរើនេដគឺគីំគឿរមាងៀដលមានឿរេចន
របឌ឵តថមាសាំឿៅៀរបឿយើយសាលាឿរើនរដ៶ទាំង ៣ ឲើយឿៅំសាលាឿរើន
ជាំនាន់ថមា ៀដលអាចផតល់គាំរឺសតង់៉ស឵ក្ើាេពស់ ឿររគប់រគងរបក្ប 
ឿ៉យរបស឵ទធភាព ន឵ងអភ឵វឌើឍវិំជើជាវៈដល់រគូបឿរងើន ។ ឿ៉យសារ
ៀតក្ងវេះឿរទទុលេឹសរតូវ ន឵ងឿរទទុលបានថវិឿឿលូក្ទិក្ច឵តតត឵ចតុច 
គីំ ឧបសគដ៏រុាើាំេរ៉ៃ ៀដលឿធវូឲើយគឹណភាពអប់រំទន់ឿេើាយឿៅក្នហង
សាលាឿរើនំឿរចូន ។ គឿរមាង BSI មានបាំណងឿ៉េះរសាយបញ្លើ
ទាំងឿនេះតាមរយៈឿរឿរជូសឿរីសរគូៀដលមានឆនទៈឿមាេះមឹត ឿដូមើប ា 
បៃលើញគរមូវធិាសាស្តសតលសក្នហងឿរបឿរងើន ។ ឿ៉យឿរជុយឿរំម 
ៀរជងពាមនទារអប់រំ យឹវជន ន឵ងក្ាឡាឿេតត រពមទាំងសាលាគរឹឿឿ-    
សលើយ ន឵ងវិរកិ្តឿរឿេតត រចនាសមព័នធអភ឵បាលក឵្ចថមារតូវបានបឿងូត
ឿឡូងសរមាប់គណៈរគប់រគងសាលាឿ៉យឿរឿេរពតាមឆនទៈ     
សហគមន៏មឺល៉ឋើន ន឵ងស឵សើានឹស឵សើឝ ។ ឿរៀក្ៀរបថមាំឿរចូនក្នហង
បនទប់ឿរើនសាំឿៅបឿងូតបរសិាណើនស឵ក្ើាឲើយឿន់ៀតរបឿសូរឿឡូង ។ 
BSI មានបាំណងក្សាងសាលាឿរើនជាំនាន់ថមាសរមាប់ស឵សើានឹស឵សើឝ
ជាំនាន់ថមា ។ 

នោលនៅសខំាន់ 

ឿៅក្នហងៅ្ើាំស឵ក្ើា ២០១១-២០១២ សាលា
ឿេលឿៅទាំងបាៀដលទទុលជាំនុយពាគឿរមាង 
BSI បានអនឹវតតនវឺសក្មមភាពំឿរចូន រុមមាន៖ 
ឿរឿធវូឲើយរបឿសូរឿឡូងនឺវបរិយាឿសស឵ក្ើា 
ឿរអនឹវតតវធិាស឵ក្ើាៀបបសហរបត឵បតត឵ឿរ ឿរ
បណ្តេះបណាតើលរគូបឿរងើន ឿរអភ឵វឌើឍមាេ ៌
អាជាពរគូបឿរងើន ឿរតាំឿឡូង ន឵ងឿរឿរបូ
របាស់បនទប់កឹ្ាំពើយឡទ័រ ន឵ងបនទប់ព឵ឿសាធន៍ ឿរអនឹ
វតតសក្មមភាពក្មមវិធាបាំណ឵នជាវតិ ន឵ងឿរបឿងូត
រកឹ្មរបិក្ើាតាម៉នសាលាឿេលឿៅ ។ 

ក្ាំឡហងឿពលវិសមើឝឿល (ពាៀេសាហា ដល់ 
ៀេក្ញ្ញើ) គឿរមាង BSI បានដាំឿណូរឿរសក្មម 
ភាពវិសមើឝឿលព឵ឿសស។ សក្មមភាពបៀនថមឿនេះ 
ឿរើបចាំឿឡូងឿដូមើបាឿធវូឲើយកឹ្មារចឺលរុមយាឝើង
សក្មមំមុយក្លិបមឹេវិំជើបៀនថម ៀដលគឿរមាង 
បានបឿងូតឿឡូង ។ សក្មមភាពឿនេះបានផតល់
ឳឿសផងៀដរដល់ន឵សើឝ឵តហាត់ឿរចាំនុន ៥នាក់្
ក្នហងឿរទទុលបាននវឺបទព឵ឿសាធន៍ដ៏មានតេមល ។ 

ពុក្ឿគក្៏បានឿធវូឿរៃរំមយុបឹគល឵ក្ 
រគប់រគងសាលាឿរើន ឿដូមើបាអភ឵វឌើឍៀផនឿរ 
សាលាសរមាប់ៅ្ើាំស឵ក្ើាថាម ៅ្ើាំ២០១២-២០១៣ ។  

ស឵សើឝឿធវូឿរៃរ 
រុមេ្ើក្នហងសុនបៀនល 
គរមូក្នហងក្ាំឡហងឿមាឝើង 
ក្មមវិធាបាំណ឵នជាវតិ 
ឿៅសាលាឿរើន 
របស់ពុក្ឿគ ។ 

សក្មមភាពវិសមើឝឿល
ព឵ឿសសសៀដលម឵នធាយើប់
មាន “អឡឺាាំពក឵្សាលា”  
ំក្មមវិធាមានរបំ 
រប឵យភាពទក្់ទញ

ស឵សើឝចឺលរុមឿរចូន ។ 
រឺបភាពឿនេះមានរបិក្ើា
ឈរពាឿរឿយសមាជ឵ក្ 
ក្លិប បៃលើញឿមេដ  ន឵ង

រក្ឹមរបស់ពុក្ឿគ ! 

គនរមាងសាលានរៀនម្ដគូ (BSI) 

របវតតិកមមវិធ ី

បចាុបបននភាពគនរមាង 

នាង ៉វនិ បានេត឵េាំឿរើន ន឵ងឿធវូក្឵ចឿរសាលាយាឝើងៀយើាំង ឿហូយំឿរួយៗ 
នាងចឺលច឵តតឿរើនំរក្ឹមឿរ េះវាយៃយរសុលជុយេ្ើឿៅវិញឿៅមក្ ។ 
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ឿៅបនទប់ក្ាំ ឹពើយឡទ័រ ស឵សើឝឿរើនជាំនាញ 
មឺល៉ឋើន ដឺចំ ឿរបូរមាមេដ ន឵ងក្មមវិធា  

Wir^ 

រគូទទុលបានវគបណ្តេះបណាតើលបៀនថមពារឿបើប 
ឿរបូបនទប់ព឵ឿសាធន៍ ន឵ងសមាភើរ ក្់ព័នធ ។ 

 ឿរើបចាំស឵ឿខើសាលាពរងិងក្មមវធិាស឵ក្ើារបោាំៀេសរមាប់រគូអនឹវិទើាល័យ 
ចាំនុន ៦៨នាក់្ (រសា ២៦នាក់្) ។ របធានបទទាំងឿនាេះឿផ្ឍើតឿៅឿលូឿរឿធវូ
ៀផនឿរឿមឿរើនបឿរងើន ឿរបឿងូតសមាភើរបឿរងើន នង឵ឿរើន ន឵ងរមុ
ទាំងរឿបើបឿរបូបនទប់ក្ាំ ឹពើយឡទ័រ “សក្មមភាពស឵ក្ើា” ។  

 គឿរមាង BSI បានឿរើបចាំំក្មមវិធាទសើឝនក឵្ចស឵ក្ើាឿៅឿន់របឿទសេថ
ចាំនុនពារឿលូក្ ។ ឿលូក្ទា ១ ោប់ពាេថទា ១៤ ដល់ ១៧ ៀេកឹ្មភៈ ៅ្ើាំ២០១២ 
ៀដលមានចឺលរុមពារបធានៀផនក្អប់រំចាំនុន ២៥នាក់្ ន឵ងឿលូក្ទា ២ ោប់ពា
េថទា ១៧ ដល់ ២៣ ៀេម឵ថឹនា ៅ្ើាំ ២០១២ មានរគូ ន឵ងអនក្អប់រំចាំននុ ៣៤
នាក់្ ។  

 ឿៅៅ្ើាំ ២០១២ គឿរមាង BSI បានដាំឿឡូងបនទប់កឹ្ាំពើយឡទ័រចាំននុ ៣ ។ សាលា 
គឿរមាង BSI បានឿលូក្ទិក្ច឵តតស឵សើឝ (រុមមានរកឹ្មរបិក្ើាកឹ្មារ ន឵ង
សមាជ឵ក្ក្លិប) ន឵ងឿលាក្រគូ-អនក្រគូឲើយឿរបូរបាស់បនទប់កឹ្ាំពើយឡទ័រ ។ ពុក្ឿគ 
ឿរើនតាមក្មមវិធា Oj_h O``c]_ Si`tw[r_ ន឵ងរឿបើបពរងងិរគូឲើយឿធវូ
ៀផនឿរឿមឿរើនបឿរងើន ។ 

 ផតល់ឿរអប់រំក្មមវធិាបាំណ឵នជាវតិអាំពាឿរ៉ាំបៀនល ឿរចញ្ិមរតា ឿរច឵ញ្ិម 
ក្ៀងប ន឵ងសុនជាវៈចរមឹេះ ។  

 បឿងូតក្លិបស឵ក្ើាចាំនុន ១៦ក្លិបឿៅសាលាឿេលឿៅ ។ 

 ឿរើបចាំក្មមវិធាព឵ឿសសឿពលវសិមើឝឿលឿៅៀេសាហា ន឵ងក្ញ្ញើ ៅ្ើាំ២០១២ 
ៀដលមានស឵សើឝចឺលរុមសក្មមភាពសបើាយៗឿរចូន ន឵ងមានឿរេាំរទពា
ន឵សើឝ឵តហាត់ឿរចាំនុន៤នាក់្ នង឵អនក្សម័រគច឵តត១នាក់្មក្ពាសហរដ៶អាឿមរិក្។ 

 បឿងូតគណៈក្មាមើធ឵ឿររតួតព឵ន឵តើយៀដលបានចឺលរុមយាឝើងសក្មមក្នហងឿរតាម
៉ន ន឵ងផតល់ឿយាបល់ដល់គឿរមាង ។ 

    9 

ការនតត តនលើសសិស 

 នាង ៉វនិ គីំក្ឺនរសារបស់រគួសារក្មមក្រចាំឿរឿៅស ឺជប់មុយ ៀដលឪពឹក្មាឍើ
យរបស់នាងបានចឺលន឵វតតន៍ឿហូយ ។ នាបចហបើបននឿនេះ ឿ៉យមានឿេលនឿយាបាយ   
បតរដាធលាឿៅចាំឿរឿៅស ឺ រគួសារនាងក៏្បានបតឡរទាលាំឿៅឿៅរស់ឿៅក្នហងភឺម឵ថមាមុយ
ៀដលមានចមាឃើយរបៀហលំ ៥គម ពាវិទើាល័យៀដលនាងឿរើន ។ ឿៅក្នហងភឺម឵ថមាឿនេះ 
រកឹ្មហ ឹនចាំឿរឿៅស ឺបានផតលដ់ាតឺចមុយរបៀហលំ ១០X២០ៀម រត រុមទាំងធនធាន 
ឿដូមើបាក្សាងផទេះថមាសរមាប់រស់ឿៅ ។ បចហបើបននឿនេះ ឪពឹក្មាឍើយរបស់នាងមានវ័យោស់ 
ឿហូយក៏្ម឵នអាចផត់ផង់កឺ្នៗបានៀដរ ៀដលំឿហតឹជរមឹញឲើយ៉វិនរតូវឿៅរស់
ឿៅំមុយបងរសាៀដលំអនក្សមាវើងឿរ ន឵ងទទុលេឹសរតូវក្នហងឿរចាំណាយឿលូឿរ
រស់ឿៅ ន឵ងឿរស឵ក្ើារបស់៉វិន ។ ឥឡឡវឿនេះ ៉វនិបានបញ្ប់ឿរស឵ក្ើាថ្្ើក់្ទា ៨ 
ន឵ងឿរើបចាំេលអនឿៅបនតឿៅថ្្ើក់្ទា ៩ ៅ្ើាំឿរឿយឿទើត ។ នាងបានក្ាំពឹងស឵ក្ើាភាសា
អង់ឿគលសក្ាំឡហងឿពលសាលានាងវា ើក្ង ឿហូយនាងចង់ឿរើនគរុបៀនថមឿមាឝើងនវឺមឹេវិំជើ

ដេទឿទើត    ដឺចំ  
គណ឵តវិទើា គាមាវទិើា 
ន឵ងរឺបវិទើាឿៅក្នហងឿពលវា ើក្ងឿនេះៀដរ ប ឹៀនតនាងេមើនលឹយសរមាប់បង់េថលឿរើនគុរឿទ ។ 

 ៉វិនចឺលច឵តតឿៅសាលាៀយើាំងណាស់ ំព឵ឿ សស តាាំងពាឿគបានដាំឿឡូងបនទប់ក្ាំ ឹពើយឡទរ័ 
ន឵ងបនទប់ព឵ឿសាធន៍ឿហូយ ំញិក្ៈប់ នាងឿៅសាលាចលឺច឵តតឿរើនភាសាអង់ឿគលស ន឵ង រឺប
វិទើាឿរ េះំមឹេវិំជើចាំណូលច឵តតរបស់នាង ។ ឿរៅពាឿៅឿរើនឿៅសាលា ៉វិន បានជុយ
ឿធវូក឵្ចឿរបងរសានាងឿៅហាងសមាវើងឿរ ន឵ងបានឿធវូឿរៃរផទេះមុយចាំនុនឿទើត     ដឺចំ 
ឿធវូមឞឡប ន឵ងឿបាសសមាវើតផទេះ ។ 

 បចហបើបននឿនេះ នាង៉វិនគីំស឵សើឝពឺៀក្ម្ាើក់្ឿៅថ្្ើក់្នាង ។ នាងបានចឺលរុមឿធវ ូ
សក្មមភាពបៀនថមឿទើត រុមមាន រកឹ្មរបិក្ើាកឹ្មារ ន឵ងក្មមវិធាបាំណ឵នជាវិត ។ សក្មមភាពមយុ 
ក្នហងចាំឿណាមសក្មមភាពៀដលនាងចលឺចត឵តមយុឿទើតគឿីររាាំរបាាំ! 

