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I. ការពិពណ៌នាអាំពអីង្គការ 
 

អ្ង្គការអាធវវសុើបកម្ពុជា បានបធង្កើតធ ើង្ធៅឆ្ន ាំ១៩៩៦ ធោយធោកស្សើសុម៉ា លើម្៉ាម្ (ធោកស្សើផ្ទា ល់ជាជនរង្
ធស្រោះធោយការជួញដូរ) កនុង្ធរលបាំណង្ស្បយុទ្ធស្បឆ្ាំង្ការជួញដូរម្នុសស និង្ ការធកង្ស្បវញ័្ចផ្លូវធេទ្ធលើស្តសរើ និង្ កុម
រ។ អ្ង្គការអាធវវសុើបកម្ពុជា ស្បយុទ្ធស្បឆ្ាំង្នូវស្រប់ទ្ាំរង់្ននការជួញដូរម្នុសស និង្ វធិានការការពារកនុង្ធរលបាំណង្កាត់
បនថយតស្មូ្វការជនរង្ធស្រោះធោយការជួញដូរម្នុសស តាម្រយ៍ៈការស្បយុទ្ធស្បឆ្ាំង្អ្ាំធ ើវងឹ្ាធលើស្តសរើ-កុមរ ើ (វសិម្ភា 
យយនឌ័រ) ធស្ពាោះថាអ្ាំធ ើវងឹ្ាធលើស្តសរើ-កុមរ ើវាជាយផ្នកមួ្យននបញ្ហា សិទ្ធិម្នុសស។ 

 

អ្ង្គការអាធវវសុើបកម្ពុជា ធ វ្ើការជួយដល់យុវនារ ើ និង្ កុមររង្ធស្រោះ ឬ មនហានិេ័យខ្ពស់កនុង្ការងាយរង្ធស្រោះ
ធោយអ្ាំធ ើជួញដូរផ្លូវធេទ្ វងឹ្ា រ ាំធោេបាំពាន រ ាំធោេធស សនថវ៍ៈ ទាសភា ជាប់កិច្ចសនា ឬ ធកង្ស្បវញ័្ច  ធោយសវ
ការជាមួ្យស្រួសាររបស់ ួករត់កនុង្ការផ្រល់សុវតថិភា  និង្ ការផ្រល់យុទ្ធសាស្តសរធអាយចាកធច្ញធោយនិរនរភា ។ 
 

អ្ង្គការអាធវវសុើបកម្ពុជា ធ វ្ើការយ៉ា ង្ជិតសនិតជាមួ្យម្ស្តនរើរោា េិបាល អ្ង្គការធស្ៅរោា េិបាល អាជាា ្រមូ្លោា ន 

និង្ បណ្តរ នដរូរអ្នររជាតិនានា ធដើម្បើផ្រល់តាំធណ្តោះស្សាយសម្ស្សបច្ាំធពាោះបញ្ហា ពាក់ ័នធ។ 

 

១.១ ចកខ វិស្យ័ 

ជា ិេ ធោកមួ្យយដលយុវនារ ើ និង្ កុមរ ើមនសុវតថិភា រចួ្ផុ្ត ើទាសភា  
 

១. ២ ទិស្ហ្ៅ 

អ្ង្គការអាធវវសុើបកម្ពុជា ផ្រល់ការយែទាាំ និង្ ធានាបាននូវសិទ្ធិរបស់យុវនារ ើ និង្ កុមរ ើរង្ធស្រោះ និង្ងាយរង្ធស្រោះ 
ធោយអ្ាំធ ើទាសភា តាម្រយ៍ៈការសារ រនើតិសម្បទាការអ្ប់រ ាំ បណរុ ោះបណ្តរ ល និង្សមវរណកម្មធោយធជារជ័យស្ត
 ប់ធៅសង្គម្វញិធោយឯករាជយភា វរិញ្ញវតថុ និរនររភា  និង្ ភា នននស្បឌិត ។ ធយើង្អ្នុវតរការងារធនោះធោយជួយ
ធស្ជាម្យស្ជង្ និង្ បងាា ត់បធស្ង្ៀន ួករត់អ្ាំ ើឯកភា វរិញ្ញវតថុ តាម្រយ៍ៈនិរនរភា មុ្ខ្របរ។ បនាា ប់ម្កធយើង្សាវ រម្ន 
ធលើកទឹ្កចិ្តរធអាយ ួករត់កាល យជាយផ្នកមួ្យរបស់បណ្តរ ញអ្តើត៍ៈជនរង្ធស្រោះ។ 

 

១.៣ ប្កុម្ហ្ោលហ្ៅ 

ជាយុវនារ ើនិង្ កុមរ ើជនរង្ធស្រោះ  និង្ងាយរង្ធស្រោះ ធោយការជួញដូរ រ ាំធោេបាំពាន និង្ធកង្ស្បវញ្ច ័ផ្លូវធេទ្។ 

 

១.៤ យ ទធសាស្តស្ត 

ការស្បយុទ្ធស្បឆ្ាំង្អ្ាំធ ើជួញដូរ និង្ ធកង្ស្បវញ័្ចផ្លូវធេទ្ធលើយុវនារ ើ និង្ កុមរ ើ រឺជាកាត វកិច្ចដ៏ ា្ំមួ្យយដលតស្មូ្វ
ធអាយមន វុ្នធាន ។ ធយើង្បានយកចិ្តរទុ្កោក់យ៉ា ង្ខ្ល ាំង្នូវតស្មូ្វការរបស់យុវនារ ើ និង្ កុមរ ើនើមួ្យៗ យដលធយើង្
ធ វ្ើការជាមួ្យ ម្ក ិចារណ្តយ៉ា ង្វមត់ច្ត់ ធដើម្បើផ្រល់ដាំធណ្តោះស្សាយសម្ស្សម្ដល់ ួករត់តាម្រយ៍ៈកម្មវ ិ្ ើសាំខ្ន់ៗ
ច្ាំនួន៤ (១)កម្មវ ិ្ ើសារ រនើតិសម្បទា (២)កម្មវ ិ្ ើអ្បរ់ ាំនិង្បណរុ ោះបណ្តរ លជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈខ្ង្ធស្ៅ (៣)កម្មវ ិ្ ើស្កមុ្ធរល
ធៅ (ការងារសង្គម្សធស្តងាគ ោះ) និង្ (៤)កម្មវ ិ្ ើធលើកកម្ពស់ធសដាកិច្ច (កម្មវ ិ្ ើសមវរណកម្ម) កនុង្ការផ្ទល ស់បរូរជើវតិជនរង្
ធស្រោះ និង្ ជនងាយរង្ធស្រោះធអាយកាល យជាអ្តើតជនរង្ធស្រោះ និង្ ធស្តៀម្ទ្ទួ្លយកការយកយស្បជើវតិែមើធោយការទ្ទួ្ល
ខុ្សស្តូវ និង្ សវ័យតមល ភា នូវជាំនាញចាាំបាច់្ធដើម្បើធអាយមននិរនរភា សាំរាបខ់្លួនឯង្ និង្ ស្រួសារ។ 

 



ធដើម្បើធអាយមនតមល ភា ស្បសិទ្ធិភា ដល់យុវនារ ើ និង្ កុមរ ើជាអ្នកទ្ទ្ួលផ្ល ើកម្មវ ិ្ ើ កដូច្ជាធដើម្បើផ្រល់តមល
ភា ជូនមច ស់ជាំនួយធយើង្មននើតិវ ិ្ ើជាក់ោក់កនុង្ការផ្រល់ជូនវឌឍនភា រាំធរាង្យដលអាច្វាយតនម្ល ើការវវិឌឍន  និង្ សម្
ទ្ធផិ្លសាំធរច្បានរបស់រាំធរាង្ ធោយស្កុម្ការងាររបស់អ្ង្គការអាធវវសុើបកម្ពុជា បានោក់ធច្ញនូវទិ្សធៅជាក់ោក់
យដលអាច្វាស់យវង្បានអ្ាំ ើសុច្ចន៍ៈករយដលបានរ ាំ ឹង្ទុ្ក និង្ យផ្នការណ សម្មភា យដលអាច្ធ វ្ើបាននិង្អាច្វាស់យវង្អាច្
បងាា ញអ្ាំ ើលទ្ធផ្លសាំធរច្បានធៅចុ្ង្កម្មវ ិ្ ើ ននការអ្នុវវតររាំធរាង្នើមួ្យៗ។ 

 

II. អន្តរកម្មវិធ្ីគន្្លឹះទ ាំង្៤ររស្អ់ង្គការ 
ខ្ង្ធស្កាម្ធនោះជាកា ិ ណ៌នាអ្ាំ ើកម្មវ ិ្ ើទាាំង្ឡាយ យដលជាការធនលើយតបធៅនិង្ច្កខុវសិ័យ និង្ទិ្សធៅច្ម្ប

ង្ៗ យដលអ្ង្គការអាធវវសុើបកម្ពុជា កាំ ុង្ស្បតិបតរិការសកម្មភា ការងាររបស់ខ្លួន ធោយអ្នុធោម្តាម្យុទ្ធសាស្តសរយដល
មនស្សាប់។ 

 

២.១ កម្មវិធ្ីសាត រន្ីតិស្ម្បទ 

ធយើង្ធផ្ទរ តធលើសកម្មភា ការងារច្ម្បង្ៗ ច្ាំនួន៤ រឺការផ្រល់ជាំរកសុវតថិភា  ការយែរកាសុខ្ភា  ការរាំស្ទ្ជាំនួយ
យផ្នកចិ្តរសាស្តសរ និង្ ជាំនួយយផ្នកនើតិកម្ម។ ដាំណ្តក់កាលដាំបូង្ រឺធយើង្ជួយធអាយជនរង្ធស្រោះ ឬជនងាយរង្ធស្រោះមន
លាំនឹង្ផ្លូវចិ្តរ ើវបិតរិយដល ួកធរជួបស្បទ្ោះ ធៅម្ណឌ លសារ រនើតិសម្បទាទុ្ាំឌើ រឺជាកយនលង្ធអាយ ួករត់អាច្ទ្ទួ្លបានជាំ
រកសុវតថិភា  ជួបជាមួ្យធវជាបណឌិ ត (ស្រូធ ទ្យ) បុរគលិកចិ្តរសាស្តសរ បុរគលិករាំពារយផ្នកច្ាប់ និង្ បានទ្ទ្ួលនូវតស្មូ្វការ
ចាាំបាច្់ធផ្សង្ៗ ធទ្ៀតជាធស្ច្ើនតាម្តស្មូ្វការជាក់យសរង្របស់ ួករត់។ 

 

ធយើង្ទ្ទ្ួលសាគ ល់ថាឥទ្ធិ លននការប៉ាោះដង្កិច្យផ្នកចិ្តរសាស្តសរ រឺបានកាត់ផ្ទរ ច់្អ្ាំណ្តច្ឥទ្ធិ ល និង្ការផ្ារភាា ប់ទ្ាំនាក់
ទ្ាំនង្ ដូធច្នោះវ ិ្ ើសាស្តសរននការសារ រនើតិសម្បទា ធយើង្ធផ្ទរ តការយកចិ្តរទុ្កោក់ធលើការកសាង្អ្ាំណ្តច្ឥទ្ធិ ល និង្ការ
បធង្កើតទ្ាំនាក់ទ្ាំនង្ជាែមើធ ើង្វញិដល់យុវនារ ើ-កុមរ ើ យដលធយើង្ធ ើ្វការជាមួ្យទាាំង្ធៅកនុង្ម្ណឌ ល និង្តាម្សវរម្ន ។ 

 

បណ្តរ ញធលើកកម្ពស់អ្តើតជនរង្ធស្រោះធដើរតួយ៉ា ង្សាំខ្ន់ កនុង្ការជួយដល់យុនារ ើ និង្កុមរ ើចូ្លែមើធៅកនុង្ម្ណឌ លកនុង្
ការបធង្កើតភា ធជឿជាក់ និង្ការកសាង្ទ្ាំនាក់ទ្ាំនង្ជាែមើជាមួ្យម្នុសសជុាំវញិខ្លួនធ ើង្វញិ។ កម្មវ ិ្ ើជាធស្ច្ើនស្តូវបាន
បធង្កើតធ ើង្ធោយអ្នុធោម្តាម្បទ្ោា ន និង្ដាំណ្តក់កាលសាំខ្ន់ៗ យដលអាច្បត់យបនបាន និង្យកចិ្តរទុ្កោក់ខ្ពស់
ដល់ស្រប់អ្តើតជនរង្ធស្រោះធៅធ ល ួករត់ម្កដល់ម្ណឌ លយែទាាំ ធវើយធយើង្ផ្រល់អាទិ្ភា ធៅតាម្តស្មូ្វការជាក់យសរ
ង្របស់បុរគលនើមួ្យៗ។ 

 

ជនរង្ធស្រោះទាាំង្ឡាយណ្តយដលពាក់ ័នធនិង្នើតិវ ិ្ ើច្ាប់ ធយើង្ផ្រល់ជាំនួយយផ្នកច្ាប់តាម្នើតិវ ិ្ ើធោយសវការជាម្ួយ
បណ្តរ អ្ង្គការនដរូរយផ្នកច្ាប់ ធដើម្បើជួយដល់ជនរង្ធស្រោះកនុង្ការយសវង្រកយុតរិ្ម៌្ និង្សាំណង្រដឌបបធវណើ ជូនជនរង្
ធស្រោះ។ បុរកលិកយផ្នកច្ាប់របស់ធយើង្ធ វ្ើការជាមួ្យបណ្តរ អ្ង្គការនដរូរ ធដើម្បើធរៀបច្ាំករណើ យដលពាក់ ័នធផ្លូវច្ាប់និង្
ធានាធអាយបានថា ស្រប់ជនរង្ធស្រោះយដលពាក់ ័នធផ្លូវច្ាប់ស្តូវទ្ទួ្លបានជាំនួយយផ្នកច្ាប់ និង្ការរាំពារតាម្នើតិវ ិ្ ើ
ច្ាំធពាោះមុ្ខ្ច្ាប់ធៅតុោការ។ 