សាលាឿរើនទាំងបារបស់គឿរមាងប ៊ីឿអសអាយរតូវបានឿធវូឲើយមានឿទសភាពជាំ ឹវីញលស មាន 
ឿេលបាំណងបឿងូតបរិយាឿសស឵ក្ើាទក្់ទញ រពមទាំងអាេរគរមូៀដលមានសុនបៀនល ន឵ង សុន

ជាវៈចរមឹេះឿៅក្នហងបរិឿវណសាលានាមុយៗ ។ 

“សាលាឿរើនរដ៶ៀដលមានសតង់៉ំឯក្ជន ” 

ការអនតរាគមន៍សខំាន់ៗ 

នាង ៉វនិ បានេត឵េាំឿរើន ន឵ងឿធវូក្឵ចឿរសាលាយាឝើងៀយើាំង ឿហូយំឿរួយៗ 
នាងចឺលច឵តតឿរើនំរក្ឹមឿរ េះវាយៃយរសុលជុយេ្ើឿៅវិញឿៅមក្ ។ 

នាង ៉វនិ អងហយឿលូឿៅអាទល់មេឹឿលាក្រគូៀដលក្ាំពឹងៀឆក្ឿមូល 
ឿរស឵ក្ើាឿៅបនទប់ឿរើននាងឿលូរក្៉សឿលូត ឹ។ 



10  ឿេប | របាយឿរណ៍របោាំៅ្ើាំ ២០១២ 

 

 
 

10 

មាងើសជ់ាំនយុ អងឿរអនតរំត឵រគាឿអធាវ អាសឺសឹាឿអត 
អ ឹ ានធឿីណសឹានណល (CAI) /USAID 

អនក្ទទលុផលផ្តើល់ ម឵នទន់មានក្នហងៅ្ើាំឿ នេះ 

ថវឿិរបោាំៅ្ើាំ ២០១២ ១.១០០.៥៧៧ 

ថវឿិសរមាបអ់នក្ទទលុផលក្នហងមា្ើក្ ់ ម឵នទន់មានក្នហងៅ្ើាំឿ នេះ 

ឿេតតរគបដណប្ ់ មានចាំនុន ៦ ឿេតត (បនាតើយមានជ័យ 
ឿ ធិ៍សាត់ បាត់ដាំបង ក្ាំពង់សពី េរពៀវង 
ន឵ងសារើយឿរើង) 

សាលាឿរើនឿេលឿៅ អនឹវិទើាល័យ ៣២២ សាលា (សាលាទទុល 
បានអនតរាគមន៍ នង឵សាលាឿរបើបឿធើប) 

ឿលបរឿិច៰ទោបឿ់ផតមូគឿរមាង ក្ញ្ញើ ២០១០ 

ឿលបរឿិច៰ទបញ្បគ់ឿរមាង ក្ញ្ញើ ២០១៣ 

 ឿរទទុលេឹសរតូវចមើបងេនគឿរមាងរសាវរំវគីឿដូមើបាអនឹវតតគឿរមាងសាក្
លើបងឿរបើបឿធើបសាលាទទលុបានអនតរាគមន៍ ន឵ងសាលាម឵នទទុលបាន
អនតរាគមនឿ៍ដូមើបាក្ាំណត់អនតរាគមន៍សាំឿៅឿត់បនថយស឵សើឝឿបាេះបង់ឿរស឵ក្ើា
ឿៅរបឿទសក្មពហំ ។ 

 អងឿរឿេប-ក្មមវិធាឿអសឌាភាភាបានអនឹវតតក្មមវិធារបស់េលអនក្នហងអនឹវិទើាល័យ
ចាំនុន៣២២ (ពាថ្្ើក់្ទា៧ ដល់ទា ៩) ឿៅទឺទាំង៦ឿេតតក្នហងរបឿទសក្មពហំ ។ 

 ក្មមវិធាផតល់ឿរេាំរទដល់សាលាៀដលបានចឺលរុមសាក្លើបងរបព័នធរំលិក្ំមនឹ
ឿដូមើបាទប់សាកើត់ស឵សើឝឿបាេះបង់ឿរស឵ក្ើា ន឵ងផតល់ជាំនាញក្ាំ ឹពើយឡទ័រមឺល៉ឋើន
ដល់ស឵សើឝ ។ 

 ឿៅៅ្ើាំទា២េនក្មមវិធា SDPP ឿផ្ឍើតឿៅឿលូឿរបឿងូត ឿរឿរើបចាំ នង឵ឿរ៉ក់្បញ្ឡលនវឺអនតរាគមន៍
សាក្លើបងចាំនុនពារៀដលរតូវអនឹវតតឿៅក្នហងៅ្ើាំស឵ក្ើា ២០១២--២០១៣ ។ សម឵ទធផលសាំៀន់ៗរបស់ក្មមវិធា  
SDPP ៀដលទទុលបានឿៅក្នហងៅ្ើាំស឵ក្ើា ២០១១--២០១២ រមុមាន៖ 

» ស឵ឿខើសាលាព឵ឿរេេះឿយាបល់ក្នហងៀេតឹលា ៅ្ើាំ២០១១ អងឿរឿេប-ក្មមវិធា SDPP បានឿរជូសឿរីសបនទប់
ឿរើនក្ាំ ឹពើយឡទ័រ ន឵ងរបព័នធរំលកិ្ំមឹន ំវិធានឿរទប់សាកើត់ពារឿដូមើបាសាក្លើបងឿរបើបឿធើបសាលាទទុល
បានអនតរាគមន៍ ន឵ងសាលាមន឵ទទុលបានអនតរាគមន៍ ។ ស឵ឿខើសាលាឿនេះរតូវបានចឺលរមុពាអនក្ ក់្ព័នធចាំនុន 
៨៧នាក់្ រុមមាន មស្តនតារក្សុងអប់រំ យឹវជន ន឵ងក្ាឡា ថ្្ើក់្រសឹក្ ន឵ងថ្្ើក់្ំត឵ ន឵ងបឹគល឵ក្សាលាឿរើន ។ 
ក្មមវិធាឿនេះក៏្មានឿរចឺលរុមពាអនក្តាំណាងទាភា្ើក់្ៃរសហរដ៶អាឿមរិក្ឿដូមើបាអភ឵វឌើឍន៍អនតរំត឵ (USAID), 
Cr_[tcv_ Assi]c[t_s Iht_rh[tcih[f, M[tb_g[tc][, S]biif-ti-S]biif ន឵ងអងឿរដេទឿទើត
ៀដលឿធវូឿរក្នហងវិស័យអប់រំ ។ 

» ឿៅៀេមក្រា ៅ្ើាំ២០១២ សាលាទាំងអស់ចាំនុន ៣២២ របស់ក្មមវិធា SDPP រតូវបានក្ាំណត់ំសាលាទទលុ
បានអនតរាគមន៍ ឬសាលាឿរបើបឿធើប តាមរយៈឿរោបឿ់ៅ្ើតឿ៉យតមាយើភាព ន឵ងយឹតត឵ធម៌។ លទធផល
េនឿរោប់ឿៅ្ើត៖ សាលាទទុលបានអនតរាគមន៍របពន័ធរំលកិ្ំមឹន ន឵ងបនទប់ឿរើនកឹ្ាំពើយឡទ័រចាំននុ ១០៨  
សាលាទទុលបានៀតអនតរាគមនរ៍បព័នធរំលិក្ំមឹនចាំនុន ១០៧ ន឵ងសាលាឿរបើបឿធើបចាំនុន ១០៧ ។                                         

» (បនតឿៅទាំព័របនាតើប់) 

ដាំឿណរូឿរឿរជសូឿរសីឿ៉យយតឹតធ឵ម ៌៖នាយក្
សាលាោប់យក្សនលិក្ឿៅ្ើតពាក្នហងរបអប់ឿៅ្ើតឿដូមើបា
ឱើយដិងលទធផលថ្ឿតូសាលារបស់េត់និងរតូវទទុល
បានអនតរាគមន៍ណាមុយពាគឿរមាង  ឬមុយយាឝើងណា 

កមមវិធសីាកលបងទប់សាា ត់សសិសនបាុះបង់ការសកិា (SDPP) 

របវតតិកមមវិធ ី

កមមវិធី SDPP នៅរបនទសកមពុជា 

បចាុបបននភាពគនរមាង 

 ក្មមវិធាសាក្លើបងទប់សាកើត់ស឵សើឝឿបាេះបង់ឿរស឵ក្ើា (SDPP) ំក្មម
វិធាពហឹរបឿទសៀដលមានរយៈឿពលបាៅ្ើាំ ឿហូយក្មមវិធាឿនេះទទុលបានឿរ
ឧបតថមភពាទាភា្ើក្់ៃរសហរដ៶អាឿមរិក្ឿដមូើបាអភ឵វឌើឍន៍អនតរំត឵ក្នហងឿេលបាំណង 
ឿដូមើបាឿត់បនថយអរតាស឵សើឝឿបាេះបង់ឿរស឵ក្ើាឿៅក្រម឵តបឋមស឵ក្ើា ន឵ង
មធើយមស឵ក្ើា ។ គឿរមាងឿនេះមានឿេលបាំណងៀណនាាំក្មមវិធាៀផសក្ឿលូភសតហតាង
ដល់ឿបសក្ក្មមរបស់ទ ាភា្ើក្់ៃរ សហរដ៶អាឿមរិក្ឿដមូើបាអភ឵វឌើឍន៍អនតរំត឵ 
ន឵ងបណ្ ឴ របឿទសនានាឿៅអាសឹា ន឵ងមជើ៲ ិមបឺ  ើអាំពាឿរទប់សាកើត់ស឵សើឝឿបាេះ 
បង់ឿរស឵ក្ើាឿ៉យសាក្លើបងនឺវរបស឵ទធភាពអនតរាគមន៍ទប់សាកើត់ស឵សើឝឿបាេះ 
បង់ឿរស឵ក្ើាឿៅក្នហងរបឿទសឿេលឿៅចាំនុនបុន រុមមាន របឿទសក្មពហំ 
ឥណាឌើ តាជាគាសាណើន ន឵ងទាម័រៀលស។ ឿ៉យឿរបូរបាស់ក្មមវិធាឿៅឿលូឿគហទាំព័រ 
ក្មមវិធា SDPP និងបឿងូតសហគមន៍អនឹវតតមុយ ឿដូមើបាៀចក្ោយព័ត៌មាន ន឵ង
ព័ត៌មានរតឡប់សតាពាគឿរមាងអនតរាគមន៍ វិធាសាស្តសតរសាវរំវ ន឵ងលទធផល
នានា ។ ក្មមវិធាឿនេះក្៏និងផតលឿ់រៀណនាាំ ន឵ងគរមូំក្់ៀស៵ង ន឵ងអាចទទុលបាន
សរមាប់ឿរេងឿរើបចាំអនឹវតត ន឵ងវាយតេមលឿលូក្មមវធិាទប់សាកើត់ស឵សើឝឿបាេះ 
បង់ឿរស឵ក្ើាឿៅក្រម឵តបឋមស឵ក្ើា ន឵ងមធើយមស឵ក្ើា ។  

  កមម឵វិធា SDPP រតូវបានឿរើបចាំឿឡូង ឿដូមើបារបត឵បតត឵ឿរៃរក្នហងបា
ដាំណាក្ឿ់ល គ៖ី 

១). កំណត់ឿរអនឹវតតលសក្នហងឿរទប់សាកើត់ឿរឿបាេះបង់ឿរស឵ក្ើាឿៅសហរដ៶
អាឿមរិក្ ន឵ងរបឿទសក្ាំពឹងអភ឵វឌើឍ ។ 

២). វិភាគន឵នា្ើឿរស឵សើឝឿបាេះបង់ឿរស឵ក្ើាឿៅតាមរបឿទសនាមុយៗឿដូមើបា
ក្ាំណត់រក្ឹម ថ្្ើក្់ន឵ង/ឬតាំបន់ភឺម឵សាស្តសតៀដលរងផលប េះ ល់ៀយើាំងបាំផឹត
ឿ៉យឿរឿបាេះបង់ឿរស឵ក្ើា ។ 

៣). ឿរេងឿរើបចាំ អនឹវតត ន឵ងវាយតេមលឿលូអនតរាគមន៍ ឿដូមើបាឱើយស឵សើឝ
របឈមនិងឿរឿបាេះបងឿ់ៅបនតឿរស឵ក្ើាឿៅក្នហងតាំបន់ៀដលរងផលប េះ
 ល់ធន់ធរបាំផឹត។ 

 ក្មមវិធា SDPP រតូវបានអនឹវតតឿៅក្នហងរបឿទសក្មពហំឿ៉យអងឿរ 
ឿេបឿ៉យមានឿរៀណនាាំបឿចក្ឿទសពាអនក្ជាំនាញឿៅឿរិយាល័យក្ណាតើល 
េនក្មមវិធា SDPP របស់អងឿរអនតរំត឵រគាឿអធាវអាសឺសឹាឿអតអ ឹ ានធីឿណ
សឹានណល ។ ក្មមវិធា SDPP បានឿធវូឿរយាឝើងជ឵តសន឵ទធំមុយរ ឋ៉ើភ឵បាល ន឵ង
អនក្ ក្់ព័នធសាំៀន់ៗឿផើឝងឿទើតឿដូមើបាក្ាំណត់រក្ឹម ន឵ងតាំបន់ឿេលឿៅ
របស់គឿរមាង ឿរឿរេងឿរើបចាំអនតរាគមន៍ ន឵ងបនតឿរៃរទាំងឿនាេះ
ឿដូមើបាវាយតេមលឿលូរបស឵ទធភាពរបស់េលអន ។ 
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» បនទប់ឿរើនក្ាំ ឹពើយឡទ័រចាំនុន ១០៨ រតូវ
បានជុសជឹល ន឵ងដាំឿឡូងចប់សពវរគប់ 
ៀដលរុមមានឿរបាំ ក់្របព័នធថ្ម
ពលពនលីរពេះអាទ឵តើយ (ំរបភពថ្ម
ពល) ឿរគួងសៃលើរិម ន឵ងក្ាំ ឹពើយឡទ័រ ។ 

» បឹគល឵ក្រក្សុងអប់រំ យឹវជន ន឵ងក្ាឡាំង ២៥០០នាក់្មក្ពាថ្្ើក្់សាលា
ឿរើនរហឺតដល់ថ្្ើក់្ឿេតតបានទទុលឿរបណ្តេះបណាតើលសតាពាអនតរាគមន៍
របព័នធរំលិក្ំមឹន ន឵ងបនទប់ឿរើនកឹ្ាំពើយឡទ័រ។ 

» ដាំណាក់្ឿលទា១េនឿរអឿងតមឺល៉ឋើនរតូវ
បានបញ្ប់ឿៅសាលាឿរើនចាំនុន ៣២២
ឿ៉យបានរបមឺលទ឵ននន័យសតាពាឯក្សារសាលា 
រគូបឿរងើន ន឵ងស឵សើឝ។ 

» សមាភើរ ន឵ងឿសើវឿៅបណ្តេះបណាតើល  ន឵ង
ឧបក្រណ៍ផើឝពវផើាយទប់សាកើត់ស឵សើឝ
ឿបាេះបង់ឿរស឵ក្ើារតូវបានបឿងូតឿឡូង 
ន឵ងៀចក្ោយដល់សាលាឿរើន ន឵ងសហគមន៍/
សមាគមមាតាប឵តាស឵សើឝក្នហងអាំឡហងឿពល   
បណ្តេះបណាតើល។  

» គណៈក្មមឿរសរមបសរមួលក្មមវិធា  SDPP  
រតូវបានបឿងូតឿឡូងឿដូមើបាេាំរទដល់ក្មម
វិធា ។ រក្សុងអប់រំ យឹវជន ន឵ងក្ាឡាបាន
ឿរជូសតាាំងតាំណាងមក្ពាមនទារ ក់្ព័នធៀដល
ំសមាជ឵ក្គណៈក្មមឿរ ន឵ងបានឿធវូឿរៃរ
យាឝើងជ឵តសន឵ទធំមុយក្មមវិធា ។ 

សរបុចំនួនសកិាខ កាមចូលរមួកនងុកមមវិធីបណតុ ុះបណ្ណត ល 

សកិាខ កាមចូលរមួ 
នេតតនោលនៅ 

សរបុ កំពង់សព ឺ ម្រពកវង សាវ យនរៀង បនាទ យមានជ័យ បាត់ដំបង នោធិស៏ាត់ 

នាយក្សាលា 
៣៦ 
(រសា១) 

៤០ 
(រសា១) 

៤២ 
(រសា១) 

២៦ 
(រសា២) 

៣៦ 
(រសា៤) 

៣២ 
(រសា៥) 

២១២ 
(រសា១៤) 

រគូទទុលបនទហក្ថ្្ើក់្  
២៥៥  

(រសា៧៦) 
៣៧៦ 

(រសា១៤៥) 
៣០៩ 
(រសា៦៦) 

២៥៧ 
(រសា១០៦) 

៣៤៨ 
(រសា១៧២) 

២០៩ 
(រសា៧៩) 

១៧៥៤ 
(រសា៦៤៤) 

មស្តនតាថ្្ើក់្ឿេតត ៤ ២ ២ ៣ ៣ ២ ១៦ 

មស្តនតាថ្្ើក់្រសឹក្ ៦ ១០ ៨ ៣ ៩ ៥ ៤១ 

សរបុ 
៣០១ 

(រសា៧៧) 
៤២៨ 

(រសា១៤៦) 
៣៦១  

(រសា៦៧) 
២៨៩  

(រសា១០៨) 
៣៩៦  

(រសា១៧៦) 
២៤៨  
(រសា៨៤) 

២០២៣ 
(រសា៦៥៨) 

ឿរបណ្តេះបណាតើលអាំពាក្មមវធិាក្ឹាំពើយឡទរ័: រគូឧឿទទសពនើយល់អាំពាមឹេៃរ
ក្មមវិធា Oj_h O``c]_ Si`tw[r_ ដល់រគូបឿរងើនកឹ្ាំពើយឡទ័រ ។ 

“ក្មមវិធាអភ឵វឌើឍន៍ៀផសក្ឿលូភសតហតាង ” 

ផលប ុះោលម់្នការបណតុ ុះបណ្ណត ល 
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12 គនរមាងសរនសរពីអនាគតនឡើងវិញ (RtF) 

មាងើសជ់ាំនយុ អងឿរសឿស្តៃគើេះកឹ្មារ 

អនក្ទទលុផលផ្តើល់ កឹ្មារចាំនុន ១០.១០៥ នាក់្ (រសា ៤៨២៦នាក់្) 
រគូចាំនុន ២០១ នាក់្ (រសា ៨៦នាក់្) 

ថវឿិរបោាំៅ្ើាំ ២០១២ ៩៩.០៩០ ដឹលាយើអាឿមរិក្ 

ថវឿិសរមាបអ់នក្ទទលុផលក្នហងមា្ើក្ ់ ៩,៨០ ដឹលាយើអាឿមរិក្ 

ឿេតតរគបដណប្ ់ ១ ឿេតត (ក្ាំពង់ោម) 

រសកឹ្រគបដណប្់ ៤ រសឹក្ (តាំៀបរ អឺររាាំងឪ តើបឡងឃមហាំ ន឵ង 
រកូ្ចៅមើរ) 

បឋមសក឵្ើាឿេលឿៅ ២៦ សាលា ន឵ង សាលាឆលងឿត់មុយ 
សាលាអឹ ាសាយើម ៦  
(រុមមាន សាលារដ៶ ៦ នង឵សាលាអឹ ាសាយើម ៦ ៀដល
បានអនឹវតតគឿរមាង ម័រ) 

មធើយមសក឵្ើាឿេលឿៅ ១ សាលា 

ឿលបរឿិច៰ទោបឿ់ផតមូគឿរមាង ក្ក្៉ ២០០៩ 

ឿលបរឿិច៰ទបញ្បគ់ឿរមាង ក្ញ្ញើ ២០១២ 

 គឿរមាងអធាឿអហវ(RtF)ឿផ្ឍើតឿលូឿរបឿងូនឿរចឺល
រុម ន឵ងគឹណភាពអប់រំក្រមត឵បឋមស឵ក្ើា រពមទាំងក្សាងសមតថ- 
ភាពអនក្ ក់្ព័នធ ឿដូមើបាពរងិងឿររគប់រគងសាលាឿរើន ។ 
ឿេលឿៅទាំងឿនេះរសបឿៅតាមគឿរមាងៀផនឿរអភ឵វឌើឍ
របស់រក្សុងអប់រំ យឹវជន ន឵ងក្ាឡា (អយក្) ន឵ងឿេលនឿយា- 
បាយក្មមវិធាសាលាកឹ្មារឿមរតា ។ 

 

ធាតុសខំាន់ៗម្នបនចាកនទស 
កនងុការអនុវតត 

 
 ឿរអនឹវតតន៍ឿ៉យៀផសក្ឿលូស឵ទធ឵ំមឺល៉ឋើន 

 ឿរឿផទរអាំណាច 

 ភាពំមាងើស់ឿរក្នហងតាំបន ់

 គឿរមាងៀផនឿរៀដលអនឹវតតរបក្បឿ៉យន឵រនតរភាព ។ 

→ ឿរសាងៀផនឿរអភ឵វឌើឍរបោាំើៅ្ើាំ។  

→ ៀផនទាស឵ក្ើា ន឵ងអាហារឺបក្រណ៏
សរមាប់កឹ្មាររក្ារក្ ។ 

→ កឹ្មារជុយកឹ្មារៈឿផ្ឍតឿលូសក្មមភាព
កឹ្មារធាំជុយបឿរងើនកឹ្មារតឺច ។ 

→ បាំប នបៀនថមសរមាប់ស឵សើឝៀដលមាន
តរមូវឿរព឵ឿសស ។ 

→ េាំរទក្មមវិធាសាលាកឹ្មារឿមរតាសរមាប ់
រគូក្នហងមឺល៉ឋើន ន឵ងរកឹ្មរបិក្ើាកឹ្មារ 
ឿដូមើបាបឿងូនឿរចឺលរមុ ។ 

→ មឺល៉ឋើនេនឿរបណ្តេះបណាតើលរគូៈឿដូមើបា
របាក្ដថ្រគូទទុលបានតរមវូឿរៀផនក្

បឿចក្ឿទស  ឿដូមើបាផ្យើស់បតឡរ ឿរអនឹ
វតតឿៅក្នហងថ្្ើក់្ឿរើនរបស់ពកុ្ឿគ ។ 

→ ក្មមវិធាបាំណ឵នជាវិតៀដលផើារភាជើប់នងិ
សាណើនភាពំក្់ៀសតងក្នហងមឺល៉ឋើន ។ 

→ បណ្តេះបណាតើលភាពំអនក្ដិក្នាាំសរមាប់
នាយក្សាលា ន឵ងសហគមន៏ ឿដមូើបា
របាក្ដថ្អនក្ ក់្ព័នធមានជាំនាញក្នហង
ឿររគប់រគង នង឵រតួតព឵ន឵តើយថវិឿ
របក្បឿ៉យរបស឵ទធភាព។ 

→ អប់រំសឹេភាព ន឵ងឿរៀថទាំ ឿដូមើបា
របាក្ដថ្កឹ្មារសថ឵តក្នហងសាណើនភាពធនធ់រ
ៀផនក្សឹេភាព ឬព឵ឿរទទុលបានឿរ
ឧបតថមភ ន឵ងឿរពើាបាល ។ ឿមឿរើនក្មមវធិាបាំណន឵ជាវតិៈ ស឵សើឝបឋមស឵ក្ើាឿធវូឿររុមេ្ើ ក្នហងឿរ

របមឺលផលផើឝ឵តឿៅសុនក្នហងសាលាឿរើនរបស់ពុក្ឿគ។ 

របវតតិកមមវិធ ី

សកមមភាពសខំាន់ៗ 

 គឿរមាងសរឿសរពាអនាគតឿឡូងវិញ (RtF) ោប់ឿផតូមឿៅៀេក្ក្៉ ៅ្ើាំ ២០០៩ ន឵ងបញ្ប់ចឹងៀេក្ញ្ញើ ៅ្ើាំ២០១២ ។ គឿរមាង RtF ំគឿរមាង  
ផតល់ឿសវាអប់រំៀដលឿរបូអាំឿណាយសាលាន឵ងបញ្៱ាសក្មមភាព ឿដូមើបាធានាថ្ឿនាេះំជឿរមូសរបស់អនក្ ក់្ព័នធក្នហងឿរបឿងូតៀផនឿរអភ឵វឌើឍនៀ៍ដលឿផ្ឍើត
ឿលូស឵ទធ឵កឹ្មារ ។ ឿេលបាំណងេនគឿរមាងឿនេះគីពរងិងគណឹភាពអប់រំ ឿររគប់រគង នង឵បងលក្ណៈៃយរសុលដល់កឹ្មារជុបឿរលាំបាក្ំព឵ឿសសកឹ្មារី កឹ្មារ
រក្ារក្អាចបញ្ប់ឿរស឵ក្ើាក្រម឵តមឺល៉ឋើន។ បៀនថមពាឿលឿូនេះ គឿរមាង RtF បានអភ឵វឌើឍន឵ងេាំរទឿេលនឿយាបាយក្មមវិធាសាលាកឹ្មារឿមរតា (CFS) របស់
រក្សុងអប់រំ យឹវជន ន឵ងក្ាឡាឿៅតាំបន់៉ច់រសយាលក្នហងឿេតតក្ាំពង់ោម ។ RtF េាំរបិងៀរបងពរងងិអភ឵បាលក឵្ច ន឵ងឿរចឺលរុមរបស់សហគមន៏ឿៅក្នហងរបព័នធ
អប់រំ ។  

  

រក្ឹមរបិក្ើាក្ឹមារ  
បានឿរើបចាំយឹទធនា  
ឿរសតាពាឿរឿត់បនថយ 
ឿរេេះមហនតរាយ  
ៀដលរតូវបានេាំរទ  
ន឵ងជរមឹញឿលូក្ 
ទិក្ច឵តតឿ៉យ 
គឿរមាង ។ 
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ក្ឹមារឿរបូរបាស់ៀផនទារបឿទសក្មពហំក្ាំឡហងឿពលឿរើនឿមឿរើនស឵ក្ើាសងម ។ 
ៀផនទាឿ នេះរតូវបានឿគក្សាងឿៅៀងឿរៅបនទប់ឿរើន ឿដូមើបាបឿងូតបរិសាណើនឿរើន

សឺរតសាំបឺរៀបបក្នហងសាលាឿរើន ។ 

រក្ឹមរបិក្ើាក្ឹមារ  
បានឿរើបចាំយឹទធនា  
ឿរសតាពាឿរឿត់បនថយ 
ឿរេេះមហនតរាយ  
ៀដលរតូវបានេាំរទ  
ន឵ងជរមឹញឿលូក្ 
ទិក្ច឵តតឿ៉យ 
គឿរមាង ។ 

» ឿរវាយតេមលៀងឿរៅឿៅចឹងបញ្ប់េនគឿរមាងតាមរយៈ
ឿររំវរសាវឯក្សារ នង឵ឿរឿធវូបទសមាភើសន៍ ំមុយអនក្
 ក់្ព័នធរបស់គឿរមាងបានសនន឵៉ឋើនថ្ គឿរមាងឿនេះំ
គឿរមាងមុយៀដលអនឹវតតរបក្បឿ៉យរបស឵ទធភាព ន឵ង
ឿំគជ័យ “ទិក្របាក្ៀ់ដលបានចាំណាយឿលគូឿរមាងំទកិ្
របាក្់ៀដលមានតេមល ” ។ 

» សមាជ឵ក្រកឹ្មរបិក្ើាកឹ្មារអាចឿធវូឿរឆលហេះបញ្ងើាំងអាំពាដាំឿណូរ
ឿរសក្មមភាពរបស់ពុក្ឿគឿៅសាលាន឵ងផតល់នវឺអនឹសាសនដ៍៏
មានរបឿយាជន៍ដល់រគូ សាលាឿរើន ន឵ងអនក្ ក់្ព័នធឿៅក្នហង
តាំបន់ពុក្ឿគ តាមរយៈឿរឿធវូបទបៃលើញ។ 

» រកឹ្មេាំរទៀផនក្បឿចក្ឿទស (TSG) គណៈក្មមឿររទរទង ់
សាលា របធានក្រមង នាយក្សាលា ន឵ង ឿរិយាល័យអប់រំ
រសឹក្ (DOE) មានសមតថភាពេពស់ ឿដូមើបាជុយឿលាក្រគូ-អនក្
រគូ  រពមទាំងវាយតេមលសាលាឿរើន នង឵រគូឿ៉យឿរបូ
ឧបក្រណ៍វាយតេមលរបស់រក្សុងអប់រំ យឹវជន ន឵ងក្ាឡា ។ 

» ឿៅបាំណាច់ៅ្ើាំស឵ក្ើា ២០១១-២០១២ អរតាស឵សើឝគង់វងើឝ
មាន៩៨% ន឵ងស឵សើឝឿបាេះបង់ឿរស឵ក្ើាមាន ២%ឿធើបនិង
ទ឵ននន័យមឺល៉ឋើនមាន ១០%  (ឿត់បនថយពា១០%  មក្ ២%)។ 

“ឿរផ្យើស់បតឡរអនាគតរបសក់្ឹមារតាមរយៈឿរអប់រំ ” 

របូភាពសកមមភាពេលីៗ 

បចាុបបននភាពគនរមាង ការនតត តនលើសសិស 
 នារ ី ផល ំកឹ្មារីមា្ើក់្មានអាយឹ១២ៅ្ើាំ ឿរើនថ្្ើក់្ទា ៦ ក្នហងឿេតតក្ាំពង់ោម ។ 
បចហបើបនន នាងរស់ឿៅំមុយមាឍើយន឵ងបសឡនរបឹសក្នហងផទេះដ៏តឺចមុយៀដលមានចមាឃើយ       
របៀហលំង១គមពាសាលាឿរើន ។ មាឍើយរបស់នារី ផល បានៀលងលេះេ្ើឿៅឿពល
នាងមានអាយឹ៦ៅ្ើាំ ។ ឿលពាៅ្ើាំមឹន នាងំឿក្មងម្ាើក់្មានឿរៀមើស់ឿអើន ន឵ងម឵នចង់
ន឵យាយឿៅឿន់ម឵តតភក្ត឵របស់នាងដេទឿទើតឿឡូយ ។ ំន឵ចឿល នាងគ឵តេលអនឯងថ្
នាងឿរើនយីតមឹេវិំជើគណ឵តវទិើាឿ៉យសារៀតនាងមានឿរព឵បាក្ក្នហងឿរឿរបូបនាតើត់
ន឵ងជញ្៱ាងសរមាប់គណនាឿលេ វាស់ទាំហាំ ន឵ងថលិងទមន់ ។ ឿៅឿពលមានឿគន឵យាយអាំពា
ឿរគណនាឿលេ នាងៀតងៀតមានអារមមណ៍រចបឺក្រចបល់ ។ ប ឹៀនតផទហយឿៅវិញនាង

មានឿរោប់អារមមណ៍ឿលូ 
សក្មមភាពក្មមវិធាបាំណ឵ន 
ជាវិតន឵ងចឺលច឵តតឿៅសាលា 
ឿរើន ។ ឿៅក្នហងៅ្ើាំឿនេះ 
នាងរតូវបានឿគឿបាេះ
ឿៅ្ើតឿរជូសតាាំងឿធវូំ
របធានរកឹ្មរបិក្ើាកឹ្មារ
ឿៅសាលាឿរើនរបស់ 
នាង ។ ឿពលឿនាេះ នាង
ភ័យបឹក្ឿ េះ នាងបានគ឵ត
ថ្នាងមន឵អាចឿធវូឿរៃរ 
ឿនេះបានលសឿទ ឿ៉យសារ