 

២.២ កម្មវិធ្អីរ់រ ាំ ន្ិង្ រណត ឹះរណ្តត លជាំនាញវិជាា ជីវៈហ្ៅខាង្ហ្ប្ៅ 
បុរគលិកធយើង្ធ វ្ើការវាយតនម្លធលើយុវនារ ើ និង្ កុមរ ើនើមួ្យៗ ធោយយកចិ្តរទុ្កោក់ធៅធ ល ួករត់ចូ្លម្ក

ដល់ម្ណឌ ល ថាធតើ ួករត់ស្តូវធរៀនច្ាំធណោះដឹង្ទូ្ធៅ ឬធរៀនជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈធៅខ្ង្ធស្ៅ។ 



 

ការអ្ប់រ ាំកនុង្ស្ប ័នធធយើង្យបង្យច្កជា៣ស្បធេទ្ មនជាអាទិ្(១)ការអ្បរ់ ាំច្ាំធណោះដឹង្ទូ្ធៅធៅសាោរដឌ/សាធារណ៍ៈខ្
ណ៍ៈធ លកុមរ ើសថិតធៅធស្កាម្ការយែរកាធៅកនុង្ម្ណឌ លសារ នើតិសម្ាទា (២)ការសិកាអ្បរ់ ាំធៅសវរម្ន ស្តូវបានធ វ្ើ
ធ ើង្ធៅធ លកុមរ ើបានសារ រនើតិសម្បទាររចួ្រាល់ធវើយៗ បានធ ើ្វសមវរណកម្មធៅស្កុម្ស្រួសារវញិធៅតាម្សវរម្
ន  ធវើយបនរការសិកាច្ាំធណោះដឹង្ទូ្ធៅខ្ណ៍ៈ ួករត់កាំ ុង្រស់ធៅជាមួ្យស្កុម្ស្រួសារ និង្(៣)ការអ្បរ់ ាំធៅឧតរម្
សិកាសាំរាបអ់ាហារូបករណ ធៅសកលវទិ្ាលយ័។ ធយើង្ធ វ្ើការតាម្ោនឃលុ ាំធម្ើលយ៉ា ង្ធទ្ៀង្ទាត់បាំផុ្ត ើសាថ នភា នន
ការរស់ធៅ ការសិកា និង្ ការវវិឌឍន ធផ្សង្ៗ របស់កុមរ ើទាាំង្ធនោះធោយយកចិ្តរទុ្កោក់។ 

 

ការអ្បរ់ ាំច្ាំធណោះដឹង្ទូ្ធៅធ លសាន កធ់ៅកនុង្ម្ណឌ ល-កម្មវ ិ្ ើអ្ប់រ ាំកនុង្ស្ប ័នធចាប់ធផ្រើម្ធ ើង្ធៅម្ណឌ លសារ រនើតិសម្បទាទុ្ាំ
ឌើ យដលមនទិ្សធៅសាំខ្ន់កនុង្ការបណរុ ោះបណ្តរ ល្នធានម្នុសស ធអាយបញ្ច ប់ការសិកាស្បកបធោយរុណភា  និង្
ទ្ាំនុកចិ្តរ យដលអាច្មនសម្តថភា ស្បកបអាជើ វជិាា ជើវ៍ៈ ជារិោនុបោា យកិា អ្នកចិ្តរវទិ្ា រណធនយយនិង្វរិញ្ញវតថុ ្ុ
រកិច្ចនិង្រដាបាល ការស្រប់ស្រង្ នើតិកម្មនិង្ធសដាកិច្ច អ្កសរសាស្តសរអ្ង់្ធរលស អ្កសរសាស្តសរយខ្មរ បដិសណ្តា រកិច្ចនិង្
ធទ្សច្រណ   ត៌មនវទិ្ា រដាបាលសាធារណ៍ៈ ទ្ាំនាក់ទ្ាំនង្និង្ទ្ើផ្ារ ទ្ើផ្ារនិង្្នាររ និង្វសិ័យធផ្សង្ៗធទ្ៀតធៅ
ធ ល ួករត់បញ្ច ប់ការសិកា។ 

 

ច្ាំធពាោះកុមរ ើរង្ធស្រោះយដលស្រប់អាយុចូ្លធរៀនធៅសាោបឋម្សិកា ទិ្សធៅសាំខ្ន់របស់ធយើង្ រឺធានាធអាយបានថា
 ួករត់ទ្ទ្ួលបានការសិកាអ្ប់រ ាំជាក់ោក់ម្យួ ធៅកនុង្បរយិកាសសាោសាធារណ៍ៈស្បកបធោយសុវតថិភា ។
ស្បសិនធបើកុមរ ើជាកុមរកាំស្ពា ឬមិ្នមនសុវតថិភា ស្រប់ស្រន់កនុង្ការរស់ធៅផ្ាោះ ធយើង្ផ្រល់ការសិកាអ្ប់រ ាំច្ាំធណោះទូ្ធៅ
ធអាយ ួករត់ធៅខ្ណ៍ៈធ ល ួករត់សាន ក់ធៅម្ណឌ លសារ រនើតិសម្បទាទុ្ាំឌើ ធៅទ្ើស្កុង្េនាំធ ញ។ កុមរ ើធៅម្ណឌ លទុ្ាំឌើ
ចូ្លធរៀនធៅសាោរដាធៅយកបរម្ណឌ លយដលមនរយ៍ៈច្មា យអាច្ជិោះកង់្ធៅធរៀនបានធៅសាោបឋម្សិកា ធយើង្មន
រែយនរសាំរាបដឹ់កជញ្ាូ នកុមរ ើធៅធរៀនធៅសាោម្្យម្សិកា និង្វទិ្ាល័យយដលធៅឆ្ា យ ើម្ណឌ ល។ ធយើង្ផ្រល់ការ
ធរៀនបយនថម្ធៅកនុង្ម្ណឌ ល ជាករណើ ចាាំបាច់្ ធដើម្បើធអាយកុមរ ើធរៀនទាន់កម្មវ ិ្ ើធៅសាោរបស់ ួករត់។ 

 

ការធរៀនភាសាអ្ង្ធ់រលស កាំ យូទ្រ័ និង្ បណ្តា លយ័-ធយើង្បធស្ង្ៀនភាសាអ្ង់្ធរលស និង្កាំ យូទ័្រដល់កុមរ ើធៅកនុង្ម្ណឌ ល និង្
កុមរ ើម្ក ើស្រួសារស្កើស្កតាម្សវរម្ន ធៅយកបរៗ ម្ណឌ លទុ្ាំឌើ ៥នែាកនុង្១សបារ វ   ើនែាច័្នាដល់នែាសុស្ក បធស្ង្ៀន៥ធម៉ា ង្
កនុង្១នែា ធយើង្យបង្យច្កកុមរ ើជា៤ស្កុម្ ធរៀនភាសាអ្ង់្ធរលស និង្ ៤ស្កុម្ធទ្ៀតធរៀនកាំ យូទ័្រ។  ួករត់អាច្ចូ្លអាន
ធសៀវធៅ និង្ ្នធានសិកាតាម្មុ្ខ្វជិាា ធផ្សង្ៗ ជាធស្ច្ើនធៅកនុង្បណ្តា ល័យធៅម្ណឌ លទុ្ាំឌើ។ 

 

ការវវកឹវវនឺរបាាំស្បន ណើ យខ្មរ ធយរ៍ៈ និង្ សម្ិ ធយើង្បានធរៀបច្ាំសាំរាប់កុមរ ើជាធរៀង្រាលចុ់្ង្សបារ វ  និង្ នែាសើល។ 

 

ការសិកាអ្បរ់ ាំធៅសវរម្ន (CBE)-ធយើង្ធលើកកម្ពស់ការចិ្ញ្ច ឹម្បើបាច់្យែរកាកុមរ ើធអាយរស់ធៅកនុង្ស្រួសារជាជាង្
ធអាយ ួករត់រស់ធៅតាម្ស្រឹោះសាថ ន ដូធច្នោះការធ វ្ើសមវរណកម្មធៅតាម្សវរម្ន វញិ រឺជាជាំធរ ើសអាទិ្ភា តាម្យដល
អាច្ធ វ្ើធៅបាន ធស្កាយ ើធយើង្ទ្ទ្ួលបានការបញ្ហា ក់អ្ាំ ើសុវតថិភា  និង្សុខ្មលភា របស់ ួករត់ថាអាច្សមរណ
កម្មបាន ធយើង្ឧបតថម្ភជាការសិកាអ្ប់រ ាំធៅសវរម្ន  ឬបញ្ាូ នធៅសិកាជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈធៅខ្ង្ធស្ៅ។ ជាជាំធរ ើសដ៏ស្តឹម្
ស្តូវបាំផុ្តយដលកុមរ ើស្តូវបនរការសិកាធវើយរស់ធៅផ្ាោះជាម្ួយស្កុម្ស្រួសាររត់ ធយើង្ឧបតថម្ភសមភ រ៍ៈសិកា ឯកសណ្តា ន
សិសស និង្ នែលធរៀនបយនថម្ ធដើម្បើធអាយកុមរ ើបានចូ្លធរៀន និង្ការពារ ួករត់កុាំធអាយធបាោះបង់្ការសិកាធដើម្បើធៅរក
ស្បាក់ច្ាំណូលផ្គត់ផ្គង់្ស្រួសារ។ 



 

ការអ្បរ់ ាំថាន ក់ឧតរម្សិកាធៅសកលវទិ្ាល័យ (HEU)-កុមរ ើយដលបានស្ប ង្បញ្ច ប់ថាន ក់ទ្ើ១២ (ម្្យម្សិកាទុ្តិយ
េូមិ្) អាច្ោក់ពាកយធសនើសុាំអាហារូបករណ ធរៀនបនរធៅសកលវទិ្ាល័យបាន។ អ្ង្គការអាធវវសុើបកម្ពុជា ធជឿជាក់យ៉ា ង្
មុ្តមាំថា ធនោះជាធ លធវោដ៏សាំខ្ន់ កនុង្ការផ្រល់ឱកាសធអាយកុមរ ើបានបនរការសិកា។ ធយើង្មនយផ្នការយណនាាំអ្ាំ ើ
កម្មវ ិ្ ើជួយដល់ ួករត់យដលបណ្តរ អ្ង្គការ ឬសាធារណ៍ៈជនអាច្ចូ្លរមួ្ជួយឧបតថម្ភរាំស្ទ្ នូវតនម្លសិការបស់អ្តើត
ជនរង្ធស្រោះ (កុមរ ើ) ណ្តមន ក់ដូច្ជាជួយឧបតថម្ភនែលសិកា ការចាយវាយធផ្សង្ៗ និង្ការជួយធលើមុ្ខ្វជិាា សិកាជាក់ោក់
ណ្តមួ្យរបស់កុមរ ើ។ ធយើង្រ ាំ ឹង្ថានិសសតិនឹង្តបសនង្ម្កអ្ង្គការវញិតាម្រយ៍ៈផ្រល់ការវវកឹវវនឺការងារធស្កាយធ ល
 ួកធរបញ្ច ប់ការសិកា យដលអាច្ជាការផ្រល់ផ្លស្បធយជន បយនថម្ កនុង្ការជាំរុញការទ្ទ្ួលខុ្សស្តូវ និង្ការធលើកកម្ពស់
និរនរភា ធសដាកិច្ចរយ៍ៈធ លយវង្។ 

 

ទិ្សធៅសាំខ្ន់របស់ធយើង្រឺធលើកទឹ្កចិ្តរជនរង្ធស្រោះធអាយកាល យជាអ្តើតជនរង្ធស្រោះ និង្ធលើកទឹ្កចិ្តរអ្តើតជនរង្
ធស្រោះធអាយកាល យជាយផ្នកមួ្យននដាំធណ្តោះស្សាយ។ បច្ចុបបននធយើង្មនអ្តើតជនរង្ធស្រោះយដលបានបញ្ច ប់ការសិកា ើ
សកលវទិ្ាល័យកាំ ុង្បាំធរ ើការកនុង្អ្ង្គការអាធវវសុើបកម្ពុជា ដូច្ជាស្បធានម្ណឌ ល កម្មវ ិ្ ើចិ្តរសាស្តសរ កម្មវ ិ្ ើស្កុម្ធរល
ធៅ កម្មវ ិ្ ើសុខ្ភា  កម្មវ ើ្ ើអ្ប់រ ាំនិង្បណរុ ោះបណ្តរ ល ការលិ័យរដាបាលនិង្រណធនយយ កម្មវ ិ្ ើធលើកកម្ពស់ធសដាកិច្ច និង្ជា
បុរគលិកយែរទាាំជាធដើម្។ 

 

ការបណរុ ោះបណ្តរ លជាំនាញខ្ង្ធស្ៅ (OST)-អ្តើតជនរង្ធស្រោះយដលមនអាយុធស្ច្ើន ជាទូ្ធៅចាប់ ើ១៦ឆ្ន ាំធ ើង្ធៅ 

យតង្យតច្ង់្ធរៀនជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈធអាយបានច្ប់ឆ្ប់ៗ តាម្យតអាច្ធ វ្ើធៅបាន ជាស្បធយជន ធដើម្បើធអាយ ួកធរអាច្វលិស្ត
 ប់ធៅចាប់ធផ្រើម្ការរស់ធៅធោយសវ័យនិរនរភា  ឬ ជាមួ្យស្កុម្ស្រួសារវញិ។ ច្ាំណុច្សាំខ្ន់ននការបណរុ ោះបណ្តរ ល
ជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈរឺជាស្បស្បេ ច្ាំណូលសវ័យស្ទ្ស្ទ្ង់្ និង្ ជាបាំណិនជើវតិចាាំបាច្់សាំរាប់យុវនារ ើមន ក់ៗ កនុង្ការជួយស្ទ្ស្ទ្ង់្
ខ្លួនរត់ និង្ ស្កុម្ស្រួសាររបសរ់ត់ធអាយមនធសថរភា  និង្ ឯករាជយភា ។ 

 

ធយើង្ធផ្ទរ តសាំខ្ន់ធលើសារស្បធយជន បាំណិនជើវតិ និង្ ការបណរុ ោះបណ្តរ លអ្ាំ ើរធបៀបបធង្កើតមុ្ខ្របរ តាម្រយ៍ៈភា ជានដ
រូរ ជាមួ្យបណ្តរ អ្នកឯកធទ្សយដលមនជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈច្ាស់ោស់ និង្ បណ្តរ អ្ង្គការធស្ៅរោា េិបាលនានា ជាជាង្ការ
ផ្រល់ការបណរុ ោះបណ្តរ លផ្ទា ល់ធៅកនុង្អ្ង្គការអាធវវសុើបកម្ពុជា។ ម្កដល់ធ លធនោះធយើង្បានស្បមូ្លច្ង្ស្កង្ឯកសារ
រាយបញ្ា ើមុ្ខ្ជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈធផ្សង្ៗ បានជាង្៣០មុ្ខ្វជិាា  (បញ្ា ើរាយមុ្ខ្ជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈបណរុ ោះបណ្តរ លខ្ង្ធស្ៅ) ដូច្ជា
ជាំនាញអ្ ុតសក់ កាត់ធដរ ធ វ្ើនាំ ធភាជនើយោា ន បដិសណ្តា រកិច្ច។ល។ ទិ្សធៅសាំខ្ន់បាំផុ្ត រឺជួយធអាយ ួករត់មនលទ្ធ
ភា សាំធរច្បានឯករាជយភា ធសដាកិច្ច និង្ ធសច្ករើនែលែនូរធៅធ ល ួករត់ស្ត ប់ធៅសវរម្ន វញិ។ យនរការទាាំង្ធនោះរឺ
ធដើម្បើ ធនលឿននើតិវ ិ្ ើ បង្ករលទ្ធភា អាច្ធ វ្ើសមវរណកម្មយុវនារ ើ និង្ កុមរ ើនើមួ្យៗ បានធលឿនតាម្យដលអាច្ធ វ្ើធៅបា
ន។ 

 

២.៣ កម្មវិធ្ីហ្លើកកាំពស្ហ់្ស្ដឋកិចច (EEP) (ស្មាវរណកម្ម) 

យុវនារ ើ ឬ កុមរ ើយដលមនវឌឍនភា ធលើការសារ រនើតិសម្បទាការអ្ប់រ ាំ និង្ បណរុ ោះបណ្តរ ល ធយើង្អាច្ចាប់ធផ្រើម្
នើតិវ ិ្ ើធ វ្ើសមវរណកម្ម ួករត់ស្ត ប់ធៅកាន់ជើវតិ្ម្មតាវញិ។ នើតិវ ិ្ ើធនោះពាក់ ័នធនិង្ការធ វ្ើជាកូនជាង្ ឬ ជាអ្នក
វវកឹវវនឺការងារធៅកយនលង្ណ្តមួ្យ។  ួករត់ធរៀនរស់ធៅធោយមច ស់ការធលើខ្លួនឯង្ (ឯករាជយ) ស្រប់ស្រង្ចាត់យច្ង្ការ



ចាយវាយលុយកាក់ផ្ទា ល់ខ្លួន និង្ ធានាធអាយបានថា ួករត់អាច្ចូ្លរមួ្ច្ាំយណកបានធោយធទ្ៀង្ទាត់កនុង្ការធស្បើ
ស្បាស់អាជើ យដល ួករត់បានធស្ជើសធរ ើស។ 

 

សមវរណកម្មជាការងារយដលពាក់ ័នធការស្សាវស្ជាវយសវង្រកស្កុម្ស្រួសារ ការធៅធលង្ស្រួសារ ការសិកាវាយតាំនល
សាថ នភា ស្រួសារ និង្ ឯកភា វូបបនើយកម្ម (ការសាំរុោះសាំរលួ) ការសិកាវាយតាំនលសវរម្ន  ការជួយរាំស្ទ្សកម្មភា រក
ស្បាក់ច្ាំណូលធផ្សង្ៗ សាំរាប់ស្រួសាររបស់យុវនារ ើ និង្ កុមរ ើ ការធ វ្ើមតុេូមិ្និវតរន ធៅកាន់ស្បធទ្សកាំធណើ តវញិតាម្តស្មូ្វ
ការជាក់យសរង្ និង្ ការតាាំង្ទ្ើលាំធៅធោយឯករាជយធៅតាម្សវរម្ន ។ 
 

ច្ាំធពាោះយុវនារ ើយដលបានស្ប ង្បញ្ច ប់ម្្យម្សិកាទុ្តិយេូមិ្ ធនោះជាធ លយដលស្តូវចាប់ធផ្រើម្អាជើ របស់ ួករត់ ឬ ស្តូវ
ធរៀនបនរធៅសកលវទិ្ាល័យ។ អ្នររកាលរបស់ ួករត់ធនោះរឺមនសារ៍ៈសាំខ្ន់ណ្តស់ តស្មូ្វធអាយមនការស្រប់ស្រង្
ធោយស្បុង្ស្បយត័ន ធដើម្បើធានាធអាយបានថា ួករត់អាច្រស់បានធោយមននិរនរភា ធលើជើវតិផ្ទា ល់ខ្លួនរត់។ 

 

ធដើម្បើធានាធអាយបាននូវការបនរភា ធជារជ័យរបស់អ្តើតជនរង្ធស្រោះ យដលបានសារ រនើតិសម្បទា និង្ ធរៀនច្ប់កម្មវ ិ្ ើ
ធផ្សង្ៗ តស្មូ្វធអាយបុរគលិកកម្មវ ិ្ ើធលើកកាំ ស់ធសដាកិច្ច ធ វ្ើការតាម្ោនបនរធៅធលើអ្តើតជនរង្ធស្រោះធស្កាយ ើការធ វ្ើស
មវរណកម្មរធួវើយ សាំរាប់រយ៍ៈធ លម្ួយធោយរម នកាំណត់តាម្សាថ នភា ជាក់យសរង្របស់ករណើ នើមួ្យៗ។ បុរគលិក
តាម្ោនបនរ ើភា ធជារជ័យរបស់កម្មវ ិ្ ើ ធោយការធ វ្ើរបាយការណ អ្ាំ ើស្បេ ច្ាំណូល-ច្ាំណ្តយរបស់យុវនារ ើ និង្អ្ាំ ើ
សាថ នភា ធផ្សង្ៗរបស់ ួករត់ (ឧ. ហានិេ័យឱនភា និរនររភា និង្ភា ធជារជ័យ)។ 

 

ស្បហាក់ស្បយវលរន និង្កម្មវ ិ្ ើជួយឧបតថម្ភនែលសិកា សាំរាប់អ្តើតជនរង្ធស្រោះណ្តមន ក់ធៅឧតរម្សិកា យដលធយើង្បាន
បរយិយខ្ង្ធលើ ធយើង្យសវង្រកមូ្លនិ្ិធដើម្បើជួយផ្រល់ឱកាសដល់យុវនារ ើ យដលច្ង់្ធ វ្ើការធៅកយនលង្អ្ង្គការណ្តមួ្យ
យដលមនការបណរុ ោះបណ្តរ លស្តឹម្ស្តូវ បានធ វ្ើការជាមួ្យនិធយជកលអស្តឹម្ស្តូវ និង្ មនសុវតថិភា រឺជួយដល់យុវនារ ើ
យដលបានបញ្ច ប់ការសិកាធអាយទ្ទ្ួលបានឱកាសលអ ធដើម្បើអ្េិវឌឍវជិាា ជើវ៍ៈរបស់ខ្លួនធអាយទ្ទួ្លបានធជារជ័យ។ 

  

ធយើង្បានច្ង្ស្កង្ស្កុម្ការងារធោយធ វ្ើការជាមួ្យបណ្តរ ញធលើកកម្ពស់អ្តើតជនរង្ធស្រោះ/សធម្លង្ធដើម្បើផ្ទល ស់ផ្រូរ
(Voices For Changers (VFC) ធដើម្បើជួយដល់អ្តើតជនរង្ធស្រោះធអាយទ្ទួ្លបានសការ នុ លខ្ពស់ធឆ្ព ោះធៅរកភា 
ធជារជ័យ ធទាោះបើជារត់ចាប់ធផ្រើម្មុ្ខ្របរផ្ទា ល់ខ្លួន ឬ បាំធរ ើការធអាយធរក៏ធោយ។ ជាការ ិតធយើង្មិ្នបានផ្រល់ការអ្ប់រ ាំ 
និង្ បណរុ ោះបណ្តរ លធអាយ ួករត់បានស្រប់ស្រន់ធនាោះធទ្ ដូធច្នោះសមជិកបណ្តរ ញស្កុម្សធម្លង្ធដើម្បើផ្ទល ស់បរូរធ វ្ើការ
ជាមួ្យយុវនារ ើនើមួ្យៗ យដលបានបញ្ច ប់ការសិកា ធដើម្បើធានាធអាយទ្ទួ្លបានលទ្ធផ្លលអស្បធសើរនាធ លអ្នារត។ 
 

ការតាម្ោនបនរធស្កាយធ លធ វ្ើសមរណកម្ម-ការតាម្ោនបនរច្ាំធពាោះយុវនារ ើ និង្ កុមរ ើយដលបានសមវរណកម្មរចួ្
ធវើយ រឺមនសារ៍ៈសាំខ្ន់ខ្ល ាំង្ណ្តស់ កនុង្ការផ្រល់ការរាំស្ទ្ ផ្រល់ដាំបូនាម ន ធដើម្បើធអាយការធ វ្ើសមវរណកម្ម ទ្ទ្ួលបាន
ធជារជ័យ ផ្រល់ការឧបតថម្ភបយនថម្តាម្តស្មូ្វការជាក់យសរង្ ចុ្ោះសួរសុខ្ទុ្កខ  ិនិតយតាម្ោនបនរ អ្ាំ ើសាថ នភា ធផ្សង្ៗ។ 

 

ធរលធៅសាំខ្ន់រឺជួយធអាយយុនារ ើនើមួ្យៗ សាំធរច្បានសវ័យឯករាជយ ធស្ពាោះដាំណ្តក់កាលធនោះយុវនារ ើយដលបានទ្ទួ្ល
ផ្ល ើកម្មវ ិ្ ើ មិ្ន ឹង្យផ្អកធលើការជួយធស្ជាម្យស្ជង្ ើអ្ង្គការធទ្ៀតធនាោះធទ្ ធស្ពាោះ ួករត់អាច្មនលទ្ធភា ជួយសង្គម្វញិ
តាម្រយ៍ៈការជួយយុវនារ ើដនទ្ធទ្ៀតយដលកាំ ុង្ធស្តៀម្ខ្លួនធឆ្ព ោះម្កកាន់ដាំណ្តក់កាលធនោះយដរ។ ធយើង្បានបធស្ង្ៀន ួក
រត់អ្ាំ ើសារ៍ៈសាំខ្ន់ននរណធនយយភា  និង្ ទ្ាំនួលខុ្សស្តូវរបស់បុរគលមន ក់ៗ កនុង្អ្ាំ ុង្ធ លយដល ួករតស់ាន ក់ធៅ



អ្ង្គការអាធវវសុើបកម្ពុជា ដូធច្នោះ ួករត់រ ើករាយកនុង្ការជួយម្កអ្ង្គការវញិ។ ការជួយម្កអ្ង្គការវញិអាច្កនុង្រូបភា  ជា
ការជួយដល់អ្តើតជនរង្ធស្រោះដនទ្ធទ្ៀត ធៅខ្ណ៍ៈធ ល ួករត់ចាប់ធផ្រើម្បធង្កើតមុ្ខ្របរែមើ ឬ ជាតនម្លសមភ រ៍ៈសាំរាប់
បធង្កើតមុ្ខ្របរយដលជាយផ្នកមួ្យនននើតិ ើ្សមវរណកម្មធយើង្ស្តូវផ្រល់ជូនរត់ និង្ ចូ្លជាសមជិករបស់បណ្តរ ញ
អ្តើតជនរង្ធស្រោះសាំធលង្ធដើម្បើផ្ទល ស់បរូរ (VFC) ។ 

 

បុរគលិកស្កុម្ការងារធ វ្ើការជាមួ្យយុវនារ ើ ធដើម្បើធានាធអាយបានថាយុវនារ ើយដលបានបញ្ច ប់ការសិកា បានធរៀនអ្ាំ ើតនម្ល
សវ័យវនិិធយរ (វនិិធយរធលើខ្លួនឯង្) និង្រុណតនម្លននការយច្ករ ាំយលកតាម្រយ៍ៈការជួយសង្គម្វញិ ជាដាំបូង្ស្តូវធ វ្ើធអាយ
ជើវតិខ្លួនឯង្មនលាំនឹង្ជាមុ្នសិន ធោយបុរគលិកស្កុម្ការងារធយើង្ជួយធអាយ ួករត់ទ្ទួ្លបានភា ធជារជ័យនិង្ធ វ្ើ
ធអាយស្បធសើរធ ើង្នូវសាថ នភា ធសដាកិច្ចរបស ់ួករត់យដលរស់ធៅតាម្សវរម្ន ។ ការជួយរបស់ ួករត់ធអាយ
ទ្ទួ្លបានធជារជ័យ រឺការជួយដល់យុវនារ ើដនទ្ធទ្ៀតយដលកាំ ុង្សថិតធៅធស្កាម្ការស្រប់ស្រង្របស់កម្មវ ិ្ ើធៅធ ើយនិង្ 
ធ វ្ើការតស ូម្តិសាំរាប់យុវនារ ើនិង្កុមរ ើដនទ្ធទ្ៀត។ 

 