ៀតនាងម឵នមានភាពៅយើតេវ ន឵ងឿយើហាន ។ តាមរយៈក្មមវិធាបាំណ឵នជាវិត នាងអាចឿរើន
ពាឿរវាស់ៀវងទាំហាំន឵ងថលិងទមន់ៀដលផើារភាងើប់ឿៅនិងឿរស឵ក្ើាក្នហងថ្្ើក់្។ ឿ៉យសារ 
ៀតឿរអនឹវតតំក់្ៀសតងឿលូឿរថលិងទមន់ នង឵វាស់ៀវងទាំហាំផល឵តផលេនក្មមវិធាបាំណ឵ន 
ជាវិត ដឺចំ រតា ន឵ងបៀនល ឿធវូឱើយនាងយល់ឿន់ៀតចើាស់ឿលូមឹេវិំងើគណ឵តវិទើា ។ 
សក្មមភាពឿនេះជុយឱើយនាងមានអារមមណ៍ថ្ នាងំឿក្មងរសាដ៏ៅយើតេវម្ាើក់្ ។ ឿហូយក្នហង
នាមនាងំរបធានរកឹ្មរបិក្ើាកឹ្មារ នាងបានចឺលរុមយាឝើងសក្មមផងៀដរឿៅរគប់
សក្មមភាពទាំងអស់ក្នហងសាលាឿរើន ំព឵ឿសស ផតល់ឿរតរមង់ទ឵សដល់សមាជ឵ក្ក្នហងក្លិប
ទាំង៨ របស់រកឹ្មរបិក្ើាកឹ្មារ។ ឥឡឡវឿនេះ នាងមានឿរជរមឹញឿលូក្ទិក្ច឵តត ឿយើហាន 
ន឵ងឿជួំក់្ឿលូេលអនឯង ។ 

 មាឍើយរបស់នាងមានភាពរីក្រាយយាឝើងៀយើាំងឿ៉យឿឃូញកឺ្នរបស់េត់មានភាព
ឿជួំក់្ ន឵ងមានលទធផលេនឿរស឵ក្ើាលស ឿហូយេត់មានរបសាសន៍ថ្ “េ៳ហាំនិងេាំជរមឹញ
កឺ្នេ៳ហាំឱើយឿរើនចប់ថ្្ើក់្ទា ១២”។ នារ ី ផល ៀថលងអាំណរគឹណចាំឿ េះមាឍើយនាងៀដលមាន
ឿរេាំរទឿរស឵ក្ើារបស់នាង ឿហូយសងើិមថ្ ក្តាសឹប឵នតរបស់នាងចង់ឿធវូំឿវជ៱បណឌ឵ត
និងឿយើយំឿរព឵ត ។ 

នាងផលសមលិងឿឃូញឿរឿរើនឿៅឿរៅថ្្ើក្់ ឿ៉យចឺលច឵តត
ឿរើន ន឵ងចឺលរុមក្នហងសក្មមភាពរបមឺលផលសៀណ្ក្គុៀដលំ

ៀផនក្មុយេនឿមឿរើនរបស់នាង ។ 

 
 
 
ក្ឹមាររតូវបានឿគផតល់ឱឿសក្នហងឿរឿធវូបទបៃលើញពាសាលាឿរើនក្នហងក្តាសឹប឵នត របស់
ពុក្ឿគឿៅឿន់  នាយក្សាលា  រគូបឿរងើន ន឵ងអនក្ ក្់ព័នធឿៅក្នហងតាំបន់។  
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មាងើសជ់ាំនយុ ក្មមវិធាឿសើបៀអាហារព឵ភពឿលាក្(WFP) 
របស់អងឿរសហរបំំត឵ 

អនក្ទទលុផលផ្តើល់ SFP: ស឵សើឝ៣៦.១៧០ នាក់្(រសា១៧.៦៨៧) 
THR: ស឵សើឝ១១.៨៤៨នាក់្(រសា៦.៦២៩) 

វភិាគទនក្នហងៅ្ើាំ ២០១២* SFP: ៥៩៥.៨៦៣ ដឹលាយើអាឿមរិក្ 

THR: ១.០៥៨.២៨៩ ដឹលាយើអាឿមរិក្ 

ថវឿិសរមាបអ់នក្ទទលុផលក្នហងមា្ើក្ ់ SFP: ១៦,៥ ដលឹាយើអាឿមរិក្ក្នហង១នាក់្ 

THR: ៨៩ ដឹលាយើអាឿមរិក្ក្នហង១នាក់្ 

ឿេតតរគបដណប្ ់ ១ (ក្ាំពង់ោម) 

រសកឹ្រគបដណប្់ ១០ 

បឋមសក឵្ើាឿេលឿៅ ៤៣១ សាលាបានទទុលអាហារបឺក្រណ៍ំ
ឿសើបៀងយក្ឿៅផទេះ ក្នហងឿនាេះ៩៤សាលាមាន
ក្មមវិធាអាហារឿពលរពិក្បៀនថមឿទើត។ 

ឿលបរឿិច៰ទោបឿ់ផតមូគឿរមាង តឹលា ២០០២ 

ឿលបរឿិច៰ទបញ្បគ់ឿរមាង ម឵ថឹនា ២០១៦ 

* ទ឵នននយ័តាំណាងតេមលសាច់របាក្់េនឿសើបៀងអាហារ ន឵ងផល឵តផលដេទឿទើតគ឵តំឿតាន។ 

 ឿេបបនតឿធវូឿរំេដគឺរយៈឿពលៀវងំមុយក្មមវិធា
ឿសើបៀងអាហារព឵ភពឿលាក្ឿដូមើបាអនឹវតតក្មមវិធាពារឿៅក្នហងវិស័យ 
អប់រំ ។ ក្មមវិធាទាំងឿនេះរុមមានក្មមវិធាអាហារឿពលរពិក្ (SFP) 
ៀដលផតល់អាហារឿៅឍើ(អ ឹនៗ) សរមាប់កឹ្មារឿៅតាមសាលាឿរើន
ឿេលឿៅឿៅក្នហងតាំបន់៉ច់រសយាល ន឵ងក្មមវិធាអាហារឺបក្រណ៏ំ
ឿសើបៀងសរមាប់យក្ឿៅផទេះ(THR)។ក្មមវិធាអាហារឿពលរពិក្
េឹសេ្ើពាក្មមវិធាអាហារឺបក្រណ៏ំឿសើបៀងសរមាប់យក្ឿៅផទេះ/
ឿ៉យសារៀតក្មមវិធាអាហារឺបក្រណ៏ំឿសើបៀងសរមាប់យក្ឿៅ
ផទេះផតល់ចាំឿ េះៀតកឹ្មារៃយរងឿរេេះប ឹឿណ្ាើេះ ។ ក្ាំឡហងៅ្ើាំឿនេះ 
អងឿរឿេបបានជុយដាំឿណូរឿរសាក្លើបងក្មមវិធាឿសើបៀងំអា
ហារឺបក្រណ៍ំសាច់របាក់្ដល់ស឵សើឝចាំនុន២៨៨នាក់្ៀដលពាំ ឹមាន
ឯក្ស឵ទធ឵រគប់ រេន់ ។ 

 ក្មមវិធាអាហារឿពលរពិក្បានជុយេាំរទដល់ឿេលឿៅំ 
ឿរចូនៀផនក្ឿទើត រុមមាន ឿរបាំប នអាហារឺបតថមភដល់កឹ្មារ បនថយ 
ឿរឿរសក្ែយើន នង឵បឿងនូអរតាវតតមានរបស់ស឵សើឝ ។ ឿរេាំរទ
ឿនេះគីផតល់ដល់សាលាឿេលឿៅៀដលបានក្ាំណត់ឿ៉យអងឿរ
ឿសើបៀងអាហារព឵ភពឿលាក្ ឿហូយំសាលាសថ឵តឿៅក្នហងតាំបន់
អសនត឵សឹេឿសើបៀង ៀដលមានចាំនុនកឹ្មាររបឈមមឹេនងិឿរឿបាេះ 
បង់ឿរស឵ក្ើា ំព឵ឿសសគីក្ឹមារី ។ ឿទេះបាំក្មមវិធាអាហារឿពល 
រពិក្ឿៅៀតមានឿរេាំរទពាមស្តនតាអប់រំ ន឵ងសហគមន៍មលឺ៉ឋើនក៏្
ឿ៉យ ក៏្អងឿរឿសើបៀងអាហារព឵ភពឿលាក្បានោប់ឿផតូមឈប់   
ផតល់ំបឿណូ្រៗ ។ ដាំឿណូរឿរឿនេះបានបៃលើញអាំពាធនធានធាយើក់្ចឹេះ 
ន឵ងផលប េះ ល់េនវិបតត឵ហ឵រញ្៴វតថហៀដលបានឿកូ្តឿឡូងឿៅចឹងៅ្ើាំ
២០០៨ រសបឿពលរក្សុងៀផនឿរបានរបឿសថ្ បចហបើបននឿនេះ
មានសាលាមុយចាំននុរតូវបានោត់ទឹក្ថ្ “ំសាលាសថត឵ឿៅឿលូៀេើឝ
បនាតើតេ់នភាពរក្ារក្“ ។ 

 ឿៅតាំបន់ៀដលមានអរតាចឹេះឿះមើេះចឺលឿរើនក្រម឵តទប 
ំព឵ឿសស កឹ្មារី អងឿរឿេប មនទារអប់រំ ន឵ងអងឿរឿសើបៀង 
អាហារព឵ភពឿលាក្ឿធវូឿរសហឿរំមុយរគួសារ នង឵សហគមន៍
ឿដូមើបាឿធវូយាឝើងណាឲើយកឹ្មារីមក្ឿរើនឿហូយទទុលបានរបបឿសើបៀង 
សរមាប់រគួសាររបស់ពុក្ឿគ។អាហារឺបក្រណ៍ំឿសើបៀងឿនេះ អាច
ជុយបឿងូនចាំណូលក្នហងរគួសារ ជាំនុសឿរែត់កឹ្មារីឲើយ ឿៅសឹាឈនអល
ឿគឬឿធវូឿរផទេះ។ ក្ាំឡហងឿពលអងឿរឿសើបៀង អាហារព឵ភពឿលាក្
ផតល់អាហារ ន឵ងឿសើបៀង អងឿរឿេបក៏្បានជុយអនឹវតតគឿរមាង
ឿ៉យបានឿធវូឿរបណ្តេះបណាតើលសាលាឿរើន ន឵ងគណៈក្មាមើធ឵ឿរ
សហគមន៍ពាតុនាទា នង឵ឿរឿរើបចាំអាហារ ឿរក្សាង ចស្តៃកើន ន឵ង
ឿរផតល់ែយើាំងៀដលមានសឹវតថភ឵ាពឿ៉យមាននាយ ែយើាំងយាមឿម ៕ 

(រឺបៀងឿឆវង) ំឧទហរណ៍េនអាហារ 
ឿពលរពិក្ ន឵ង (រឺបៀងសាឍើាំ)  ស឵សើឝទទុល 
អាហារឺបក្រណ៍ំសាច់របាក្់ ។ 

កមមវិធីអាហារនពលរពឹក (SFP) 

របវតតិកមមវិធ ី

របូភាពសកមមភាពេលីៗ 

(រឺបៀងឿឆវង)  ស឵សើឝឿរបូរបាស់ប័ណណរក្ារក្ៀដលឿចញឿ៉យរាជរដ៶  ឴ ភ឵បាលឿដូមើបា
ទទុលជាំនុយ ពាក្មមវធិាអាហារឺបក្រណ៍ំឿសើបៀង ន឵ង (រឺបៀងសាឍើាំ) រក្ឹមស឵សើឝបៃលើញប័ណណ
រក្ារក្ដល់  មស្តនតាអងឿរឿេបមឹនឿពលៀចក្ោយឿសើបៀង ។ 
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 ឿដូមើបាឿត់បនថយឿរចាំណាយធនធានឿផើឝងៗ ន឵ងចាំឿណញឿពលឿវលាផងឿនាេះ អងឿរឿេបបានឿរើបចាំរបព័ន៶រគបរ់គងក្មមវិធារបស់េលអនឲើយឿន់ៀត

មានរបស឵ទ៶ភាព ឿ៉យបញ្ឡលក្មមវិធាតឺចៗមុយចាំនុនឿៅក្នហងក្មមវិធាមុយឿៅថ្ ក្មមវិធាអប់រំបញ្ឡលេ្ើ (IEP)។ 

  គឿរមាង GEI គឿរមាង MORE* ក្មមវធិា PEI ក្មមវធិា CTSP 
មាងើសជ់ាំនយុ AJWS, T_rr_ ^_s Higg_s, 

Ah^y Hcff Fiuh^[tcih 
S[v_ tb_ Cbcf^r_h 

* Litus Outr_[]b Tb_ Asc[ 
Fiuh^[tcih 

ថវឿិ ៧០.០០០ ដលឹាយើ ២០.០០០ ដលឹាយើ* ២២.៣៥៦ ដឹលាយើ ១០០.០០០ ដលឹាយើ 
អនក្ទទលុផល  ស឵សើឝអាហារឺបក្រណ៏ ៤៦៩

នាក់្ (រសា៣២៨នាក់្) 
 ស឵សើឝឿរើនជាំនាញ ៥នាក់្ 
(រសាទាំងអស់) 
 អាហារឺបក្រណ៌គរឹស឵សើឝ ៥៦
នាក់្ (រសា១៥នាក់្) 
 សមាជ឵ក្ CEFAC ៦នាក់្    
(រសា៤នាក់្) 

សរឹប៖ ៥២៣ 

 កឹ្មារទទុលផល
សរឹប ២,៤៦៧នាក់្           
(រសា១,១៧៣នាក់្) 

 ស឵សើឝអាហារឺបក្រណ៍ 
៣១នាក់្ 

 អាហារឺបក្រណ៌គរឹ
ស឵សើឝ ២០នាក់្ 

សរឹប៖ ៥១ 

(រសាទាំងអស់)- 

 អាហារឺបក្រណ៍ន឵សើឝ឵ត
រសា ១១៦ នាក់្  

(រសាទាំងអស់) 

ចាំននុសាលាឿរើន សាលាមធើយមចាំនុន ៖ ១៤  
សាណើប័នឿផើឝងៗចាំននុ៖ ៤ 

សាលាបឋមចាំននុ ៖៦ 
សាលាអ ៊ី ឹសាយើមចាំនុន៖ ៦ 
សាលាគរឹឿឿសលើយ នង឵
វិរកិ្តើយឿរចាំននុ ៖១ 

សាលាមធើយមចាំនុន ៖២ 
សាលាគរឹឿឿសលើយ នង឵
វិរកិ្តើយឿរចាំននុ ៖១ 

សាក្លវិទើាល័យចាំននុ៖១ 

ថវឿិសរមាបអ់នក្ទទលុផលក្នហងមា្ើក្់ ១២៥ ដឹលាយើ ១.២៣ ដឹលាយើ ២៥២ ដឹលាយើ ១,៣៥៥ ដឹលាយើ 

ឿលបរឿិច៰ទោបឿ់ផតមូគឿរមាង ៀេសាហា ៅ្ើាំ២០០០ ៀេកឹ្មភៈ ៅ្ើាំ២០០៩ ៀេមក្រា ៅ្ើាំ២០១០ ៀេវិច៰឵ឿ ៅ្ើាំ២០១០ 