ធយើង្យតង្យតស្បារ ធធ វ្ើសិកាខ សាោស្បចាាំឆ្ន ាំ សរើ ើការយច្ករ ាំយលក និង្ ការនលុោះបញ្ហច ាំង្ យ៉ា ង្ធហាច្ណ្តស់ម្ួយឆ្ន ាំម្រង្ 

ជាម្ួយអ្តើតជនរង្ធស្រោះយដលកាំ ុង្សាន ក់ធៅកនុង្ម្ណឌ ល ធស្តៀម្ធ វ្ើសមវរណកម្ម និង្ អ្តើតជនរង្ធស្រោះយដលបានធ វ្ើ
សមវរណកម្មរចួ្ធវើយ កនុង្ធរលបាំណង្យច្ករ ាំយលកបទ្ ិធសា្ន  អ្ាំ ើភា ធជារជ័យននការកសាង្ជើវតិែមើកនុង្សង្គម្។ 

 

២.៤ កម្មវិធ្ីប្កុម្ហ្ោលហ្ៅ (ស្ង្គម្ស្ហ្ស្តងាគ ឹះ) 

បុរគលិកកម្មវ ិ្ ើស្កុម្ធរលធៅបានចុ្ោះធៅផ្រលក់ារអ្ប់រ ាំ ធៅតាម្ទ្ើតាាំង្កាំសានរសបាយនានា (វសិ័យ/ឧសាវ
កម្មផ្លូវធេទ្) ដូច្ជាហាង្ម៉ា សា ការា៉ា អូ្ធខ្ ហាង្លក់ស្សាធបៀរ ធភាជនើយោា ន ផ្ាោះជួល និង្ តាម្សួនច្ារសាធារណ៍ៈជា
ធដើម្ ធដើម្បើយច្កធស្សាម្អ្នាម័្យ និង្ សមភ រ៍ៈអ្នាម្័យធផ្សង្ៗ ធោយឥតរិតនែល ដល់ស្តសរើបាំធរ ើធសវាកាំសានរសបាយ ជាការ
ធលើកទឹ្កចិ្តរដល់ ួករត់យដលបានចូ្លរមួ្ជាម្ួយកម្មវ ិ្ ើធយើង្ និង្ ធដើម្បើធលើកកម្ពស់ការរមួ្ធេទ្ធោយសុវតថិភា ។ 

  

ការបធស្តញ្ា ៀបការយល់ដឹង្អ្ាំ ើវុើវ/ធអ្ដស  ជម្ាឺកាម្ធរារ ការធស្បើស្បាស់សារធាតុធញៀន អ្នាម័្យខ្លួនស្បាណ សិទ្ធិម្នុសស 
និង្ សវ័យការពារ ធយើង្បានផ្រល់វរគបណរុ ោះបណ្តរ លដល់ស្តសរើបាំធរ ើធសវាកាំសានរសបាយ យដលបានចូ្លរមួ្ជាមួ្យកម្មវ ិ្ ើ
ស្កុម្ធរលធៅរបស់ធយើង្ ធនោះជាសាព នកនុង្ការផ្ារភាា ប់ កសាង្ទ្ាំនុកចិ្តររវាង្ស្តសរើបាំធរ ើធសវាកាំសានរសបាយ និង្អ្ង្គការអា
ធវវសុើបកម្ពុជា។ បុរគលិកធយើង្បានធ វ្ើការសស្ម្បសស្មួ្លជាមួ្យនដរូរ ធដើម្បើបញ្ាូ នស្តសរើបាំធរ ើធសវាកាំសានរទាាំង្ឡាយណ្ត
យដលមនបញ្ហា សុខ្ភា ធៅកាន់ម្នាើរធ ទ្យ ឬ រលើនិកសុខ្ភា  យដលអ្ង្គការអាធវវសុើបកម្ពុជាសវការជាមួ្យធដើម្បើធអាយ
 ួករត់បានទ្ទួ្លធសវាកម្មយែទាាំសុខ្ភា  តាម្តស្មូ្វការ។ ធស្ៅអ្ាំ ើការបធស្តញ្ា ៀបការយល់ដឹង្ បុរគលិកកម្មវ ិ្ ើធនោះបាន
ធដើរតួនាទ្ើយ៉ា ង្សាំខ្ន់មួ្យធផ្សង្ធទ្ៀត រឺការបញ្ចុ ោះបញ្ចូ លដល់ស្តសរើបាំធរ ើធសវាកាំសានរសបាយធអាយលោះបង់្មុ្ខ្របរ
បច្ចុបបននរបស់ខ្លួន និង្ ស្បមូ្ល ត៌មនអ្ាំ ើករណើ ជួញដូរម្នុសស កនុង្ធរលបាំណង្ជួយសធស្តងាគ ោះជនរង្ធស្រោះ។ 

 

III. ស្ ចចន្ៈកររ ាំពលង្ទ ក ន្ិង្ លទធផលស្ាំហ្រចបាន្ 

 
 

៣.១ របាយការណ៍ស្ហ្ង្ខរ 

ការធ វ្ើការជាមួ្យជនរង្ធស្រោះធោយអ្ាំធ ើវងឹ្ាផ្លូវធេទ្ ជួញដូរ រ ាំធោេបាំពាន ទាសភា ជាប់កិច្ចសនា ឬ ការ
ធកង្ស្បវញ័្ចផ្លូវធេទ្ រឺមនការសមុរសាម ញខ្ល ាំង្ណ្តស់ យដលតស្មូ្វធអាយអ្ង្គការអាធវវសុើបកម្ពុជា ធ វ្ើការជាអ្នររកម្មវ ិ្ ើ



ធដើម្បើផ្រល់ធសវាកម្មជនរង្ធស្រោះ ដល់ជនរង្ធស្រោះតាម្តស្ម្ូវការចាាំបាច្់ និង្ តាម្ននា៍ៈរបស់ ួករត់ធោយការចាប់ធផ្រើម្ ើ
ការកាំណត់អ្តរសញ្ហញ ណជនរង្ធស្រោះរវូតដល់ការធ វ្ើសមវរណកម្មអ្តើតជនរង្ធស្រោះ ធៅកាន់សវរម្ន វញិ។
សាថ បនិក និង្ នាយកិាធយើង្ ធោកស្សើ សុម៉ា លើ ម្៉ាម្ បានមនស្បសាសន ថា“ ធយើង្ច្ាំណ្តយធ ល៥នាទ្ើសធស្តងាគ ោះកុមរ ើ
មន កប់៉ាុយនរធយើង្ស្តវូការធ លធវោរាបឆ់្ន ាំ ធដើម្បើសារ រនើតិសម្បទាកុមរមន ក់ ធអាយជាសោះធសបើយ ើរបួសផ្លូវកាយ និង្ របួស
ផ្លូវចិ្តរយដលកុមរ ើបាននលង្កាត់ ”។ 

 

ធនោះជាការអ្នុវតរបនរនូវសកម្មភា កម្មវ ិ្ ើយដលមនស្សាប់ ដូធច្នោះរបាយការណ ស្បចាាំឆ្ន ាំ២០១៩ធនោះ ធយើង្ធផ្ទរ តយតធលើ
សកម្មភា កម្មវ ិ្ ើយដលសធស្ម្ច្បាន ធស្បៀបធ្ៀបជាមួ្យសុច្ចន៍ៈកររ ាំ ឹង្ទុ្ក យដលធយើង្បានច្ង្ស្កង្ធៅកនុង្យផ្នការធម្
យដលស្បធានកម្មវ ិ្ ើនើមួ្យៗ បានធ វ្ើបទ្បងាា ញធៅចុ្ង្ឆ្ន ាំ២០១៨ និង្ បានទ្ទ្ួលការអ្នុម្័តឯកភា  ើស្កុម្ស្បឹកាេិបា
លស្បតិបតរិរបស់អ្ង្គការអាធវវសុើបកម្ពុជា។ 

 

លទ្ធផ្លសាំធរច្បានធៅកនុង្របាយការណ ស្បចាាំឆ្ន ាំធនោះ រឺជាលទ្ធផ្លននការអ្នុវតររមួ្ ចាប់ ើនែាទ្ើ១ យខ្ម្ករា ដល់ នែាទ្ើ
៣១ យខ្ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០១៩ បានទ្ទ្ួលការឧបតថម្ភវរិញ្ញវតថុ ើបណ្តរ មច ស់មូ្លនិ្ិ និង្ អ្នករាំស្ទ្យដលបានឧបតថម្ភដល់កម្មវ ិ្ ើ
ធផ្សង្ៗ តាម្ទិ្សធៅរបស់ខ្លួន ប៉ាុយនរជាវភិារទានរមួ្យដលនាាំធអាយសាំធរច្បាននូវលទ្ធផ្លរមួ្ ននបណ្តរ កម្មវ ិ្ ើរបស់អ្ង្គការ
អាធវវសុើបកម្ពុជាទាាំង្អ្ស់សាំរាប់រយ៍ៈធ ល១២យខ្។ 

 

អនកទទួលផលគាំហ្រាង្ 

ធយើង្អ្នុវតរសកម្មភា ការងារ ធោយអ្នុធោម្ធៅតាម្ធរលធៅ និង្ ទិ្សធៅទាាំង្ឡាយយដលបានោក់ធច្ញ ធវើយ
ធសាើរយតស្រប់យផ្នការសកម្មភា ទាាំង្អ្ស់ ធយើង្សាំធរច្បានលទ្ធផ្លលអ តាម្សុច្ចន៍ៈករយដលបានរ ាំ ឹង្ទុ្ក ននសម្ទ្ធិផ្ល
កម្មវ ិ្ ើរនលឹោះទាាំង្៤ ធយើង្បានបរយិយធៅទ្ាំ ័រទ្ើ១០-១២ខ្ង្ធស្កាម្ធនោះ។ 

 

ការងាររបស់ធយើង្រឺសធស្តងាគ ោះជើវតិម្នុសស និង្ កសាង្អ្នារតធអាយលអស្បធសើរសាំរាប់យុវនារ ើ និង្ កុមរ ើយដលធយើង្ធ វ្ើការ
ជាម្ួយ។ ធៅឆ្ន ាំ២០១៩ មនយុវនារ ើ និង្ កុមរ ើ ច្ាំនួន៣៤៦នាក់ បានទ្ទ្ួលធសវាកម្ម និង្ ការយែទាាំ ើអ្ង្គការអាធវវសុើប
កម្ពុជា ដូច្បានបងាា ញជូនកនុង្តារាង្ខ្ង្ធស្កាម្ធនោះ។ សថិតិធនោះមិ្នបានរាប់បញ្ចូ លច្ាំនួនស្តសរើបាំធរ ើធសវាកាំសានរសបាយ
យដលបានទ្ទ្ួលធសវាកម្ម ើកម្មវ ិ្ ើស្កុម្ធរលធៅរបស់អ្ង្គការអាធវវសុើបកម្ពុជាធទ្ ដូច្បានបងាា ញជូនធៅយផ្នកកម្មវ ិ្ ើ
ស្កុម្ធរលធៅស្តង់្ច្ាំណុច្៣.២.៤ទ្ាំ ័រទ្ើ២៧-២៨។ 

 
សថិតិកុមរ ើបានទ្ទ្លួធសវាកម្មធៅឆ្ន ាំ២០១៩ សថិតិកុមរ ើយដលបានការចាកធច្ញ និង្ បនរទ្ទ្លួការយែទាាំ 

ការ ិ ណ៌នា សល់ ើឆ្ន ាំ២០១៨ ចូ្លែមើ២០១៩ សរុប ចាកធច្ញធៅឆ្ន ាំ២០១៩ ទ្ទ្លួការយែទាាំបនរសាំរាបឆ់្ន ាំ២០២០ 

ទ្ទួ្លការយែទាាំកនុង្ម្ណឌ ល ៥៣ ៣៥ ៨៨ ២៤ ៦៤ 

ទ្ទួ្លការអ្ប់រ ាំកនុង្ស្ប ័នធធៅម្ណឌ ល ៤៩ ១៨ ៦៧ (បញ្ាូ នអ្ប់រ ាំសវរម្ន ) ១៦ ៥១ 

ទ្ទួ្លជាំនាញបណរុ ោះបណ្តរ លខ្ង្ធស្ៅ ១ ៥ ៦ (ធបាោះបង់្ការសិកា១) ៤ ២ 

ទ្ទួ្លការសិកាអ្ប់រ ាំធៅសវរម្ន  ៣៦ ១៦ ៥២  (ធបាោះបង់្ការសិកា៦) ៨ ៤៤ 

អាហារូបករណ សិកាធៅសកលវទិ្ាល័យ ៦  (CBE១) ៥ ១១ ០ ១១ 

សមវរណកម្មឧបតថម្ភមុ្ខ្របរនិង្ការងារ ០ ៣ ៣ ០ ០ 

ករណើ សមវរណកម្មោម្តានបនរ ១១៣ ៦ ១១៩ ០ ១១៩+ 

សរុប ២៥៨ ៨៨ ៣៤៦ ៥២ ២៩១ 

 
 

អ្ាំ ើបុរគលិក និង្ ការស្របស់្រង្រាំធរាង្ 



ធយើង្មនបុរគលិកសរុបច្ាំនួន៣១នាក់ បានបាំធរ ើការធៅអ្ង្គការអាធវវសុើបកម្ពុជាធៅកនុង្ឆ្ន ាំ២០១៩។ បុរគលិក៣នាក់បាំធរ ើ
ការធៅហាង្អ្ ុតសក់+សស្ម្ស់វមិនធៅស្កុង្ធសៀម្រាប បុរគលិកធ វ្ើការពាក់កណ្តរ លធ ល២នាក់ (១នាក់ ជាស្រូធ ទ្យ 
(ធវជាបណឌិ ត) និង្ ១នាក់ធទ្ៀតជាបុរគលិកយផ្នក ត៌មនវទិ្ា/សថិតិ) ២២នាក ់ជាបុរគលិកស្បតិបតរិការកម្មវ ិ្ ើ និង្ ៤នាក់
ធទ្ៀតជាបុរគលិករាំស្ទ្កម្មវ ិ្ ើ (រមួ្មននាយកិាស្រប់ស្រង្ (Managing Director (MD) ១រូប នាយកិាស្បតិបតរិការ 
(Operation Director (OD) ១រូប នាយកកម្មវ ិ្ ើ (Program Director (PD) ១រូប និង្ រដាបាល និង្រណធនយយ 
(Admin and accounting) ១រូប) ។ 

 

ធរលធៅសាំខ្ន់របស់ធយើង្ រឺជួយធលើកទឹ្កចិ្តរជនរង្ធស្រោះធអាយធៅជាអ្តើតជនរង្ធស្រោះ និង្ ជួយធលើកទឹ្កចិ្តរអ្តើត
ជនរង្ធស្រោះធអាយកាល យធៅជាយផ្នកមួ្យននដាំធណ្តោះស្សាយ។ កនុង្ន័យធនោះធយើង្បានោក់ធច្ញនូវច្កខុវសិ័យជាក់ោក់
មួ្យកនុង្រយ៍ៈធ ល១០ឆ្ន ាំធទ្ៀត ចាប ់ើឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៨ បុរគលិក៩០% រឺជាអ្តើតជនរង្ធស្រោះ។ បច្ចុបបនន ធយើង្មន
បុរគលិកច្ាំនួន៩នាក់ (២៦%) ននច្ាំនួនបុរគលិកទាាំង្៣១នាក់ ជាអ្តើតជនរង្ធស្រោះ កាំ ុង្បាំធរ ើការធៅតាម្កម្មវ ិ្ ើធផ្សង្ៗ
ដូច្ជាកម្មវ ិ្ ើយែទាាំសុខ្ភា  ចិ្តរសាស្តសរ អ្ប់រ ាំនិង្បណរុ ោះបណ្តរ ល ការលិ័យរដាបាលនិង្រណធនយយ ស្កុម្ធរលធៅ សារ រ
នើតិសបបទា និង្ ហាង្អ្ ុតសក់វមិន។ 

 

ធយើង្បានធរៀបច្ាំស្បជុាំស្បចាាំសបារ វ  និង្ ស្បចាាំយខ្យ៉ា ង្ធទ្ៀង្ទាត់ ជាម្ួយបុរគលិកស្បតិបតរិការកម្មវ ិ្ ើទាាំង្អ្ស់ធៅម្ណឌ ល
ទុ្ាំឌើ កនុង្ធរលបាំណង្យច្ករ ាំយលករបាយណ របស់កម្មវ ិ្ ើនើមួ្យៗ ទ្ទ្ួលយកការធនលើយតបនូវការតាម្ោនសកម្មភា  ើអ្ង្គ
ស្បជុាំធ លមុ្នៗ ទ្ទួ្លយកវឌឍនភា ែមើ បធង្កើតឧបករណ  ឬ ស្កុម្ការងារតាម្តស្មូ្វការជាក់យសរង្ និង្ ោក់ធច្ញយផ្នការ
សកម្មភា យដលស្តូវធ វ្ើបនរធទ្ៀត។ល។ ការស្បជុាំជាយផ្នកមួ្យននការជាំរុញវឌឍនភា  ការកសាង្សាម រតើការងារជាស្កុម្ ក
សាង្សម្តថភា បុរគលិក និង្ ការស្រប់ស្រង្តាម្សាថ នភា  និង្ ការអ្នុវតរជាក់យសរង្។ 

 

ជាធរៀង្រាល់យខ្ស្បធានកម្មវ ិ្ ើនើមួ្យៗ ស្តូវធ វ្ើយផ្នការសកម្មភា  និង្ រាំធរាង្ែវកិាសាំរាប់ការអ្នុវតរសកម្មភា កម្មវ ិ្ ើរបស់
ខ្លួនោក់ជូនស្បធានយខ្សបធណ្តរ យ ធដើម្បើ ិនិតយសាំធរច្ជាធរៀង្រាល់នែាទ្ើ២៥ ននយខ្នើមួ្យៗ និង្ ស្តូវធ វ្ើរបាយការណ 
សកម្មភា ការងារស្បចាាំយខ្ ោក់ជូនស្បធានយខ្សបធណ្តរ យជាធរៀង្រាល់សបារ វ ទ្ើ១ ននយខ្បនាា ប់។ ជាធរៀង្រាល់សបារ វ ទ្ើ៤
ននយខ្នើមួ្យៗ បុរគលិករបស់កម្មវ ិ្ ើនើមួ្យៗ ស្តូវកត់ស្តាទិ្ននន័យ ឬ កាំណត់ធវតុការងាររបស់ខ្លួនចូ្លកនុង្ធសៀវធៅឯក
សារ (paper file) ធដើម្បើបញ្ចូ លទិ្ននន័យធៅកនុង្ស្ប ័នធកាំ យូទ័្រសាំរាប់ធ វ្ើរបាយការណ នផ្ាកនុង្ (internal) និង្របាយការណ 
ធផ្ាើធច្ញធស្ៅ (external) តាម្តស្មូ្វការជាក់យសរង្។ បុរគលិកយផ្នកតាម្ោនការសិកាអ្ប់រ ាំរបស់ធយើង្ជាអ្នកបញ្ចូ ល
ទិ្ននន័យយដលបានកត់ស្តាធៅធលើធសៀវធៅឯកសារទាាំង្អ្ស់ចូ្លធៅកនុង្ស្ប ័នធទិ្ននន័យកាំ យូទ័្រ របស់កម្មវ ិ្ ើនើមួ្យៗ
ធវើយស្បធានយផ្នក ត៌មនវទិ្ា/ទិ្ននន័យជាអ្នកស្តួត ិនិតយ និង្ យកតស្មូ្វរាល់ទិ្ននន័យតាម្យផ្នកយដលមនកាំវុសនគង្។ 

 

ធយើង្បានធរៀបច្ាំធ វ្ើសិកាខ សាោស្បចាាំឆ្ន ាំ សរើ ើលទ្ធផ្លសាំធរច្បានរបស់កម្មវ ិ្ ើនើមួ្យៗ ស្បចាាំឆ្ន ាំ២០១៩ និង្ ធលើកទិ្ស
ធៅយផ្នការសកម្មភា សាំរាប់ឆ្ន ាំ២០២០របស់កម្មវ ិ្ ើនើមួ្យៗ ធៅធភាជនើយោា ន ម្៉ាម្ កាធវវ នាទ្ើស្កុង្េនាំធ ញ  ើនែាទ្ើ៣១ 

យខ្តុោ ដល់ នែាទ្ើ១ យខ្វចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៩។ ទិ្សធៅអ្ង្គសិកាខ សាោរឺធផ្ទរ តធលើច្កខុវសិ័យ ទិ្សធៅទូ្ធៅ និង្ ស្កុម្ធរល
ធៅរបស់អាធវវសុើបកម្ពុជា ការរ ាំ ឹង្ទុ្ក ើសិកាខ សាោរបស់សិកាខ កាម្ ការរ ាំ ឹង្ទុ្កសាំរាប់ឆ្ន ាំ២០២០ ការរោិះរន់សាថ បនា
តាម្យខ្សបធណ្តរ យ ើបុរគលិកថាន ក់ធស្កាម្ដល់ថាន ក់ដឹកនាាំខ្ង្ធលើ បទ្បងាា ញរបស់កម្មវ ិ្ ើនើមួ្យៗ សរើ ើលទ្ធផ្លកម្មវ ិ្ ើសាំ
ធរច្បាន បញ្ហា ស្បឈម្ អ្េិវឌឍយុទ្ធសាស្តសរែមើៗ បធង្កើតយផ្នការសកម្មភា សាំរាប់ឆ្ន ាំ២០២០ បទ្បងាា ញអ្ាំ ើរបាយការណ 
វរិញ្ញវតថុឆ្ន ាំ២០១៩ និង្ រាំធរាង្ែវកិាឆ្ន ាំ២០២០។ 



 

ធយើង្បានបធង្កើតឌើយ៉ា ស្កាម្ អ្ាំ ើកម្មវ ើ្ ើរនលឹោះទាាំង្៥ របស់អ្ង្គការអាធវវសុើបកម្ពុជា មនកម្មវ ិ្ ើសារ រនើតិសម្បទា កម្មវ ិ្ ើ
អ្ប់រ ាំនិង្បណរុ ោះបណ្តរ ល កម្មវ ិ្ ើធលើកកម្ពស់ធសដាកិច្ច កម្មវ ិ្ ើស្កុម្ធរលធៅ និង្ កម្មវ ិ្ ើហាង្អ្ ុតសក់+សស្ម្ស់វមិន
ធវើយធយើង្បានធបាោះ ុម្ពបិតធៅធលើជញ្ហា ាំង្ កនុង្ម្ណឌ លសារ រនើតិសម្បទាទុ្ាំឌើ ជាស្បធយជន ជួយបង្កការងាយស្សួលដល់
បុរគលិក និង្ ធេាៀវកនុ ង្ការធ វ្ើបទ្បងាា ញ អ្ាំ ើសកម្មភា ការងាររបស់ធយើង្ជូនដល់ធេាៀវយដលធ វ្ើទ្សសនកិច្ចធៅម្ណឌ ល។ 
 

៣.១.១ កម្មវិធ្ីសាត រន្ីតិស្ម្បទ-មនកុមរ ើច្ាំនួន៨៨នាក់ម្ក ើ២៣ធខ្តរ-ស្កុង្ទូ្ទាាំង្ស្បធទ្សកម្ពុជាបានទ្ទ្ួល
របបអាហារស្បចាាំនែាកនុង្១នែា៣ធ ល និង្ បយង្អម្ឬយផ្លឈសឺ្សស់១សបារ វ ២ដង្ សរុបច្ាំនួន៦៦,៣០៣ធ ល និង្ បយង្អម្
យផ្លឈសឺ្សស់ស្បចាាំសបារ វ ច្ាំនួន១៥៦ដង្ តួធលខ្ធនោះមិ្នបានរាប់បញ្ចូ លរបបអាហារបយង្អម្យផ្លឈយឺដលនាយករដឋម្
ស្តន្តីនន្ប្ពឹះរាជាណ្តចប្កកម្ព ជា ហ្ោកជាំទវទ១ីនន្ប្ពឹះរាជាណ្តចប្កកម្ព ជា និង្ បណ្តរ សម្បុរសជន
នានា បានធរៀបច្ាំផ្រល់ធអាយកុមរ ើ និង្ បុរគលិកញ៉ាធទ្ បានទ្ទួ្លជាំរកសុវតថិភា  និង្ ធសវាកម្មការសារ រនើតិសម្បទាធផ្សង្ៗ 

ធទ្ៀតធៅកនុង្ម្ណឌ លសារ រនើតិសម្បទាទុ្ាំឌើ។ កនុង្ធនាោះមនកុមរ ើច្ាំនួន៥៣នាក់ ធៅសល់ ើចុ្ង្យខ្ ន្ូឆ្ន ាំ២០១៨ និង្ កុមរ ើ
ច្ាំនួន៣៥នាក់ធផ្សង្ធទ្ៀត ជាកុមរ ើចូ្លែមើធៅកនុង្ម្ណឌ លទុ្ាំឌើកនុង្ឆ្ន ាំ២០១៩។ កុមរ ើច្ាំនួន២៤នាក់បានបញ្ាូ នធច្ញ ើ
ម្ណឌ ល ធវើយកុមរ ើច្ាំនួន៦៤នាក់ធទ្ៀតកាំ ុង្បនរសាន ក់ធៅធស្កាម្ការយែទាាំធៅម្ណឌ លទុ្ាំឌើធៅឆ្ន ាំ២០២០។ កុមរ ើច្ាំនួន
៥២នាក់យដលពាក់ ័នធផ្លូវច្ាប់ បានទ្ទួ្លជាំនួយយផ្នកច្ាប់តាម្នើតិវ ិ្ ើច្ាប់ធៅតុោការ។ កុមរ ើច្ាំនួន១០៦នាក់ បាន
ទ្ទួ្លការ ិនិតយ តាម្ោន និង្  ាបាលសុខ្ភា ។ កុមរ ើច្ាំនួន១២៤នាក់ បានទ្ទួ្លការ ិធស្រោះធយបល់ចិ្តរសាស្តសរ 
ការតាម្ោនបនរ និង្ ការ ាបាលតាម្យបបចិ្តរវទិ្ា។ របាយការណ លាំអិ្តអ្ាំ ើកម្មវ ិ្ ើសារ រនើតិសម្ាទា មនបរយិយធៅ
ទ្ាំ ័រទ្ើ១២-២០។ តារាង្សថិតិកុមរ ើយដលបានទ្ទ្ួលការសាន ក់ធៅយែទាាំធៅម្ណឌ លទុ្ាំឌើស្បចាាំយខ្ ស្បធេទ្បញ្ហា  និង្ អាយុ
របស់កុមរ ើបងាា ញជូនតាម្តារាង្ខ្ង្ធស្កាម្ធនោះ។ 

 

តារាង្សថិតិស្បចាាំយខ្របស់កុមរ ើយដលបានទ្ទួ្លការយែទាាំធៅម្ណឌ លទុ្ាំឌើ 
មករា កុមភៈ មិនា មមសា ឧសភា មិ្ែុនា កកកោ សើហា កញ្ហញ  តុោ វចិ្ឆិកា ន្ូ 
៥៦ ៥៣ ៥៤ ៥៧ ៥៧ ៦៣ ៦៣ ៦៥ ៦៧ ៦៤ ៦០ ៦៥ 

 

តារាង្បងាា ញ ើស្បធេទ្បញ្ហា ករណើ  និង្ អាយុរបស់កុមរ ើយដលបានទ្ទួ្លការសាន កធ់ៅយែទាាំធៅម្ណឌ លទុ្ាំឌើ 
ស្បវតរិជួញដូរ ឬ ស្បធេទ្បញ្ហា ករណើ  កស្មិ្តអាយុ 