ឿលបរឿិច៰ទបញ្បគ់ឿរមាង ក្ាំពឹងបនត ៀេធនឡ ៅ្ើាំ២០១២ ៀេធនឡ ៅ្ើាំ២០១២ ៀេក្ញ្ញើ ៅ្ើាំ២០១៥ 

គនរមាងអប់រកំមុារ ី
(GEI) 

គនរមាងនសវាអប់រ ំ
ជនជាតិ (MORE) 

គនរមាងអាហារបូករណ៍សសិសនៅ
សាកលវិទាលយ័ (CTSP) 

គនរមាងអប់រជំនជាត ិ
ពនង (PEI) 

 IEP 

* គឿរមាងម័ររតូវបានោត់បញ្ឡលឿៅក្នហងគឿរមាងសរឿសរពាអនាគតឿឡូងវិញ (RtF) ន឵ងបានអនវឹតតឿៅក្នហងៀេមក្រា ៅ្ើាំ២០១២ ។ 

សស឵ើឝពនង សាំៀដងនវឺក្តារកី្រាយឿ៉យបានឿឃញូវបើបធមរ៌បសេ់លអនរតវូបាន៉ក្ប់ៃលើញក្នហងមណឌលវបើបធម ៌ 
នង឵ពកុ្ឿគមយុចាំននុបានផលត឵ក្ៀនើឝង ក្ស្តនតក្ នង឵ រសាឿពើង៉ក្ក់្នហងមណឌលឿនាេះផងៀដរ ។ 

កមមវិធីអប់របំញ្ាូលោន  (IEP) 
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 គឿរមាងឿសវាអបរ់ជំនំត឵ (MORE) បឿងូតឿឡូងក្នហងឿេតតក្ាំពង់ោម
តាាំងពាៀេ កឹ្មភៈ ២០០៩ ។ អនក្ទទុលផលចាំបងរបស់គឿរមាងំឿក្មងជនំត឵ោម
ៀដលពុក្ឿគមានភាសា ន឵ងសាសនា(អ ៊ី ឹសាយើម)ឿផើឝងេ្ើពាសហគមន៌ៀេមរ ។ MORE 
បឿងូតឿឡូងក្នហងឿេលបាំណងឿដូមើបាធានាថ្កឹ្មារជនំត឵ោមសបើាយរីក្រាយ
ក្នហងឿរចឺលសាលាឿរើនដឺចកឹ្មារៀេមរៀដរតាមរយៈវិធាសាស្តសតេាំរទឿរអប់រំដល់
ឿក្មងជនំត឵ ។ MORE អនវឹតតសក្មមភាពឿផ្ឍើតឿលូៈ ឿរបឿងូនឿរយល់ដិងក្មម 
វិធាបាំណ឵នជាវិតវបើបធម៌ ឿរចលឺរុមរបស់សហគមន៍ ក៏្ដឺចំឿរបឿងូនចាំឿណេះដិង
ៀផនក្វបើបធម៌ ។ 

 ឿដូមើបាពរងាក្ក្មមវិធាឲើយបនតបានដល់ចឹងៅ្ើាំ ២០១២ សក្មមភាពគឿរមាង  
MORE រតូវ៉ក់្បញ្ឡលំមុយគឿរមាងសរឿសរពាអនាគតឿឡូងវិញ ៀដលមាន
ឿរេាំរទមឺលន឵ធ឵ពាអងឿរសឿស្តៃគើេះកឹ្មារឿៅក្នហងៀេមក្រា ៅ្ើាំ២០១២ ។ ឿរ  
អនតរាគមន៍ឿនេះឿផ្ឍើតឿលូឿរជុយំចមើបងដល់ស឵សើឝជនំត឵ោម ៀដលរបឈម
និងភាសា ន឵ងតរមវូឲើយមានជាំនុយឿរថ្្ើក្់បឿរងើនពារភាសា ន឵ងសហគមន៍ទទុល
របឿយាជន៍ពាឿរស឵ក្ើា ពហឹវបើបធម៌ ន឵ងឿរអប់រំតាមរយៈឿរបឿងូតមជើ៲- 
មណឌលវបើបធម៌ ។ 

 គឿរមាង MORE ផតល់ឿរបណ្តេះបណាតើលៀផនក្ក្សាងសមតថភាពដល់ទុន 
(រគូបឿរងើនអា ឹសាយើម)  អាំពារឿបើបឿរបូរបាស់ធនធានបឿរងើនឿ៉យរបស឵ទធភាព 
ក្នហងថ្្ើក់្ឿរើន ។ ចឹងបញ្ប់គឿរមាង MORE បានឿរើបចាំដាំឿណូរទសើឝនក឵្ចមុយ
ៀដលមានសមាជ឵ក្រកឹ្មរបិក្ើាកឹ្មារ ៨៩នាក់្ (រសា៤៥នាក់្) ឿៅឿន់តាំបន់របវតត-឵ 
សាស្តសត វបើបធម ៌នង឵សាសនា ។ ទសើឝនក឵្ចឿនេះជុយឲើយស឵សើឝៀសវងយលអ់ាំពារបវតត ឵
សាស្តសតៀេមរ ន឵ងរបវតត឵សាស្តសតោមលសរបឿសូរំងមឹន ។ 
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បាំណ឵នជាវិតពាវបើបធម៌ ៀដលពុក្ឿគបានឿរើនអាំពាឿរឿធវូមឞឡបពាសហគមន៍ឿផើឝងៗ េ្ើ ។ 

 គឿរមាងអបរ់កំ្មឹារី (GEI) គីំគឿរមាងមុយៀដលអនឹវតតក្មមវិធាអាហា-
រឺបក្រណ៍បានយឺរំងឿគបាំផតឹឿៅក្នហងអងឿរ ។ គឿរមាងឿនេះបឿងូតឿឡូងក្នហង
ឿេលបាំណងជរមឹញ នង឵បឿងនូឱឿសស឵ក្ើារបស់កឹ្មារក្មពហំ ំព឵ឿសស កឹ្មារី
ៀដលក្ាំពឹងរស់ឿៅក្នហងតាំបន់៉ច់រសយាល ។ ក្មមវិធាអាហារឺបក្រណ៍គីផតល់ឿរេាំ
រទដល់កឹ្មារក្នហងឿរស឵ក្ើា ន឵ងះនដល់មានឿរៃរឿធវូ ។ គឿរមាងឿនេះជុយេាំរទ
ដល់កឹ្មារីមានបញ្លើៀផនក្ហ឵រញ្៴វតថហៀដលពឹាំអាចបនតឿរស឵ក្ើាឿៅក្រម឵តអនឹវិទើា-   
ល័យបាន ។  

 ក្ញ្ប់អាហារឺបក្រណ៍មាន ដឺចំ ឯក្សណាឋើនស឵សើឝ សមាភើរស឵ក្ើា ថវិឿ
ជុលផទេះ ន឵ងអាហារសរមាប់ស឵សើឝម឵នអាចឿធវូដាំឿណូរឿៅផទេះវិញបាន ផតល់ថវឿិ
សរមាប់អាហារេថរតង់ ។ គឿរមាងឿធវូឿរយា  ងឿរចូនំមយុគណៈក្មមធ឵ឿររគប់ 
រគងអាហារឺបក្រណ៍ឿៅមឺល៉ឋើន (LSMC) រុមមាននាយក្សាលា ឿលាក្រគូ-អនក្
រគូ សមាជ឵ក្រកឹ្មរបិក្ើាឃឹាំ ន឵ងតាំណាងមាតាប឵តា/អាណាពើាបាលក្នហងឿររគប់រគង ន឵ងអនតរាគមន៍ស឵សើឝ ។ បឹគល឵ក្ក្មមវិធាបណ្តេះបណាតើលរគូសតាពាទារបកិ្ើាអាជាព 
បនាតើបម់ក្រគូរតូវបឿរងើនបនតឿៅរបធានថ្្ើក់្ពាេលីមសារដឺចេ្ើ ឿហូយស឵សើឝទាំងឿនាេះបនតបឿរងើនម឵តតភក្ត឵របស់ឿ គ ។ ឿ៉យមានឿរចឺលរុមពាសហគមន ៍
គឿរមាងជាអា ឹអាយបានឿធវូឿរំមុយគណៈក្មមឿរអប់រំសរមាប់ទាំងអស់េ្ើថ្្ើក់្ឃាំ ឹ ក្ាំណត់ចាំនុន ២៦រគួសារ ៀដលមានបញ្លើៀផនក្ហ឵រញ្៴វតថហឲើយទទុលបានឿរ    
បណ្តេះបណាតើលសាតពាសក្មមភាពអនឹវតតក្មមវិធាបាំណ឵នជាវិត ដឺចំ ឿរច឵ញ្ិមមាន់ ។ សក្មមភាពដេទឿទើតៀដលគឿរមាងសឿរមចបានឿៅៅ្ើាំឿ នេះរុមមាន៖ 

 ស឵សើឝនារីចាំនុន ៥នាក់្ បានបញ្ប់វគបណ្តេះបណាតើលវិំជើជាវៈ បានឿបូក្អាជាវក្មមផ្តើល់េលអនឿំគឿំគជ័យ ន឵ងមានរបាក់្រគប់រេន់សរមាប់ផត់ផង់ឿរ
ចាំណាយរបោាំេថ ។ 

 អាហារឺបក្រណ៍កឹ្មារីចាំនុន ២០នាក់្ បានចឺលរមុឿរបណ្តេះបណាតើលឿបាេះជាំរំ ឹ មានឿះមើេះថ្ “ស្តសតាដកិ្នាាំពភ឵ពឿលាក្” ៀដលឿរើបចាំឿ៉យអនក្សម័រគ ច឵តតមក្
ពា P_[]_ Cirjs ។ 

 អតាតស឵សើឝអាហារឺបក្រណ៍គឿរមាង GEI ចាំននុ ១៦នាក់្ រតូវបានឿរជូសឿរីសំន឵សើឝ឵តអាហារឺបក្រណ៍ឲើយបនតឿរស឵ក្ើាឿៅសក្លវិទើាល័យ ៀវឿសទូន 
រតូវបានឧបតថមភឿ៉យអងឿរមឺលន឵ធ឵អាសឹា ន឵ងអនវឹតតឿ៉យអងឿរឿេប ។ 

កមមវិធីអប់របំញ្ាូលោន  (IEP) 

គនរមាងអប់រកំមុារ ី(GEI) 

គនរមាងនសវាអប់រជំនជាតិ (MORE) 
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 គឿរមាងអាហារឺក្រណ៏ស឵សើឝឿៅសាក្លវិទើាល័យ (CTSP) គីំគាំន឵តផតអច 
ឿផតូមថមាតាមរយៈអងឿរឿេប ន឵ងអងឿរមឺលនធ឵឵អាសឹា ៀដលមានឿេលបាំណង
ជុយឧបតថមភអាហារឺបក្រណ៍ដល់ស្តសតាវ័យឿក្មងទទុលបានឿរអប់រំឿៅក្នហងរបព័នធ ។ 
CTSP ផតល់ឳឿសដល់ស្តសតាវ័យឿក្មងបញ្ប់ឿរស឵ក្ើាថ្្ើក់្វិទើាល័យ ៀដលមន឵មាន
លទធភាពបនតឿរស឵ក្ើាថ្្ើក់្ឩតតមស឵ក្ើា ឿហូយអងឿរផតល់ជាំនុយឿរស឵ក្ើារយៈ
ឿពល៤ៅ្ើាំឿៅសាក្លវិទើាលយ័ ឿវឿសទូន ក្នហងឿេតតក្ាំពង់ោម ។ ឿេបបានទទុល
ជាំនុយបៀនថមពាអងឿរមឺលន឵ធអ឵ាសឹាផតល់អាហារឺបក្រណ៍បនតសរមាប់ជាំនាន់ទា ២ ។ 

 CTSP បានទទុលឿរេាំរទក្នហងឿរស឵ក្ើាៀផនក្បឿចក្វិទើាព័ត៌មាន ន឵ង
ថ្្ើក់្បណ្តេះបណាតើលភាសាអង់ឿគលស ។ ចាំឿ េះវគស឵ក្ើាឿផើឝងឿទើត ពុក្ឿគបាន
ចឺលឿរើនជាំនាញមឺល៉ឋើន ដចឺំ ឿរអភ឵វឌើឍេលអនឯង ជាំនាញទាំនាក់្ទាំនងរបក្ប 
ឿ៉យរបស឵ទធភាព ន឵ងវគពភ឵ាក្ើាំមុយវាគម឵នៀដលមក្ពា TAF អាំពាភាពំឿម
ដិក្នាាំ ន឵ងំមុយអងឿរេដគកឺ្នហងរសឹក្ដេទឿទើត ។ មើាឝើងវិញឿទើត គឿរមាង 
CTSP េាំរទឿរស឵ក្ើាំរកឹ្ម ន឵ងក្លិបៀដលំសក្មមភាពសរមាប់ន឵សើឝ឵តអាហា
រឺបក្រណ៍ជុយេ្ើឿៅវិញឿៅមក្ ។ 

 ៅ្ើាំឿនេះអងឿរបានេាំរទស឵សើឝពារជាំនាន់ គីជាំនានទ់ា ១ បានបញ្ប់ៅ្ើាំទា២ 
ឿហូយជាំនាន់ទា២ បានបញ្បៅ់្ើាំ១ ។ ទាំង២ជាំនាន់ឿំគជ័យ ន឵ងបនតស឵ក្ើាឿៅ 
ឿដូមៀេតឹលា ៅ្ើាំ២០១២ ! 

 ោនណ់ន ំឿក្មងរសាម្ាើក់្ក្នហងរគួសារក្ស឵ក្រ ៀដលមានបញ្លើ
ៀផនក្ហ឵រញ្៴វតថហ ។ រគួសារនាង ចង់ឲើយនាងឈប់ឿរើនឿ៉យសារៀត
េមើនរបាក់្ឲើយនាងបនតឿរស឵ក្ើា។ ោនណ់នំស឵សើឝពឺៀក្ម្ាើក់្ឿហូយ 
នាងក៏្បានឿរជូសំស឵សើឝអាហារឺបក្រណ៍អងឿរឿេបតាាំង ពាថ្្ើក្់ទា 
៧ឿហូយនាងបានឿបតំញើច឵តតបនតឿរស឵ក្ើាមក្ំឿរួយៗ ។ 

 ំភ័ពវសាំណាង ោនណ់ន ំឿបក្ជនសថ឵តក្នហងចាំណាត់ថ្្ើក់្េពស់ 
ឿហូយនាងទទុលបានអាហារឺបក្រណ៍ឿរើនឿៅសាក្លវិទើាល័យ 
ឿវឿសទូន ។ ភាយើមឿនាេះនាងក៏្ឿរើនជាំនាញគណឿនយើយ ន឵ងទទុលបាន
សា្ើក់្ឿៅក្នហងអឿនតឿវស឵ក្៉ឋើន ។ លក្ណៈធមមំត឵របស់នាងគីភាព
រស់រាយន឵ងឿរមានសណាតើនច឵តត ោន់ណនបានឿធវឲូើយម឵តតភក្ត឵សរឿសូរ 
ឿហូយម឵តតម្ាើក់្បានន឵យាយថ្ “នាងគីំ មនសឹើឝៅយើត នង឵ឿរើនៅប់
យល ់ឿហូយនាងៀតងៀតបញ្ជើក្ច់ាំណចុំឿរចនូឲើយេ៳ហាំយល!់     

 ម឵នមានឿរភាញើក់្ឿផសូលឿទ ោនណ់ន គីំរបធានរកឹ្មស឵ក្ើា    
គឿណឿនយើយ ។ ំលទធផល នាងរវល់ណាស់ ឿហូយឧសើាហ៍ពើា-- 
យាមពរងិងចាំឿណេះតាមរយៈឿរអាន ន឵ងទាំនាក់្ទាំនងំមុយសាស្តសាឍើ-
ោរើយ ។ នាងបានន឵យាយថ្ “តាាំងពាឿពលេ៳ហាំដកិ្នាាំក្លបិមក្ េ៳ហាំដងិថ្ េ៳ហាំ
រតវូអភវ឵ឌើឍេលអនឯង របសន឵ឿបចូងជ់យុអនក្ដេទ េ៳ហាំរិេះរក្វធិាពនើយល់
ចាំណចុពប឵ាក្ឲើយឿនៀ់តរបឿសរូំងមនឹ ។ ក្នហងតនុាទាំ របធានរក្មឹ
បានឿធវឲូើយេ៳ាំ ឹយក្ចត឵តទឹក្៉ក្ប់ៀនថមឿទើតឿៅក្នហងថ្្ើក្ឿ់រើន ដឺឿចនេះ
សក្មមភាពក្លបិរបសេ់៳ហាំមានដាំឿណរូឿរលស!”  
 ោនណ់ន បានយល់រសបថ្ នាងគីំមនឹសើឝគរមូម្ាើក់្សរមាប ់
ឲើយម឵តតភក្ត឵យក្តាំរាប់តាម ឿហូយអងឿរឿេបក៏្មានឿសចក្តាឿសាម   
នសើឝរីក្រាយឿ៉យបានឿធវូឲើយសឿរមចក្តាសឹប឵នតរបស់នាង ។ 

ការនតត តនលើនិសសតិអាហារបូករណ៍ 

 គឿរមាងអបរ់ជំនំតព឵នង (PEI) បានោប់ឿផតូមឿៅៀេមក្រា ៅ្ើាំ២០១០ 
មានឿេលបាំណងឿលូក្សទអយ ន឵ងបឿងនូឱឿសទទុលបានឿរអប់រំដល់ឿក្មងក្មពហំ 
ព឵ឿសសឿក្មងជនំត឵ពនងៀដលរស់ឿៅតាំបន់៉ច់រសយាល ។ គឿរមាង PEI ផតល់
ជាំនុយដល់កឹ្មារីមានបញ្លើៀផនក្ហ឵រញ្៴វតថហឿៅឿេត៵៉ច់រសយាល ន឵ងមានរបំ
ជនពនងឿរចូន ។  គឿរមាងឿនេះមានឿេលបាំណងសាំៀន់ៗចាំននុ ៣គី៖ 

១. ឿត់បនថយអរតាឿបាេះបង់ឿរស឵ក្ើារបស់កឹ្មារជនំត឵ពនងឿៅថ្្ើក់្         
អនឹវិទើាល័យ 

២. បឿងូនសមភាពឿយនឌ័រឿៅក្រម឵តថ្្ើក់្ទា ៧ដល់ទា ៩ 

៣. ផតល់អាហារឺបក្រណ៍គរឹស឵សើឝនារីរយៈឿពល ២ៅ្ើាំ ស឵ក្ើាឿៅសាលា
គរឹឿឿសលើយភឺម឵ភាគ(ឿេតតសទិងៀរតង) បនាតើប់មក្ឿធវូំរគូបឿរងើន
ឿៅឿេតតមណឌលគ឵រីឿហូយឿធវូំគរមូដល់ជនំត឵ពនងឿផើឝងៗឿទើត ។ 

 ដឺចេ្ើនិងគឿរមាង GEI ផងៀដរឿនាេះ គឿរមាង PEI បានអនឹវតតសក្មម-- 
ភាពំមុយគណៈក្មមធ឵ឿរអាហារឺបក្រណ៍ថ្្ើក់្មឺល៉ឋើន ឿដូមើបាបណ្តេះបណាតើលភាព
ំមាងើស់ ន឵ងផតល់ឿរេាំរទ ។ សក្មមភាពមុយចាំនុនៀដលគឿរមាងបានអនឹវតតឿៅ
ៅ្ើាំ២០១២ ឿនេះ រុមមាន៖ 

 យឹទធនាឿររបមឺលកឹ្មារចឺលឿរើន ឿធវូឿរំមុយរគូបឿរងើន ំមុយកឹ្មារ 
ន឵ងសហឿរំមុយសាណើប័នដេទឿទើត ។ យឹទធនាឿរឿធវូឿឡូងឿ៉យក្ើបអន 
ដៀងឞរឿថមូរឿជូង ន឵ងយានជាំន឵េះ ។ 

 របារពវទ឵វាកឹ្មារអនតរំត឵ ឿដូមើបាបៃលើញដល់ស឵សើឝ ន឵ង សហគមន៍អាំពាស឵ទធ឵
របស់កឹ្មារ ។  

 ដាំឿណូរទសើឝនក឵្ចស឵ក្ើាស឵សើឝអាហារឺបក្រណ៍រយៈឿពលពារេថឿៅឿេតត
ឿសើមរាប ។ ស឵សើឝពនងម្ាើក់្បានន឵យាយថ្ “ឿយងូពត឵ំមានអារមមណថ៍្
មានភាពេសឹៀបលក្យាឝើងៀយើាំងឿៅទាឿនាេះ ឿគមានសមាភើរទាំឿនបូៗំឿរចនូ  
ដចឺំ ជឿណ្រូយនតឿៅសណាឋើេរ មានមនសឹើឝឿរចនូឿៅតាមទាផើារ នង឵
របាសាទ ឿហយូឿក្មងតចឺៗអាចនយ឵ាយភាសាអងឿ់គលសបាន ឿហយូឿយងូេ៳ហាំ
រតវូបានឿគៀណនាាំឲើយសាគើលរ់បឿភទឿរៃរំឿរចនូផងៀដរ”។ 

ឿរតស មឺតស឵ស឵ើឝ ៈ របធានរក្ឹមស឵សើឝំឿរចូនបានឿធវូយទឹធនាឿរតាមដងផលឡវ
ឿដូមើបាជរមញឹឲើយមត឵តភក្ត឵ ន឵ងឳពឹក្មាឍើយេាំរទក្ឹមារឿៅសាលាឿរើនបនតៅ្ើាំថមា
ឿទើត ។ ពុក្ឿគឿន់បា៉ៀដលឿ លថ្ “ េ៳ហាំឿៅសាលាឿរើន អនក្ក្ឿ៏ៅសាលា
ឿរើន ឿយងូឿៅឿរើនទាំងអសេ់្ើឿដមូើបាអនាគតរបសឿ់យងូ ! ”  

គនរមាងអប់រជំនជាតិពនង (PEI) 

គនរមាងអាហារបូករណ៍សសិសនៅសាកលវិទាលយ័ (CTSP) 
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មាងើសជ់ាំនយុ អងឿរអាហវល឴ទនឺ/ ធនាេរបាឿក្ល 

អនក្ទទលុផលឿ៉យផ្តើល់ ស឵សើឝ ១,៣៧៦ នាក់្ 

ថវឿិទទលុបានក្នហងៅ្ើាំ ២០១២ ២១.៨៥៩ 

ថវឿិសរមាបអ់នក្ទទលឺផលក្នហងមា្ើក្់ ១៥,៨៩ ដឹលាយើអាឿមរិក្ 

ឿេតតរគបដណប្់ ១ (រក្ឿចេះ ក្នហងរសឹក្ចាំនុន២) 

សាលាឿេលឿៅ បឋមស឵ក្ើាចាំនុន ៨ សាលា 
មធើយមស឵ក្ើាចាំនុន ២ សាលា 

ឿលបរឿិច៰ទោបឿ់ផតមូគឿរមាង តឹលា ២០១០ 

ឿលបរឿិច៰ទបញ្បគ់ឿរមាង ក្ញ្ញើ ២០១៣ 

 ឿៅៅ្ើាំដាំប ឺងរបស់គឿរមាង SELLS បានសហ
ឿរំមុយគឿរមាង IBEC ៀដលគឿរមាងឿនេះមាន
ឿសើវឿៅបាំណ឵នជាវិតចាំនុន ៣ក្ើាល ឿហូយឯក្សារ
ឿនាេះបានដក្រសង់ឿចញពាក្មមវិធាស឵ក្ើារបស់អាហវ
ឡាទឺន ។ ឿសើវឿៅ     ឿរសនើឝាំ នង឵ចាំណាយ         អាជាវ
ក្មមៀ្ើតតចឺរបសក់្មឹារ    ន឵ង    ឿរយលដ់ងិពាេលអនឯង   
បានបញ្ឡលឿៅក្នហងក្មមវិធាបាំណ឵នជាវិតសាក្លើបងថ្្ើក់្ 
ំត឵ឿៅឿដូមៅ្ើាំ ២០១២ ។ គឿរមាងបានបញ្បឿ់រ
ឿរើបចាំក្មមវិធាស឵ក្ើាពរៃងំភាសាៀេមរ ។ ឿរជូស
ឿរីស ន឵ងបណ្តេះបណាតើលរគូឿលូឿរបឿរងើនមមវធិាអប់រំ
អាំពាសងមកឹ្មារ ន឵ងឿរអប់រៀំផនក្ហ឵រញ្៴វតថហ ។ 

 គឿរមាងបានឿរើបចាំបឿងូតសក្មមភាពផើារ
របឌ឵តឿៅតាមសាលាឿេលឿៅ ៀដលមានស឵សើឝ
បឿងូតអាជាវក្មមៀ្ើតតឺច ន឵ងបានទទុលឿរៀណនាាំពា 
រគូបឿរងើន ។ ំឧទហរណ៍ ៈ ឿររបត឵បតត឵ឿរតឺប
លក់្អាហារៀដលមានលក់្ំពងទ ឫំនាំៀេមរ ។ ំ
ព឵ឿ សស កឹ្មារបានចឺលរុមសក្មមភាពក្លិបអាហវឡាទឺន 
ំញិក្ៈប់ ឿលងៀលើបងស឵ក្ើាឿលូក្ទិក្ច឵តតឲើយពុក្
ឿគមានគាំន឵តេចនរបឌ឵តសាណើបនា ។ ពុក្ឿគក្៏ទទុលបាន
របអប់សនើឝាំមុយឿដូមើបាោប់ឿផតូមសនើឝាំរបាក់្ ។ 

 សក្មមភាពរបាក់្សនើឝាំបានទទលុលទធផលភាយើម 
ន឵ងំលទធផលំក់្ៀសតង ក្នហងៅ្ើាំឿ នេះ កឹ្មារសថ឵តឿៅ    
ទាតាាំងមុយៀដលពុក្ឿគអាចទ឵ញសមាភើរឿរបូរបាស់បាន 
ដឺចំ ក្ង់ ឫសមាភើរឿរបូឿៅសាលា ន឵ងឯក្សណាឋើន
ស឵សើឝ ។ លទធផលឿផើឝងឿទើតគីព័ត៌មានរតឡប់ពា 
កឹ្មារៀដលបានចឺលរុមសក្មមភាពផ្តើល់ំមុយ
គឿរមាងឿរឿធវូរបាយឿរណ៍ ន឵ងបាន៉ក់្តាាំងបៃលើញ 
អាំពាសា្ើេដម឵តតភ័រក្ពុក្ឿគ ។ ឥឡឡវឿនេះពុក្ឿគរំពិង
ថ្និងចឺលរុមក្នហងក្លិបអាហវឡាទឺនឿៅសាលាឿរើន
របស់ពុក្ឿគក្នហងៅ្ើាំឿរឿយឿទើត! 

គឿរមាងៀសលើឝៀ៍សវងរក្ឿរឿលកូ្ក្មពសក់្មឹារឲើយផ្យើសប់តឡរ ឿដមូើបាជយុពកុ្ឿគ  
ឲើយពរងងិឿររសឿ់ៅផ្តើលេ់លអនរបសឿ់គ នង឵ឿររសឿ់ៅរបសអ់នក្ដេទ ។ 

 អងឿរឿេបបានអភ឵វឌើឍ នង឵របត឵បតត឵ឿរក្មមវិធាអប់រំអាំពាសងម 
កឹ្មារ ន឵ងអប់រំៀផនក្ហ឵រញ្៴វតថហឿៅក្នហងឿេតត៉ច់រសយាល ន឵ងជនបទទ឵ស
ឥសានេនរបឿទសក្មពហំ ។ ក្មមវិធាមានឿេលបាំណងឿដូមើបាបឿងូនសាមើរតា
កឹ្មារទាំងស឵ទធ឵ ន឵ងឿរទទុលេឹសរតូវៀដលបានៀថលងឿៅឿរឿមអនឹសញ្ញើ
របស់អងឿរសហរបំំត឵សតាពាស឵ទធ឵កឹ្មារ ឿរៀសវងរក្ឿនេះឿដូមើបាឿលូក្
ក្មពស់ពុក្ឿគឲើយឿធវូសក្មមភាពឿដូមើបាទទុលបានស឵ទធ឵ទាំងឿនេះ ឿហូយក៏្មាន
បាំណងផតល់ឳឿសដល់កឹ្មារពារឿបើបឿរើបចាំៀផនឿរថវិឿ ឿរសនើឝាំ 
ន឵ងចាំណាយឿ៉យមានឿរទទលុេឹសរតូវ ។  

 ក្មមវិធាស឵ក្ើាអាំពាឿរឿចេះទឹក្៉ក់្ថវិឿរបស់អងឿរអាហវឡាទឺន 
គីំក្មមវិធាស឵ក្ើាដ៏លសមុយឿៅក្នហងៀផនក្ឿនេះ ឿហូយវាក៏្រតូវបានឿរបូរបាស់ 
ឿៅក្នហងរបឿទសំឿរចូន ។ ឿេបមានឿសចក្តាឿសាមនសើឝៀដលរបឿទស
ក្មពហំំេដគឺដាំបឺងឿដូមើបាៀណនាាំអាំពាក្មមវិធាអបរ់ំអាំពាបញ្លើសងម ន឵ង
ហ឵រញ្៴វតថហឿៅក្នហងរបឿទសក្មពហំ  ។ បៀនថមអាំពាថ្្ើក់្ឿរើនៀផសក្ឿលូឿរ
ស឵ក្ើា គឿរមាងក៏្បឿងូតនឺវក្លិបអាហវល឴ទឺនសរមាប់កឹ្មារ ។ ក្លិបំក្ៀនលង
សរមាប់កឹ្មារអាចរក្ឿឃូញនឺវគាំឿហូញថមារបស់ពុក្ឿគ ន឵ងចាំឿណេះដិង
តាមរយៈឿរឿរើបចាំយឹទធនាឿរយឹតត឵ធម៌សងម ឫបឿងូតនឺវសហរេស
ៀ្ើតតឺច ឿហូយំធមមតា ោប់អនឹវតតសនើឝាំរបាក់្ឿៅក្នហងបរបិទឿនេះ ។ 