៧២នាក់រង្ធស្រោះធោយការរ ាំធោេធស សនថវ៍ៈ ៦៦នាក់មនអាយុធស្កាម្១៥ឆ្ន ាំ 
១០នាក់ករណើ ការពារបងាក រ (ហានិេ័យ) ១៤នាក់មនអាយុ ើ១៦-១៨ឆ្ន ាំ 
៥នាករ់ង្ធស្រោះធោយការជួញដូរ ៧នាក់មនអាយុ ើ១៩-២៤ឆ្ន ាំ 
១នាករ់ង្ធស្រោះធោយអ្ាំធ ើវងឹ្ា ១នាក់មនអាយុធលើ២៥ឆ្ន ាំ 

 

ការកសាង្អាររធៅម្ណឌ លទុ្ាំឌើ 
ធៅយខ្មិ្នា ឆ្ន ាំ២០១៩ ស្ហ្ម្តចអគគម្ហាហ្ស្នារតីហ្តហ្ជាវ  ន្ខស្ន្នាយករដឋម្ស្តន្តីនន្ប្ពឹះរាជាណ្ត
ចប្កកម្ព ជា និង្ ស្ហ្ម្តចកិតតបិ្ពលទធរណឌិ តរ  ន្រា៉ា ន្ីវ  ន្ខស្ន្ជាំទវទី១នន្ប្ពឹះរាជាណ្តចប្កកម្ព ជា
កនុង្នាម្ជាប្រធាន្កាកបាទប្កវម្កម្ព ជា បានអ្ធញ្ា ើញចុ្ោះសួរសុខ្ទុ្កខ ផ្រល់ករើស្សឡាញ ភា កក់ធៅរ  ការយក
ចិ្តរទុ្កោក់ និង្ ការរិតរូរដល់កុមរ ើ និង្ បុរគលិក ធៅម្ណឌ លទុ្ាំឌើ។ តាម្រយ៍ៈការអ្ធញ្ា ើញចុ្ោះទ្សសនកិច្ចធនោះ ធយើង្បាន



ទ្ទ្ួលអ្ាំធណ្តយ និង្ ការឧបតថម្ភ នូវរែយនរ១៥ធៅអ្ើ (SsangYong) ធសរ ើឆ្ន ាំ២០១៩ែមើច្ាំនួន១ធស្រឿង្ កង់្ែមើច្ាំនួន២០
ធស្រឿង្ របបអ្ង្ករស្បចាាំយខ្កនុង្១យខ្ច្ាំនួន១,២០០រើ ូស្កាម្ ែវកិាស្បចាាំយខ្១នាក់ច្ាំនួន១០០,០០០.០០ធរៀល សាំរាប់កុមរ ើ
ច្ាំនួន៨៩នាក ់អាការែមើ១ខ្នង្កម្ពស់៣ជាន់មនច្ាំនួន២៤បនាប់ និង្ បុរគលិកអ្ង្គការច្ាំនួន២៩នាក់ បានចូ្លស្កបខ្័ណឌ ម្
ស្តនរើរាជការផ្លូវការ ចាប់ ើយខ្តុោឆ្ន ាំ២០១៩តធៅ។ រាជរោា េិបាលកម្ពុជា បានឧតថម្ភនែលម្ាូបស្បចាាំយខ្កនុង្១យខ្ច្ាំនួន
១០,០០០,០០០.០០ធរៀល និង្ កាកបទ្ស្កវម្កម្ពុជា បានឧបតថម្ភស្បចាាំឆ្ន ាំកនុង្១ឆ្ន ាំច្ាំនួន៣០,០០០,០០០.០០ធរៀល
ធោយរិតចាប់ធផ្រើម្ ើយខ្មិ្នា ឆ្ន ាំ២០១៩។  ើយខ្មិ្នាដល់យខ្មិ្ែុនាស្ហ្ម្តចកិតតិប្ពលទធរណឌិ តរ  ន្រា៉ា ន្ីវ  ន្ខស្ន្
ជាំទវទី១បានអ្ធញ្ា ើញចុ្ោះសួរសុខ្ទុ្កខកុមរ ើធៅម្ណឌ លទុ្ាំឌើ ច្ាំនួន៣ធលើក ការអ្ធញ្ា ើញចុ្ោះសួរសុខ្ទុ្កខចុ្ង្ធស្កាយធៅ
នែាទ្ើ២០ យខ្មិ្ែុនា។ ជាធរៀង្រាល់ធ លអ្ធញ្ា ើញចុ្ោះសួរសុខ្ទុ្កខ ស្ហ្ម្តចកិតតិប្ពលទធរណឌិ តរ  ន្រា៉ា ន្ីវ  ន្ខស្ន្
ជាំទវទី១ ធោកយតង្យតពាាំនាាំម្កជាម្ួយ នូវអាហារលអៗ  ឆ្ា ញ់ៗ ធអាយកុមរ ើ និង្ បុរគលិក បានវូប ែវកិា និង្
អ្ាំធណ្តយធផ្សង្ៗធទ្ៀត។ សាំណង់្អាររកម្ពស់៣ជាន់ធៅម្ណឌ លទុ្ាំឌើ ស្តូវការធ លធវោស្បយវលជា២ឆ្ន ាំកនុង្ការសាង្
សង្ធអាយរចួ្រាល់ស វស្រប់។  សាំណង់្អាររយដលមនស្សាប់ធៅកនុង្បរធិវណម្ណឌ លទុ្ាំឌើ សងឹ្យតទាាំង្អ្ស់ស្តូវវាយកាំធទ្
ច្ធចាល និង្ ជាំនួសម្កវញិ នូវអាររែមើកម្ពស់៣ជាន់។ រោា េិបាលបានធច្ញែវកិា (ឧបតថម្ភធោយធោកវម្រ ៉ានមច ស់រាំ
ធរាង្បុរ ើVIP) ជួលេូមិ្ស្រឹោះ១ខ្នង្ សាំរាប់ធអាយកុមរ ើសាន ក់ធៅរវូតដល់ម្ណឌ លែមើ បានសាង្សង្រចួ្រាល់ជាសាថ  រ។ ធោក
ស្សើ សុម៉ា លើ ម្៉ាម្ ជាសាថ បនិក និង្ នាយកស្រប់ស្រង្ បានកាត់ធ ម្ ោះដើម្ណឌ លទុ្ាំឌើ ើធ ម្ ោះធោកស្សើោក់ធៅជាធ ម្ ោះអ្ង្គ
ការម្ណឌ លទុ្ាំឌើ។ 

 

៣.១.២ កម្មវិធ្ីអរ់រ ាំ ន្ិង្ រណត ឹះរណ្តត ល-កុមរ ើច្ាំនួន៦៧នាក់ននច្ាំធណ្តម្កុមរ ើទាាំង្អ្ស់ (៨៨នាក)់ បានទ្ទ្ួល
ការសិកាអ្ប់រ ាំកនុង្ស្ប ័នធ និង្ យុវនារ ើច្ាំនួន៦នាក់ធទ្ៀតបានទ្ទួ្លការបណរុ ោះបណ្តរ លជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈធៅខ្ង្ធស្ៅ ធៅ
តាម្បណ្តរ ហាង្អ្នកផ្រល់ធសវាកម្មវជិាា ជើវ៍ៈធផ្សង្ៗ ធៅធ ល ួកធរសាន ក់ធៅកនុង្ម្ណឌ លសារ រនើតិសម្បទាទុ្ាំឌើ បនាា ប់ ើ ួក
រត់បានទ្ទ្ួលការ ាបាលសោះធសបើយ ើ របួសផ្លូវកាយ និង្ ផ្លូវចិ្តរ។ កុមរ ើច្ាំនួន៥២នាក់បានទ្ទួ្លការសិកាអ្ប់រ ាំកនុង្
ស្ប ័នធធៅតាម្សវរម្ន យដល ួករត់កាំ ុង្រស់ធៅជាមួ្យស្កុម្ស្រួសារ ធស្កាយ ើ ួករត់បានជាសោះធសបើយ ើជម្ាឺផ្លូវ
កាយ-ផ្លូវចិ្តរ និង្ ទ្ទួ្លបានការបញ្ហា ក់អ្ាំ ើសុវតថិភា របស់ ួករត់ថាអាច្វលិស្ត ប់ធៅរស់ធៅតាម្សវរម្ន វញិ
បាន ធវើយមនយុវនារ ើច្ាំនួន១១នាក់ធផ្សង្ធទ្ៀត បានទ្ទួ្លការសិកាថាន ក់ឧតរម្សិកាធៅតាម្បណ្តរ សកលវទិ្ាល័យ
នានា។ កនុង្ធនាោះមនកុមរ ើច្ាំនួន៧៨នាក់ បានសិកាភាសាអ្ង់្ធរលស និង្ កុមរ ើច្ាំនួន៨៥នាក់បានសិកាកាំ យូទ័្រ។ មន
កុមរ ើច្ាំនួន៦០នាក់បានចូ្លអានធសៀវធៅ និង្ ឧបករណ សិកាធផ្សង្ៗ ធៅកនុង្បណ្តា ល័យធៅម្ណឌ លទ្ាំឌើ។ សមភ រ៍ៈ
សិកាច្ាំនួន១១៩កញ្ច ប់បានយច្កជូនដល់កុមរ ើ កនុង្ធនាោះមនកុមរ ើច្ាំនួន៥២នាក់ជាកុមរ ើទ្ទួ្លការសិកាអ្ប់រ ាំធៅសវ
រម្ន  និង្ កុមរ ើច្ាំនួន៦៧នាក់ធផ្សង្ធទ្ៀតជាកុមរ ើសាន ក់ធៅម្ណឌ លសារ រនើតិសម្បទាទុ្ាំឌើ។ របាយការណ លាំអិ្តអ្ាំ ើកម្មវ ិ្ ើ
អ្ប់រ ាំនិង្បណរុ ោះបណ្តរ លមនបរយិយធៅទ្ាំ ័រទ្ើ២១-២៥។ 
 

៣.១.៣ កម្មវិធ្ីហ្លើកកម្ពស្ហ់្ស្ដឋកិចច-កុមរ ើច្ាំនួន៥៩នាក់ បានធៅធលង្ស្រួសារច្ាំនួន៩០ដង្ កុមរ ើ និង្ យុវនារ ើ
ច្ាំនួន២៨នាក់បានធ វ្ើសមវរណកម្ម ធោយទ្ទ្ួលបានការឧបតថម្ភ ការបធង្កើតអាជើវកម្មខ្ន តតូច្ ការងារ ការសិកាអ្ប់រ ាំ
ធៅសវរម្ន  ស្ត ប់ធៅរស់ធៅជាមួ្យស្រួសារធៅតាម្សវរម្ន វញិ និង្ បនរការសិកាថាន ក់ឧតរម្សិកា ធៅតាម្
សកលវទិ្ាល័យនានា។ យុវនារ ើច្ាំនួន៣៧នាក់ យដលបានសមវរណកម្មធោយបានទ្ទ្ួលការឧបថម្ភមុ្ខ្របរខ្ន តតូច្ 

និង្ ការងារ បានទ្ទ្ួលការតាម្ោនបនរ ច្ាំនួន៩០ដង្។ ស្រួសារកុមរ ើយដលកាំ ុង្សាន ក់ធៅម្ណឌ លច្ាំនួន៥ស្រួសារ បាន
ទ្ទួ្លការឧបតថម្ភជាំនួយស្រួសារ យុវនារ ើបានធ វ្ើសមវរណកម្មធវើយច្ាំនួន១១នាក់ បានទ្ទួ្លជាំនួយឧបតថម្ភបយនថម្



ធស្កាយធ លធ វ្ើសមវរណកម្មធៅកនុង្សវរម្ន វញិ។ កុមរ ើ និង្ យុវនារ ើបានសមវរណកម្មរចួ្ធវើយច្ាំនួន១១៩
នាក់នឹង្ស្តូវបានទ្ទ្ួលការតាម្ោនបនរសាំរាប់ឆ្ន ាំ២០២០។ របាយការណ  ិសារ រអ្ាំ ើកម្មវ ិ្ ើធលើកកម្ពស់ធសដាកិច្ចមន
បរយិយធៅទ្ាំ ័រទ្ើ២៥-២៧។ 
 

៣.១.៤ កម្មវិធ្ីប្កុម្ហ្ោលហ្ៅ-បុរគលកិ និង្ សមជិកស្កុម្អ្ប់រ ាំមិ្តររបស់កម្មវ ិ្ ើស្កុម្ធរលធៅ បានចុ្ោះផ្រល់ការ
អ្ប់រ ាំ ដល់ស្តសរើបាំធរ ើធសវាកាំសានរសបាយ (ស្តសរើរកសុើផ្លូវធេទ្) ច្ាំនួន៥,៦១២នាក់ និង្ បានផ្រល់សារអ្ប់រ ាំទាាំង្៥ (វុើវ/ធអ្ដ
ស  ជម្ាឺកាម្ធរារ ការធស្បើស្បាសសារធាតុធញៀន អ្នាម័្យខ្លួនស្បាណ សិទ្ធិម្នុសស និង្ សវ័យការពារ) ដល់ ួករតធ់ៅតាម្
បណ្តរ ទ្ើតាាំង្កាំសានរសបាយធផ្សង្ៗ ច្ាំនួន៣៨៦ទ្ើតាាំង្ (វសិ័យឧសាវកម្មផ្លូវធេទ្) ធៅរាជធានើេនាំធ ញ និង្ ទ្ើស្កុង្
ធសៀម្រាប។ ធយើង្បានផ្រល់ធស្សាម្អ្នាម្័យច្ាំនួន២៩,៤១៤ធស្សាម្ (១១ស្បអ្ប់្ាំ) សាប ូដុាំច្ាំនួន១,៨៩០ដុាំ ស្ចាសនិង្ថាន ាំ
ដុសធ្មញច្ាំនួន១,១៣២ធដើម្ និង្ ធស្បង្រ ាំអិ្លច្ាំនួន១២៣កញ្ច ប់ ដល់ស្តសរើបាំធរ ើធសវាកាំសានរសបាយ។ បានបញ្ាូ នស្តសរើបាំធរ ើ
ធសវាកាំសានរសបាយយដលធយើង្បានចុ្ោះអ្ប់រ ាំធៅតាម្ទ្ើតាាំង្ច្ាំនួន១០៤នាក់ ធៅទ្ទ្ួលធសវាសុខ្ភា ធៅតាម្បណ្តរ
ម្ណឌ លសុខ្ភា  និង្ ម្នាើរធ ទ្យច្ាំនួន១៥៣ដង្។ ធយើង្បានបញ្ចុ ោះបញ្ចូ លដល់ស្តសរើបាំធរ ើធសវាកាំសានរសបាយយដលធយើង្
បានផ្រល់ការអ្ប់រ ាំច្ាំនួន៩នាក់ ធអាយធបាោះបង់្ធចាលមុ្ខ្របរធ សាកម្ម ធវើយបានចាប់យកមុ្ខ្របរធផ្សង្ៗ ធដើម្បើស្ទ្ស្ទ្ង់្
ជើវភា ស្បចាាំរបស់ ួករត់។ របាយការណ លាំអិ្តអ្ាំ ើកម្មវ ិ្ ើស្កុម្ធរលធៅមនបរយិយធៅទ្ាំ ័រទ្ើ២៧-២៨។ 