 ោនថ់្ គីំស឵សើឝឿរើនថ្្ើក់្ទា ៤ ឿៅបឋមស឵ក្ើាក្នហងឿេតត 
រក្ឿចេះ ។ នាងគីំឿក្មងរសាៀដលេាំរបិងឿរើនៀយើាំង ន឵ងចលឺច឵តតឿៅ
សាលាឿរើន ប ឹៀនតំន឵ចឿល នាងរតូវឿដូរឿៅឿរើនរាល់េថ ។ ឪពឹក្
មាឍើយរបស់កឹ្មារំឿរចូនបានផតល់ំរបាក់្សរមាប់ចាំណាយឿលូ
អាហារេថរតង់ដល់កឺ្នរបស់ឿគមឹនឿពលចឺលឿរើន ។ ោនថ់្ បាន
ទទុលរបាក់្ពា ២.០០០ឿរើល ដល់ ២.៥០០ឿរើល (ឿសមូនិង ០,៥ដឹលាយើ) 
ពាឪពឹក្មាឍើយរបស់នាងរាល់រពិក្ ។ ឿៅឿពលមានមស្តនតាគឿរមាង SEL- 
LS ឿរើបចាំសមាភើសន៍នាង នាងក៏្បានបៃលើញពាឿេលបាំណងចង់ទ឵ញ
ក្ង់ថមាមុយៀដលអាចឲើយនាងជ឵េះឿៅសាលាឿរើនបាន ។ ឿ៉យសារៀត
សាណើនភាពឿៅផទេះនាងមានឿរលាំបាក្ ឿហូយនាងមានសឹទ឵ដ៶឵ន឵យមថ្និង 
អាចមានលទធភាពឿធវូដាំឿណូរឿៅសាលាឿរើនបានដឺចឿគ ។ 
 ឿៅឿពលគឿរមាង SELLS បានោប់ឿផតូមផើឝពវផើាយព័ត ៌
មានទក់្ទងនិងឿរឿធវូៀផនឿរហ឵រញ្៴វតថហ ន឵ងបញ្លើសងមឿៅសាលា
ឿរើននាងឿនាេះ ឿគបានៀណនាាំនាងអាំពាគ឵តថមាមុយ នង឵អេះអាងវាព឵តំ
និងអាចៀក្ៀរបឥរិយាបទនាងបាន ។ បនាតើបព់ាឿនាេះ នាងបានោប់ឿផតូ
មសនើឝាំរបាក់្រហឺតដល់ចឹងៅ្ើាំ ២០១១ ឿហូយនាងឿៅៀតឧសើាហ៍ឿធវូបនតរហឺតដល់ដាំណាច់ៅ្ើាំស឵ក្ើា      
ក្ាំឡហងៀេឧសភា-ម឵ថឹនា ៅ្ើាំ ២០១២ ។ នាងបានសឿរមចច឵តតទឹក្លឹយសនើឝាំពា ៦០០ឿរើលឿៅ 
១.០០០ឿរើលឿៅក្នហងរបអបស់នើឝាំរាល់េថ ។ ចឹងឿរឿយ នាងបានសរឹបទិក្របាក់្បាន ២០០.០០០
ឿរើល (ឿសមូនិង ៥០ដឹលាយើ) គីំរបាក់្សរឹបមុយដ៏ឿរចូនសរមាប់ឿក្មងរសាដឺចំនាងឿៅក្នហងភឺម឵! 
ព឵ឿសសវិញឿទើត ោនថ់្បានដិងេលអនឯង ឿហូយចង់ចាំណាយលឹយសនើឝាំរបស់នាងទញ឵របស់មានតេមល 
ន឵ងមានរបឿយាជន៍ឿរបូរបាស់ ។ 
 េមើនឿរភាញើក់្ឿផសូលឿទ ោនថ់្បានសឿរមចច឵តតទ឵ញក្ង់ថមាបាន ឿហូយឿទេះបាំវាចាំណាយ
របាក់្សនើឝាំនាងឿសទូៀតអស់ ក៏្នាងគ឵តថ្ឿនេះគីំឿរឿធវូវនិ឵ឿយាគមុយ ។ គឿរមាង SELLS ឿជួ
ំក់្ថ្ ោនថ់្និងបៃលើញអាំពារបភពឿលូក្ទិក្ច឵តតឿនេះដល់ស឵សើឝដេទឿទើតឿៅក្នហងសហគមន៍នាង 
ន឵ងជរមឹញឲើយម឵តតភ឵ក្តឿធវូដឺចនាងំទហរណ៍រសាប់ ។ ោនថ់្មានឿសចក្តារំឿភូបអាំពាឿរទ឵ញក្ង់ថមា 
ឿហូយបានៀថលងអាំណរគឹណដល់គឿរមាង SELLS ន឵ងក្លិបអាហវឡាទឺនអាំពារឿបើបសនើឝាំរបាក់្ ន឵ងឿរ
ឿរបូរបាស់របាក់្ឿ៉យៅយើតេវ ! 

ការនតត តនលើសសិស 

គនរមាងសាលានរៀនមានបំណិនជីវិតនពញបរបូិរណ៏ (SELLS) 

របវតតិកមមវិធ ី

បចាុបបននភាពគនរមាង 

ឿរៅពាឿធវដូាំឿណរូឿៅសាលាឿរើនៃយ 
រសលុំងមនឹ ោនថ់្ ក្អ៏ាចឿធវដូាំឿណូរ 
ឿៅក្នហងសហគមនត៍ាមក្ងផ់្តើលេ់លអនបាន

ៃយផងៀដរ ។ 
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មាងើសជ់ាំនយុ អងឿរអឹ ានធីរវីតា 

េដគឺសហឿរ (subgrantee) អងឿរវឌើឍនៈភាព ន឵ង អងឿរោយ 

អនក្ទទលុផលឿ៉យផ្តើល ់ ស឵សើឝបឋម ៩,៥៧៩ (រសា៤៤៨៩ នាក់្) 
ស឵សើឝបឋមថ្្ើក់្ដាំបឺង ៤៥០ នាក់្ 
៣០០ រគួសារ 

ថវឿិទទលុបានក្នហងៅ្ើាំ ២០១២ ៩៦.៦៤៧ ដលឹាយើអាឿមរិក្ 

ឿេតតរគបដណប្ ់ ២ ឿេតត (សារើយឿរើង ន឵ងេរពៀវង) 

រសកឹ្រគបដណប្ ់ ៤ រសឹក្ 

សាលាឿេលឿៅ បឋមស឵ក្ើា ២៥ សាលា 
មឿតតយើយ ១៥ សាលា 

ឿលបរឿិច៰ទោបឿ់ផតមូគឿរមាង ក្ក្៉ ២០១២ 

ឿលបរឿិច៰ទបញ្បគ់ឿរមាង ម឵ថឹនា ២០១៥ 

 REACH គីំគឿរមាង១ៀដលមានរយ:ឿពល៣ៅ្ើាំ 
មានឿេលបាំណង: 

១) ឿត់បនថយផលប េះ ល់ពាឿរជុញដឺរនង឵ក្ាំណាក្រសឹក្
ចាំឿ េះអនាត឵ជន ន឵ងរគួសាររបស់ពុក្ឿគ  

២) បឿងូនភាពៃយរសុលចឺលសាលាឿរើន ន឵ងគឹណភាព
អប់រំ ន឵ង 

៣) ឿត់បនថយអរតាឿបាេះបង់ឿរស឵ក្ើារបស់កឹ្មារៃយ
រងឿរេេះ ។  

 ឿដូមើបាសឿរមចបាននឺវឿេលបាំណងៀងឿលូ 
គឿរមាងមានៀផនឿរេាំរទផ្តើល់ដល់កឹ្មារតាមរយៈឿរផតល់
អាហារឺបក្រណ័ ន឵ងឳឿសពរងងិបាំណ឵នជាវិតតាមរយៈឿមឿរើន
បាំណ឵នជាវិតឿៅថ្្ើក់្មឺល៉ឋើន ន឵ងសក្មមភាពបឿងូតរបាក់្ចាំណូល
សរមាប់រគួសាររបស់ពុក្ឿគ ។ 

ឿេលបាំណងគឿរមាងចមើបង គឿីដមូើបាជយុដលក់្មឹារឿៅ
ក្នហងតាំបនៀ់ដលំឿេលឿៅរងឿរេេះឿ៉យឿរជញុដរឺ  
នង឵ចាំណាក្រសកឹ្តាមរដវឺឿល ឲើយទទលុបានឿរអបរ់ ំ។ 

គនរមាងបនងាើនភាពងាយរសួលចូលសាលានរៀន 
តាមរយៈការោរំទពីសហគមន៍ (REACH) 

របវតតិកមមវិធ ី

សកមមភាពសខំាន់ៗ 
សក្មមភាពបឿងនូរបាក្ច់ាំណលូ នង឵ឿរ
អប់រកំ្នហងសហគមនៈ៍ 
 អងឿរវឌើឍនភាពគីំេដគឺអនឹវតតគឿរមាង 
របស់អងឿរឿេប ៀដលបានឿធវូឿរំមុយរគួសារ 
ចាំនុន ៣០០ ឿដូមើបាបឿងូនសមតថភាពបឿងូតរបាក់្ 
ចាំណូលរបស់ពុក្ឿគតាមរយៈឿរៀណនាាំ ន឵ងឿរ
ឿរើបចាំវគបណ្តេះបណាតើលសតាពាសក្មមភាពមារកូ្ហ឵រញ្៴ 
វតថហ ឿហូយសក្មមភាពឿនេះក៏្បានបឿងូតំគណៈក្មម
ឿរសនើឝាំរបាក់្ៀដលមានឿរចឺលរុមពាសមាជ឵ក្ 
សហគមន៍ ។ មើាឝើងវិញឿទើត ពុក្ឿគនិងឿរើបចាំ 
សាលាមឿតតយើយ សហគមន៏១០។ 

ឿរក្សាងសមតថភាពឿៅមលឺ៉ឋើន  

 គឿរមាងបានពរងិងសមតថភាពអនក្ ក់្ព័នធឿផើឝងៗឿដូមើបាពរងិង
សមតថភាពពុក្ឿគក្នហងឿរព឵ន឵តើយតាម៉ន ឿរឿធវូៀផនឿរ ន឵ងឿរវាយ
តេមលដាំឿណូរឿរអប់រំឿៅក្ៀនលងពុក្ឿគរស់ឿៅ តាមរយៈយឹទធនាឿរ
ឿលូក្ក្មពស់ឿរយល់ដិង ឿរបណ្តេះបណាតើល ន឵ងសក្មមភាពបហវកិ្ហវីន ។ ឿរ
យក្ច឵តតទឹក្៉ក់្ំក់្លាក់្អាំពាចាំណាក្រសឹក្ ឿរេាំ រក្ឹមារ ន឵ងបញ្លើ
អប់រំកឹ្មារ ។ 

ឿរបឿងតូបរសិាណើនសាលាក្មឹារឿមរតា 

 គឿរមាងនិងឿលូក្តឿមូងបរសិាណើនស឵ក្ើារបក្បឿ៉យភាពទក់្ទញ ៀដល
មានសមាភើរបឿរងើនៀបលក្ៗ ន឵ងវិធាសាស្តសតបឿរងើនស឵សើឝៀបបមជើ៲មណឌល ។ រគូ 
បឿរងើននងិអភ឵វឌើឍទមាយើបឲ់ើយកឹ្មារទទុលរបឿយាជន៍អត឵បរមារពាបរិសាណើនសាលា 
កឹ្មារឿមរតា ។ រីក្និងឿលូក្ទិក្ច឵តតឲើយមានឿរចឺលរុមយាឝើងសក្មមតាមរយៈសក្មម 
ភាពរកឹ្មរបិក្ើាកឹ្មារ  ឿរតាម៉នៀបបចឺលរមុ  ន឵ងវធិាសាស្តសតវាយតេមល ។ 

បឿងនូភាពៃយរសលុចលឺសាលា
ឿរើន 
 ឿររបមឺលកឹ្មារឲើយចឺលឿរើន 
ន឵ងវតតមានស឵សើឝឿៅសាលាមានក្រម឵ត
េពស់ រុមមាន ឿរអប់រំឿៅមឿតតយើយរតូវ
បានឿលូក្ទិក្ច឵តតតាមរយៈឿរឿលូក្សទអយ
ស឵ទធ឵កឹ្មារ យឹទធនាឿររបមលឺកឹ្មារចឺល
ឿរើន ក្មមវិធាអាហារឺបក្រណ ៍ ន឵ងអនតរា- 
គមន៍ដេទឿទើត ៀដលមានឿរចឺលរុម
េ឵តេាំរបិងៀរបងពាសាលាឿរើន ន឵ងសហ
គមន ៍។ 
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អងគសននិបាតរបសអ់ងគការនេប 

អងឿរឿេបបានឿរើបចាំអងសនន឵បាតំមុយអនក្ ក់្ព័នធ ៀដលឿធវូ
ឿឡូងរយៈឿពលពារៅ្ើាំមតងឿៅក្នហងៀេក្ញ្ញើចឹងៅ្ើាំ ។ ៅ្ើាំឿនេះរតូវបានឿរើបចាំ
ឿឡូងឿៅសណាឋើេរ ៧ មក្រា រកឹ្ងក្ាំពង់ោម ន឵ងមានមនឹសើឝចឺលរុមំង ៧០
នាក់្ ៀដលមក្ពាក្ៀនលងន឵ងៀផនក្ឿផើឝងៗេ្ើ ដឺចំ មក្ពាមនទារអប់រំ យឹវជន 
ន឵ងក្ាឡារសឹក្ ន឵ងឿេតត អងឿរអប់រំព឵ភពឿលាក្ អងឿរឿេប ន឵ងេដគឺក្នហង
រសឹក្ដេទឿទើត ។ 

ឿេលបាំណងេនសនន឵បាតឿនេះគីឿធវូឿឡូងសរមាប់ៀចក្រំៀលក្នឺវសម឵ទធ឵
ផលៀដលសឿរមចបានក្នហងរយៈឿពល២ៅ្ើាំក្នលងមក្ ន឵ងឿលូក្ៀផនឿរអនឹវតត
បនតឿទើត ។ សាំៀន់បាំផឹតក្នហងសនន឵បាតឿនេះបានឿផ្ឍើតឿៅឿលូព័ត៌មានរតឡប់
ពាអនក្ ក់្ព័នធទាំងអស់ក្នហងឿរអនឹវតតគឿរមាងអងឿរឿេប ៀដលំមឿធើា 
បាយដ៏លសឿធវូឲើយអងឿរឿបាេះជាំហានឿៅមឹេរយៈឿពលពារៅ្ើាំបនតឿៅឿទើត ។ 
មើាឝើងវិញឿទើត មានឿរឿរើបចាំឿបាេះឿៅ្ើតឿរជូសតាាំងសមាជ឵ក្ថាមបតឡរឿវន 
របស់រកឹ្មរបិក្ើាភ឵បាលអងឿរឿេប ។ 

គនរមាងសាលានរៀនម្ដគូ(BSI)បានទទលួដំនណើ រ
ទសសនកិចាមកពមីលូនិធិអូករទីចំននួបីដង  

 

ក្នហងក្ាំឡហងៅ្ើាំ២០១១/២០១២ គឿរមាង BSI បានឿរើបចាំទទុលទសើឝន
ក឵្ចមក្ពាមឺលន឵ធ឵អឺក្រទា ោប់ពាេថទា ២ ដល់ទា ៩ ៀេតឹលា ៅ្ើាំ២០១១ ន឵ងពាេថ
ទា ១៣ ដល់ទា ១៤ ៀេធនឡ ៅ្ើាំ២០១១ ន឵ងពាេថទា ៩ ដល់ទា ១០ ៀេកឹ្មភៈ ៅ្ើាំ 
២០១២ ។ ឿភ៳ៀវទសើឝនក឵្ចឿនេះរុមបញ្ឡលទាំងអនក្សម័រគច឵តតមក្ពា S]biifs 
4 S]biifs ន឵ង Lcv_ \_fiw tb_ Lch_ ៀដលបានជុយសរមបសរមួល ន឵ងរក្
មឺលន឵ធ឵សរមាប់ឧបតថមភេាំរទដល់គឿរមាង BSI – ំឿរផតល់ឳឿសឲើយពុក្ឿគ
បានឿឃូញលទធផលេនឿរេ឵តេាំទាំងឿនាេះ ។ ពុក្ឿគបានទសើឝនាឿរតបឹៀតង
អាេរឿៅសាលាឿេលឿៅ ន឵ងធនធានថមាៗសរមាប់បឿរងើនស឵សើឝឿ៉យ
បានជុបជឹាំំមុយស឵សើឝ ឿលាក្រគូ-អនក្រគូ នាយក្សាលា ន឵ងមាតាប឵តាស឵សើឝ ។ 
ពុក្ឿគក្៏បានចឺលរុមក្នហងឿររបជឹាំរកឹ្មរបិក្ើាសាលា ន឵ងក្លិបស឵ក្ើាស឵សើឝ ន឵ង
ស឵សើឝអាហារឺបក្រណ៍ – ំឿរឿធវូឲើយយឹវជនអឺស្តសាឍើលាដក់្ំប់នឺវៅក្ជាវិត
យឹវវ័យក្មពហំថមា ។ អងឿរឿេបមានឿសចក្តារីក្រាយឿ៉យសារមានវតតមាន
ឿលាក្អភ឵បាលឿេតតចឺលរុមក្នហងឿពលទសើឝនក឵្ចឿនេះៀដរ – ឿធវូឲើយមានសាមគា

ភាពំបណាតើញដ៏លស
រវាងអងឿរឿេប  
មឺលន឵ធ឵អឺក្រទា ន឵ង
ំមុយរាជរ៉ឋើ      
ភ឵បាល ។ 

ទសសនកិចានធវើបទបងាា ញអំពីគនរមាងនៅអូស្រ្សាត ល ី

របធានគឿរមាងសរឿសរពាអនាគតឿឡូងវិញ(R`F) អនក្រសា ឿម ន 
រដំលុ បានរតូវអឿញ្៱ូញំឿភ៳ៀវរបស់មឺលន឵ធ឵អឺក្រទាឿៅរបឿទសអឺស្តសាឍើ
លារយៈឿពល៣សបាឍហ៍ ឿៅៀេសាហា ៅ្ើាំ២០១២ ឿដូមើបាៀសវងរក្ថវិឿេាំរទ
គឿរមាង ។ អនក្រសាបានឿធវូដាំឿណូរឿៅឿន់ទារកឹ្ងៀមលឿប ៊ីន ទារកឹ្ង C[h- 
\_rr[ ទារកឹ្ង Sy^h_y ទារកឹ្ង 
Brcs\[h_ ទារកឹ្ង P_rtb ទារកឹ្ង 
A^_f[c^_ ន឵ងទារកឹ្ង Hi-\[rt 
។ ក្នហងឳឿសឿនេះៀដរ អនក្រសា
បានជុបំមុយតាំណាងរ៉ឋើ- ភ឵បា
ល ន឵ងរក្សុង អប់រំ បនាតើប់ក៏្បាន
ឿៅទសើឝន ក឵្ចតាមសាលា
មធើយមស឵ក្ើា សាក្លវិទើាល័យ 
ន឵ងវិហាររគិសត ឿដូមើបាឿធវូបទបៃលើញអាំពាឿរអប់រំឿៅរបឿទសក្មពហំ ន឵ង
ឿរៃររបស់អងឿរឿេប ។ អនក្រសា ឿម ន រដំលុ បានឿលូក្ឿឡូងនឺវបទ
ព឵ឿសាធន៍របស់ស឵សើឝរវាងរបឿទសអឺស្តសាឍើលា ន឵ងរបឿទសក្មពហំ ន឵ងៀសវង
យល់អាំពារឿបើបរក្មឺលន឵ធ឵ឿៅក្នហងរបឿទសអឺស្តសាឍើលាៀដលអាចផតល់ដល់
កឹ្មារ ន឵ងយឹវវ័យក្មពហំផ្តើល់ ។ អនក្រសាមានឿសចក្តារីក្រាយឿ៉យជុប ន឵ង
ៀថលងអាំណរគឹណដល់អនក្សម័រគច឵តតរបស់មឺលន឵ធ឵អឺក្រទា ៀដលបានៀសវងរក្
មឺលន឵ធ឵សរមាប់េាំរទគឿរមាងប ៊ីឿអសអាយ ។ 

ធធស-នេបបានចប់ដំនណើ រការនៅឆ្ន នំនុះ! 
 ធធសគីំ ក្ើយឿត់មក្ពាធនធាន
ស឵ក្ើា ៀដលមានន័យថ្សមាភើរឧបឿទស
បឿរមូឲើយឿរបឿរងើន ន឵ងឿរើនក្នហងវិស័យ 
អបរ់ ំ។ ធនធានស឵ក្ើារតូវបានបឿងតូឿឡងូ 
ឿៅេថទា ១ ៀេកឹ្មភៈ ៅ្ើាំ២០១២ ឿ៉យ    

អងឿរសក្មមភាពសាំរាប់បឋមស឵ក្ើាឿៅក្មពហំ(ឿេប) ឿដូមើបាជុយជរមឹញ
ឲើយមានឧបក្រណ៍ជាំនុយឿរបឿរងើន នង឵ឿរើនទាំងក្នហង នង឵ឿរៅថ្្ើក់្ ។    
ធធសមានឿេលបាំណងអភ឵វឌើឍ ន឵ងផត់ផង់នវឺសមាភើរបឿរងើនតាមរយៈ   
បណាតើញឿៅទឺទាំងរបឿទសេណៈឿពល
ៀដលធធសក្ាំពឹង់បនតបឿងូតសមាភើរ     
បឿរងើនថមាបៀនថម ឿដូមើបាឿឆលូយតបនិង
ក្ាំឿណូនតរមូវឿរោាំបាច់គឹណភាព
បឿរងើននង឵ឿរើន ។ បចហបើបនន  សមាភើរ
ទាំងឿនាេះអាចរក្បានឿៅបណ្ាើេរធាំ 
ៗ តឺចលក្់ឿសើវឿៅតាមបណាតើឿេតត/
រកឹ្ង ឫតាមឿរបញ្ជើទ឵ញតាមរយៈ Ohfch_ ។ ធនធានស឵ក្ើាគីំសហ
រេសសងម ឿៅឿពលទទុលបានដាំឿណូរឿរន឵រនតរភាព របាក់្ចាំណូលទាំង
អស់និងរតូវផតល់ដល់គឿរមាងអងឿរឿេបផ្តើល់ ឿដូមើបាជុយសាលាឿរើន
វិញ ។ 
 

 
 
 
 
 

 
 ព័ត៌មានបៀនថម សឺមចឺលមក្ឿន់ឿគហទាំពរ័ៈ www.e[j_eb.ira   
ឫតាមបណាតើញសងម (F[]_\iie) ៈ www.`[]_\iie.]ig/ttse[j_ 

រពឹតតិការណ៏សខំាន់ និងការអភិវឌឍឆ្ន នំនុះ 
ឿរអភ឵វឌើឍតាមរយៈបណាតើញ ន឵ងឿៅថ្្ើក្់មឺល៉ឋើន 
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អនក្ទទលុផល  
ន឵ងេដគភឺវ឵ឌើឍ  

៦៦% 

ឿរចាំណាយ  
ៀផនក្រដ៶បាល 

២៤% 

ចាំណាយ  
ឿផើឝងៗ 

៦%   ទារបិក្ ើា ១% 
ទារបិក្ ើា

ឿចក្ឿទស ៤% 

  

* លាំហឺរសាច់របាក់្សរឹបេនបដភ឵ាគសរមាប់ក្មមវិធាឿសើបៀង ម឵នរតូវ
បានរាប់បញ្ឡលឿៅក្នហងលាំហឺរសាច់របាក់្ៅ្ើាំ២០១២ ឿឡូយ ។ 

ការបរយិាយ  ចំនួនទឹករបាក់ 
ចាំណូលថវិឿសរឹបក្នហងគឿរមាង 
របោាំៅ្ើាំ ២០១២ ២.៧២១.៣២៤,២៦ 

សមតឹលើយចឹងរេពាៅ្ើាំ ២០១១ ១៣៣.៦៧៤,០៨ 

ចាំណូលឿររបាក់្ ៥៥៦,២១ 

រទពើយៀដលអាចឿរបូរបាស់ក្នហងៅ្ើាំ
២០១២ ២.៨៥៥.៥៥៤,៥៥ 

  

សរឹបថវិឿចាំណាយរបោាំៅ្ើាំ ២០១២ ២.៣២៤.៤៨១,៩៦ 

  

អរតាេនឿរឿរបរូបាសថ់វឿិ ៨១,៤% 

មាា សជំ់នួយ ចំនួនទឹករបាក់  
ជាដុលាល  (US$) 

Cr_[tcv_ Assi]c[t_s 
Iht_rh[tcih[f, Ih]. (CAI)/ 
USAID 

១.១០០.៥៧៧,២៤ 

Wirf^ E^u][tcih, Ih]./USAID ១.០១៣.៤៥២,៧៣ 

Tb_ O[etr__ Fiuh^[tcih  ១៤៩.៨២២,៩៤ 

S[v_ tb_ Cbcf^r_h - Austr[fc[  ១២៨.៦៦០,៧១ 

Tb_ Asc[ Fiuh^[tcih ៩៧.៣៥៥,០០ 

Iht_rvct[ ៩៦.៦៤៧,២៧ 

T_rr_ ^_s Higg_s ៤៨.៦៣៩,៣០ 

A`f[tiuh/B[r]f[y’s C[jct[f ៤២.២៥៦,៦៣ 

Litus Outr_[]b  ២៣.១១៥,៤៤ 

S[v_ tb_ Cbcf^r_h - Sw_^_h  ១០.៨០៧,00 

Ag_rc][h J_wcsb Wirf^ 

S_rvc]_ 
៩.៩៩០,00 

Wirf^ Fii^ Priar[g* 
បដ឵ភាគសរមាប់ក្មមវិធាឿសើបៀង 

១.៦៦៥.៨៣៦,០០ 

ឿរទទលុរបាក្ច់ាំណលូថាម ៅ្ើាំ២០១២ ២.៧២១.៣២៤,២៦ 

 ជសុមេឹឲើយក្មឹារ រគបូឿរងើន ឪពកឹ្មាឍើយ នង឵រក្មឹអនក្
ទទលុផលទាំងឿនាេះមក្ពាក្មមវធិារបសឿ់យងូ អងឿរឿេប 
សមឺៀថលងអាំណរគណឹដលម់ាងើស់ជាំនយុទាំងអសស់រមាប់ឿរផត់
ផងរ់បសព់កុ្ឿគក្នហងៅ្ើាំឿនេះ នង឵ៅ្ើាំមនឹៗក្នលងមក្ ។ ហរញិ្៴វតថហ 
នង឵ឿរផតផ់ងប់ានឿធវឲូើយអងឿរឿេបមានឿសវាក្មមមាននយ័
រគប់រេន ់។ 

សមឺអរគណឹ! 

លហូំរម្នចំណូលឆ្ន  ំ២០១២ នតើថវិកាជំនួយរតូវយកនៅនរបើរបាស ់
យា ងដូចនមតច? 

នសចកតីកថលងអណំរគុណ! 

សាច់របាក់ និងការចំណ្ណយ និនាន ការម្នការទទួលថវិកា 

ការបងាា ញកផនកហរិញ្ញវតថុ 
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នលាក ហុនិ សុមីហួន 
នាយក្រងរបត឵បតត឵ ន឵ង 
របធានគឿរមាង IBEC 

នលាក ឈនួ សារា ន 

របធានរគប់រគងធនធាន
មនឹសើឝ ន឵ង រដ៶បាល 

នលាក បូ សមបតិត 
របធានរគប់រគងហ឵រញ្៴វតថហ 

នលាក នៅ វណ្ណា  
នាយក្របត឵បតត឵ 

នលាករស ីនម ន រដំួល 
របធានគឿរមាង (RtF) 

នលាករស ីមា  ច័នទសភុាព 
របធានៀផនក្ក្សាងសមតថភាព 

នលាករស ីឱ ភីរា ណ  
របធានក្មមវិធា 

អាហារឺបក្រណ៍ (CTSP) 

(ឿះមើេះតាមលាំ៉ប់អក្ើឝរ ) 

នលាក ម្ម  សារទិធិ 
របធានគឿរមាង REACH 

នលាករស ីអាល ីកលន  

ទារបិក្ើាទឺឿៅ 

នលាករស ីនបា ឡា មា សា 
ទារបិក្ើាៀផនក្ក្សាង 

សមតថភាព 

នលាក ឃតឺ ករប៊ែដិនកប៊ែក  
ទារបិក្ើាបឿចក្ឿទស 

ំន់េពស់  

នលាក នពរជ សនុភឿន 

អនក្សរមបសរមួលក្មមវិធា 
អាហារឿពលរពិក្ (SFP) 

នលាក ភួង សានរ  ត 
របធានៀផនក្ 

ឿរើបចាំរបព័នធព័ត៌មាន 

នលាក ស៊ែុ៊ុំ វណា ៈ  
របធានៀផនក្ឿបាេះពឹមពផើាយ 

កញ្ញ  ហុមឹ មា រ ី
របធានក្មមវិធាអបរ់ ំ
បញ្ឡលេ្ើ (IEP) 

នលាក ជួន កសុលយ 
របធានគឿរមាង 

សាលាឿរើនេដគឺ (BSI) 

កញ្ញ  ការសីាម  ស៊ែសុយ ុលី  
គុមារ 

ទារបិក្ើាទាំនាក់្ទាំនង 

នលាក ជា កសុលយ 
អនក្សរមបសរមួលរបោាំរបឿទស 
របស់ SDPP(គឿរមាងសវ័យយ័ត) 
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បុគគលកិ និងអនកោក់ព័នធកនងុកិចារបជំុសននិបាត 

នបសកកមមរបសអ់ងគការនេប 
 

គីឿធវូឿរំមុយរ៉ឋើភ឵បាល សហគមន៏ ន឵ងអនក្ ក្់ព័នធឿផើឝងៗឿទើត ឿដូមើបាផតល់ស឵ទធ឵អាំណាច 
ដល់ក្ឹមារ ន឵ងយឹវជនរងឿរេេះ ក្នហងឿរសឿរមចបាននឺវស឵ទធ឵ទទុលបានឿរអប់រំ 

របក្បឿ៉យគឹណភាព តាមរយៈឿរេចនរបឌ឵តថមា។ 

នេប  

អងគការសកមមភាពសរំាប់បឋមសកិានៅកមពុជា 
 
 
សាលាគរឹឿឿសលើយ ន឵ងវិរក្ិតឿរឿេតត 
រកឹ្ងក្ាំពង់ោម ឿេតតក្ាំពង់ោម ក្មពហំ 
 

 
របអប់សាំបឹរតឿលេ ១៦២១  ភនាំឿពញ  ក្មពហំ 
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