 
 

៣.២ ស្ម្ិទធិផលស្ាំហ្រចបាន្ 

តារាខ្ង្ធនវង្ធៅខ្ង្ធស្កាម្ធនោះរឺជាសុច្ចន៍ៈកររ ាំ ឹង្ទុ្ក យដលធយើង្បានច្ង្ស្កង្ធ ើង្ជាមួ្យបណ្តរ ស្បធានកម្មវ ិ្ ើទាាំង្
អ្ស់ ធៅកនុង្អ្ង្គសិកាខ សាោ ិធស្រោះធយបលស់្បចាាំឆ្ន ាំ យដលបានស្បស្ ឹតរធៅធៅធភាជនើយោា នម្៉ាម្កាធវវ ធៅរាជធានើ
េនាំធ ញ ធៅនែាទ្ើ៣០-៣១ យខ្តុោឆ្ន ាំ ២០១៨ ធវើយតារាង្ខ្ង្សារ ាំរឺបងាា ញអ្ាំ ើសមិ្ទ្ធិផ្លសាំធរច្បាននូវសុច្ចន៍ៈករ
រ ាំ ឹង្ទុ្កនើមួ្យៗ ឬ យផ្នការយដលបុរគលិកកម្មវ ិ្ ើនើមួ្យៗ អ្នុវតរបាន។ 
 

ស្ ចចន្ៈកររ ាំពលង្ទ កឆ្ន ាំ២០១៩ ស្ម្ិទធិផលស្ាំហ្រចបាន្ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 

៣.២.១កម្មវិធ្ីសាត រន្ីតិស្ម្បទ 

 

3.2.1.1 ធយើង្នឹង្ជួលបុរគលិកច្ាំនួន៩នាក ់ ធអាយបាំ
ធរ ើការធៅម្ណឌ លទុ្ាំឌើ ធដើម្បើផ្គត់ផ្គង់្អាហារ
ស្បចាាំនែា ផ្រល់ការយែទាាំ សនរិសុខ្ សុវតថិភា 
កយនលង្សាន ក់ធៅ អ្នាម័្យ ម្ធ្ាបាយធ វ្ើ
ដាំធណើ រស្បចាាំនែា ការអ្ប់រ ាំធស្រឿង្ឧបធភារ-

បរធិភារស្បចាាំនែា និង្ ការបធស្ង្ៀនបាំណិន
ជើវតិធផ្សង្ៗ ដល់យុវនារ ើ និង្ កុមរ ើធៅកនុង្
ម្ណឌ លទុ្ាំឌើ៍ៈ 
- ស្បធានម្ណឌ ល ១រូប 

- បុរគលិកយែទាាំ ២រូប 

- បុរគលិករាំពារយផ្នកច្ាប់ ១រូប 

 

 

 

3.2.1.1 ធយើង្បានជួលបុរគលិកច្ាំនួន១០នាក ់ ធអាយបាំ
ធរ ើការធៅម្ណឌ លទុ្ាំឌើ ធដើម្បើផ្គត់ផ្គង់្អាហារស្បចាាំ
នែា ផ្រល់ការយែទាាំ ផ្រល់សនរសុិខ្ សុវតថិភា  

កយនលង្សាន ក់ធៅ អ្នាម័្យ ម្ធ្ាបាយធ វ្ើដាំធណើ រ
ស្បចាាំនែា ផ្រល់ការអ្ប់រ ាំ ផ្គត់ផ្គង់្ធស្រឿង្ឧបធភារ-

បរធិភារស្បចាាំនែា និង្ ផ្រល់ការបធស្ង្ៀនបាំណិន
ជើវតិធផ្សង្ៗ ដល់យុវនារ ើ និង្ កុមរ ើធៅកនុង្
ម្ណឌ លទុ្ាំឌើ៍ៈ 
- ស្បធានម្ណឌ ល ១រូប 

- បុរគលិកយែទាាំ ២រូប 

- បុរគលិករាំពារយផ្នកច្ាប់ ១រូប 



- សនរិសុខ្ ២រូប (យប់១និង្នែា១) 

- ចុ្ង្ធៅ ១រូប 

- បុរគលិកធបើកបរ ២រូប 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

3.2.1.2 ធយើង្នឹង្ផ្រល់ការសារ រនើតិសម្បទា ដល់យុវ
នារ ើ និង្ កុមរ ើច្ាំនួន៨០នាក់ ធៅម្ណឌ លទុ្ាំ
ឌើ។ កនុង្ធនាោះយុវនារ ើ និង្ កុមរ ើច្ាំនួន២៥
នាក់ ជាអ្នកចូ្លែមើកនុង្ឆ្ន ាំ២០១៩ ធវើយ៥៥
នាក់ធទ្ៀតជាយុវនារ ើ និង្ កុមរ ើសល់ ើចុ្ង្ឆ្ន ាំ
២០១៨។ 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

3.2.1.3 ធយើង្នឹង្ធរៀបច្ាំការធបាោះធឆ្ន តធោយធសរ ើ 
និង្ យុតរិ្ម៌្ច្ាំនួន២ដង្ សាំរាប់កុមរ ើធៅកនុង្
ម្ណឌ លទុ្ាំឌើ ជាធរៀង្រាល់៦យខ្ម្រង្ យដល
ស្បារ ធធ ើង្ធោយយុវនារ ើ និង្ កុមរ ើផ្ទា ល់
ធដើម្បើធស្ជើសធរ ើសតាំណ្តង្ជាធម្ស្កុម្ដឹកនាាំ
កនុង្ធរលបាំណង្ បស្តញ្ហា បមូ្លោា នទ្សសន៍ៈ

- សនរិសុខ្ ២រូប (យប់១និង្នែា១) 

- ចុ្ង្ធៅ ១រូប 

- បុរគលិកធបើកបរ ៣រូប 

កាំណតច់្ាំណ្តាំ៍ៈរិោនុបោា យកិាជាអ្តើតជនរង្ធស្រោះ ស្តូវ
បានធលើកទឹ្កចិ្តរ យតង្តាាំង្ជាស្បធានម្ណឌ ល ធៅយខ្មិ្នាឆ្ន ាំ
២០១៩ ជាំនួសស្បធានម្ណឌ លចាស់ យដលធយើង្បានបញ្ច ប់
កិច្ចសនាការងាររបស់រត់ធោយខ្វោះែវកិា។ ស្បធាន
ម្ណឌ លែមើធដើរតួសាំខ្ន់២យ៉ា ង្ ជារិោនុបោា យកិា និង្ ជា
ស្បធានម្ណឌ លទុ្ាំឌើ។ 

3.2.1.2 មនយុវនារ ើ និង្ កុមរ ើច្ាំនួន៨៨នាក់ បាន
ទ្ទួ្លធសវាកម្មសារ រនើតិសម្បទាធៅម្ណឌ លទុ្ាំ
ឌើ។ កនុង្ធនាោះ៥៣នាក់ ជាយុវនារ ើ និង្ កុមរ ើ
សល់ ើចុ្ង្យខ្ ន្ូឆ្ន ាំ២០១៨ និង្ ៣៥នាក់ ធទ្ៀត
ជាអ្នកចូ្លែមើកនុង្ឆ្ន ាំ២០១៩។ 

 

មនយុវនារ ើ និង្ កុមរ ើច្ាំនួន២៤នាក់ កនុង្ច្ាំធណ្តម្យុវនារ ើ 
និង្ កុមរ ើទាាំង្៨៨នាក់ បានបញ្ាូ នធច្ញ ើម្ណឌ ល។ សូម្
ធម្ើលរបាយការណ  ិសារ រធៅយផ្នកកម្មវ ើ្ ើធលើកកម្ពស់ធសដា
កិច្ចធៅទ្ាំ ័រទ្ើ២៥-២៧។ មនយុវនារ ើ និង្ កុមរ ើច្ាំនួន៦៤
នាក់ កាំ ុង្បនរសាន ក់ធៅ និង្ ទ្ទួ្លការយែទាាំធៅម្ណឌ លទុ្ាំឌើ
ធៅចុ្ង្យខ្ ន្ូឆ្ន ាំ២០១៩។ 

 

មនយុវនារ ើ និង្ កុមរ ើច្ាំនួន៨៣នាក់ បានទ្ទ្ួលវរគបណរុ ោះប
ណ្តរ លខ្លើៗ អ្ាំ ើធម្ធរៀនបាំណិនជើវតិធផ្សង្ៗ ដូច្ជាបយស្ម្ប
ស្មួ្លអាកាសធាតុ (ជម្ាឺស្រុន្ម្) ការយល់ដឹង្អ្ាំ ើបញ្ហា
សុខ្ភា  សម្ិ មូ្លោា នសុខ្ភា ផ្លូវចិ្តរ ស្កុម្ជួយខ្លួនឯង្
និង្ ការវវកឹហាត់ធយរ៍ៈ។ 

 

3.2.1.3 ធយើង្បានធរៀបច្ាំការធបាោះធឆ្ន តបានយតច្ាំនួន១
ដង្ធទ្ ធៅយខ្សើហាធស្ពាោះធោយសាបញ្ហា ធ ល
ធវោ។ កុមរ ើ១នាក់បានជាប់ធឆ្ន តជាស្បធាន
ស្កុម្អ្នកដឹកនាាំ ៤នាក់បានជាប់ជាសមជិក និង្
១នាក់ធទ្ៀតជាប់ជាធលខ្្ិកា។ 
 

 



ទានជាអ្នកដឹកនាាំ។ 

 

3.2.1.4 ធយើង្នឹង្ជួលស្រូបធស្ង្ៀនរបាាំស្បន ណើ យខ្មរ
ពាក់កណ្តរ លធ លច្ាំនួន២នាក់ ធដើម្បើម្ក
បងាា ត់របាាំស្បន ណើ យខ្មរ ដល់យុវនារ ើ និង្ 

កុមរ ើធៅម្ណឌ លទុ្ាំឌើ។ 

 

3.2.1.5 ធយើង្នឹង្ធរៀបច្ាំការកាំសានរសបាយធផ្សង្ៗ
ច្ាំនួន៤ដង្ ធអាយយុវនារ ើ និង្ កុមរ ើយដល
សថិតធៅធស្កាម្ការយែទាាំធៅម្ណឌ លទុ្ាំឌើ ធអា
យបានទ្ទ្ួលការកាំសានរសបាយ និង្ សាំ
រាកលាំយវរដូច្ជាបុណយចូ្លឆ្ន ាំស្បន ណើ យខ្មរ
ទិ្វាសិទ្ធិកុមរអ្នររជាតិ បុណយេាាំបិណឌ  និង្
ការស្បារ ធ ិ ើ្នលង្ឆ្ន ាំសកលជាធដើម្។ 

 

3.2.1.6 ធយើង្នឹង្កសាង្ទ្ាំនាក់ទ្ាំនង្លអ និង្ 

បស្តញ្ហា បការយល់ដឹង្ អ្ាំ ើសកម្មភា ការងារ
អ្ង្គការ អាធវវសុើប កម្ពុជា ដល់បណ្តរ អ្នករាំ
ស្ទ្ និង្ អ្ង្គការនដរូរ។ 

 

 

3.2.1.4 ធយើង្បានជួលស្រូបធស្ង្ៀនរបាាំស្បន ណើ យខ្មរពាក់
កណ្តរ លធ លច្ាំនួន២នាក់ ម្កបងាា ត់របាាំ
ស្បន ណើ យខ្មរ ដល់យុវនារ ើ និង្ កុមរ ើច្ាំនួន៨០
នាក់ ធៅម្ណឌ លទុ្ាំឌើ ធរៀង្រាល់នែាអាទិ្តយ។ 

 

3.2.1.5 ធយើង្បានស្បារ ធ ិ ើ្កាំសានរសបាយធផ្សង្ៗ
ដូច្ជា បុណយចូ្លឆ្ន ាំស្បន ណើ យខ្មរ ទិ្វាសិទ្ធិកុមរ
អ្នររជាតិ បុណយេាាំបិណឌ  និង្ ការនលង្ឆ្ន ាំសកល
ធៅធភាជនើយោា ន ម្៉ាម្ កាធវវ ធៅនែាទ្ើ៣១យខ្ ន្ូ
ឆ្ន ាំ២០១៩ សាំរាប់យុវនារ ើ និង្ កុមរ ើ។ 

 
 
 

 

3.2.1.6 មនធេាៀវច្ាំនួន៨៤០នាក់ បានធ វ្ើទ្នសន៍ៈកិច្ច
ធៅម្ណឌ លទុ្ាំឌើ ធដើម្បើសិកាយសវង្យល់អ្ាំ ើ
សកម្មភា ការងារ អ្ង្គការ អាធវវ សុើបកម្ពុជា។
កនុង្ធនាោះមនធេាៀវច្ាំនួន១២១នាក់ ជាជន
បរធទ្ស ធេាៀវច្ាំនួន៥២១នាក់ ជានជនជាតិកម្ពុ
ជា និង្ ធេាៀវច្ាំនួន១៩៨នាក់ធផ្សង្ធទ្ៀតជាសាច្់
ញាតិរបស់កុមរ ើ។ ធេាៀវមួ្យច្ាំនួនបានឧបតថម្ភ
ម្ាូបអាហារ សមភ រ៍ៈសិកា កាំ យូទ័្រយួនដ សមភ រ៍ៈ
កើឡា ផ្រល់ការរាំស្ទ្ការធលើកទឹ្កចិ្តរ និង្ ការ
ជួយតាម្រយ៍ៈការផ្រលធ់សវាកម្មនិង្សកម្មភា 
ធផ្សង្ៗធទ្ៀត។ល។ 

 

ការោាំពារ ន្ិង្ ជាំន្ួយខផនកចារ ់

 

3.2.1.7 ធយើង្នឹង្ផ្រល់ជាំនួយយផ្នកច្ាប់ដល់យុវនារ ើ 
និង្ កុមរ ើចូ្លែមើច្ាំនួន២៥នាក់ យដលពាក់
 ័នធនើតិវ ិ្ ើច្ាប់ តាម្នើតិវ ិ្ ើធៅតុោការ។ 

 

3.2.1.8 ធយើង្នឹង្ធសនើរសុាំធម្ធាវ ើ ើបណ្តរ អ្ង្គការ សាថ
ប័ន បាំធរ ើធសវាកម្មច្ាប់ ធដើម្បើជាតាំណ្តង្
ការពារករើធអាយជនរង្ធស្រោះ ធៅតុោការ
យដលស្តូវតាម្ស្កុម្ធរលធៅនិង្តាំបន់ធរល

 
 
 

3.2.1.7 មនយុវនារ ើនិង្កុមរ ើចូ្លែមើច្ាំនួន៣៥នាក់ធៅ
ម្ណឌ លទុ្ាំឌើយដលពាក់ ័នធនើតិវ ិ្ ើច្ាប់បានទ្
ទួ្លជាំនួយយផ្នកច្ាប់តាម្នើតិវ ិ្ ើធៅតុោការ។ 

 

3.2.1.8 មនធម្ធាវ ើច្ាំនួន៤៨នាក់ បានផ្រល់ការរាំស្ទ្ជា
តាំណ្តង្ការពារករើធអាយយុវនារ ើ និង្ កុមរ ើរង្
ធស្រោះច្ាំនួន៥២នាក់ យដលពាក់ ័នធនើតិវ ិ្ ើច្ាប់
ធៅតុោការ។ កុមរ ើរង្ធស្រោះច្ាំនួន២៤នាក់ ជា



ធៅការងាររបស ួ់ករត់។ 

 

 

 
 
 

3.2.1.9 យុវនារ ើ និង្ កុមរ ើរង្ធស្រោះធោយការរ ាំធោេ
ធស សនថវ៍ៈ នឹង្បានទ្ទួ្លការធ វ្ើធកាសលយ
វចិ្ច័យ ធដើម្បើជាេសរុតាង្ោក់បនាុកស្បឆ្ាំង្ 

(ធលើ) ជនជាប់ធចាទ្ តាម្តស្មូ្វការរបស់
តុោការ។ 
 
 
 

3.2.1.10 បុរគលិកធយើង្នឹង្ជូនយុវនារ ើ និង្ កុមរ ើរង្
ធស្រោះធៅចូ្លធនលើយបាំេលឺ ឬ ធៅចូ្លរមួ្សវនា
ការ ធៅតុោការតាម្ដើកាធកាោះបងាគ ប់របស់
តុោការ។ 

 
 
 
 
 
 

 
 

3.2.1.11 ធយើង្នឹង្ធ វ្ើការតាម្ោនករណើ ពាក់ ័នធ និង្ 

នើតិវ ិ្ ើច្ាប់ជាមួ្យធម្ធាវ ើ និង្ តុោការ។ 

 
 
 

 

3.2.1.12 ធយើង្នឹង្ផ្រល់ ត៌មនអ្ាំ ើដាំធណើ រការករណើ
ពាក់ ័នធច្ាប់ ជូនដល់ស្កុម្ស្រួសារយុវនារ ើ 
និង្ កុមរ ើរង្ធស្រោះតាម្យដលធយើង្អាច្ធ វ្ើបា
ន។ 

 
 

 

3.2.1.13 ធយើង្នឹង្មនការស្បជុាំច្ាំនួន១២ដង្ ជាម្ួយ
ម្ស្តនរើម្នាើរសង្គម្កិច្ចធខ្តរ-ស្កុង្ និង្ បណ្តរ
អ្ង្គការនានា អ្ាំ ើភា ជានដរូរកនុង្ការបញ្ាូ ន

ករណើ ចាស់សល់ ើឆ្ន ាំ២០១៨ និង្ ២៨នាក់
ធទ្ៀត ជាករណើ ែមើកនុង្ឆ្ន ាំ២០១៩ យដលពាក់ ័នធ
នើតិវ ិ្ ើច្ាប់។ ចារ ើ (ឧស្កិដាជន) ច្ាំនួន៤២នាក់
ស្តូវបានចាប់ខ្លួននិង្ឃុាំខ្លួន។ 

 

3.2.1.9 មនយុវនារ ើ និង្ កុមរ ើរង្ធស្រោះធោយការ
រ ាំធោេធស សនថវ៍ៈច្ាំនួន៣២នាក់ បានទ្ទ្លួ
ការធ វ្ើធកាសលយវចិ្ច័យ ធដើម្បើបញ្ហា ក់ជាេសរុតាង្
ោក់បនាុកស្បឆ្ាំង្ជនជាប់ធចាទ្ធៅតុោការ។
ធកាសលយវចិ្ច័យស្តូវបានធ វ្ើធោយធវជាបណឌិ ត 

ធៅតាម្បណ្តរ ម្នាើរធ ទ្យធខ្តរ-ស្កុង្។ 

 
3.2.1.10 មនយុវនារ ើ និង្ កុមរ ើរង្ធស្រោះច្ាំនួន១៥នាក់

បានចូ្លធៅធនលើយបាំេលឺច្ាំនួន១៥ដង្។ មនយុវ
នារ ើ និង្ កុមរ ើរង្ធស្រោះច្ាំនួន១៦នាក់ បានធៅ
ចូ្លរមួ្សវនាការច្ាំនួន១៧ដង្ ធៅតុោការ
តាម្បណ្តរ ធខ្តរ-ស្កុង្ តាម្ការដើកាធកាោះបងាគ ប់
របស់តុោការ។ ជនជាប់ធចាទ្ច្ាំនួន១៥នាក់
ស្តូវបានតុោការកាត់ធទាសធអាយជាប់ ័នធ
នាររ ធោយកាំរតិធទាសខ្ពស់បាំផុ្ត១៥ឆ្ន ាំ និង្ 

ទាបបាំផុ្ត៤ឆ្ន ាំ។ 

 

3.2.1.11 ធយើង្បានធ វ្ើការតាម្ោនករណើ យុវនារ ើ និង្ 

កុមរ ើរង្ធស្រោះយដលពាក់ ័នធនើតិវ ិ្ ើច្ាប់ច្ាំនួន
៤៨នាក់ បានច្ាំនួន២៩២ដង្ ជាមួ្យធម្ធាវ ើ
ភារធស្ច្ើនធយើង្ធ វ្ើតាម្រយ៍ៈទូ្រស័ ា។ 

 

3.2.1.12 ធយើង្បានផ្រល់ ត៌មនដល់សមជិកស្កុម្
ស្រួសារយុវនារ ើ និង្ កុមរ ើរង្ធស្រោះច្ាំនួន១៥នាក់
អ្ាំ ើលទ្ធផ្លននការស្បកាសសាលស្កម្ របស់
តុោការច្ាំនួន១៤ករណើ  ធស្កាយ ើការធបើកសវ
នាការជាំនាំជាំរ៍ៈធៅតុោការ។ 

 

3.2.1.13 ធយើង្បានស្បជុាំជាមួ្យម្ស្តនរើម្នាើរសង្គម្កិច្ច និង្ 

អាជាា ្រមូ្លោា នធខ្តរ-ស្កុង្បានច្ាំនួន៣៥ដង្ 

ជា ិធសសធៅធ លបុរគលិករបស់ធយើង្ចុ្ោះធៅ



ករណើ ជនរង្ធស្រោះម្កកាន់អ្ង្គការ អាធវវសុើ 
បកម្ពុជា និង្ ធ វ្ើបទ្បងាា ញអ្ាំ ើសកម្មភា 
ការងារអ្ង្គការ អាធវវសុើប ជូន ួករត់ និង្ 

ធដើម្បើសិកាយសវង្យល់ ើរន ធៅវញិធៅម្ក។ 

ទ្ទ្ួលយកយុវនារ ើ និង្ កុមរ ើរង្ធស្រោះចូ្លែមើធៅ
តាម្មូ្លោា ន ចូ្លម្ណឌ លធវើយធយើង្បានធ វ្ើ
បទ្បងាា ញអ្ាំ ើសកម្មភា ការងារ របស់អ្ង្គការ 
អាធវវសុើប កម្ពុជា ជូន ួករត់ផ្ង្យដរ។ 

 

ការពិន្ិតយ ន្ិង្ ពាបាលស្ ែភាព 
 

3.2.1.14 ធយើង្នឹង្ជួលបុរគលិកយផ្នកសុខ្ភា ច្ាំនួន២
នាក់ ធអាយបាំធរ ើការធៅម្ណឌ លទុ្ាំឌើ ធដើម្បើផ្រ
ល់ការយែទាាំសុខ្ភា  ដល់យុវនារ ើ និង្ កុមរ ើ
យដលសាន ក់ធៅម្ណឌ ល យុវនារ ើធរៀនជាំនាញ
ធៅខ្ង្ធស្ៅ អាហារូបករណ សកលវទិ្ាល័
យ កុមរ ើសិកាអ្ប់រ ាំធៅតាម្សវរម្ន  យុ
វនារ ើ និង្ កុមរ ើយដលបានធ វ្ើសមវរណកម្ម
ស្ត ប់ធៅកាន់សវរម្ន វញិ។ 

 
 
 
 

 

 

 

3.2.1.15 យ៉ា ង្ធហាច្ណ្តស់នឹង្មនយុវនារ ើ និង្ 

កុមរ ើចូ្លែមើធៅម្ណឌ លទុ្ាំឌើច្ាំនួន៩០% 

(២៥ននច្ាំនួន៨០នាក់)  នឹង្ទ្ទួ្លបានការ
យែទាាំ ិនិតយ និង្  ាបាលសុខ្ភា ។ 

 

3.2.1.16 ធយើង្នឹង្ផ្រល់ការតាម្ោន ការ ិនិតយ និង្
 ាបាលសុខ្ភា បនរ ដលយុ់វនារ ើ និង្ 

កុមរ ើយដលមនបញ្ហា សុខ្ភា ទាាំង្ការ
 ាបាលធៅកនុង្ និង្ ធស្ៅម្ណឌ លតាម្តស្មូ្វ
ការជាក់យសរង្របស់ករណើ នើមួ្យៗ។ 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

3.2.1.14 ធយើង្បានជួលបុរគលិកច្ាំនួន២នាក់ ធអាយបាំធរ ើ
ការធៅយផ្នកសុខ្ភា ។ ១នាក់ជាធវជាបណឌិ តធ វ្ើ
ការពាក់កណ្តរ លធ ល ធៅចុ្ង្សបារ វ  ប៉ាុយនរ
រត់អាច្ម្កជួយធយើង្បានស្រប់ធ លយដល
មនតស្មូ្វការចាាំបាច្់ និង្ មន ក់ធទ្ៀតជារិោនុ
បោា យកិាជាអ្តើតជនរង្ធស្រោះ បានបញ្ច ប់បរ ិ
ញ្ហញ ប័ស្តរង្យផ្នករិោនុបោា ក និង្ កាំ ុង្បនរ
សិកាថាន ក់បរញិ្ហញ ប័ស្ត។ 

 

រិោនុបោា យកិា (អ្តើតជនរង្ធស្រោះ) ស្តូវបាន
ធលើកទឹ្កចិ្តរ យតង្តាាំង្ជាស្បធានម្ណឌ លធៅយខ្
មិ្នា ឆ្ន ាំ២០១៩ មនតួនាទ្ើសាំខ្ន់ច្ាំនួន២ រឺ
ជារិោនុបោា យកិា និង្ ជាស្បធានម្ណឌ ល។ 

 

3.2.1.15 ១០០%កនុង្ច្ាំធណ្តម្យុវនារ ើ និង្ កុមរ ើចូ្លែមើ
ទាាំង្អ្ស់ច្ាំនួន៣៥នាក់ ធៅម្ណឌ លទុ្ាំឌើ បាន
ទ្ទួ្លការ ិនិតយ និង្  ាបាលសុខ្ភា ទូ្ធៅ
ធៅធ ល ួករត់ចូ្លម្កដល់ម្ណឌ ល។ 

 

3.2.1.16 ធយើង្បានផ្រល់ការ ិនិតយតាម្ោន ការយែទាាំ 
និង្  ិនិតយ ាបាលសុខ្ភា  ច្ាំនួន១០៦២ដង្
ដល់យុវនារ ើ និង្ កុមរ ើច្ាំនួន១០៦នាក់ តាម្
តស្មូ្វការជាក់យសរង្របស់ករណើ នើមួ្យៗ កនុង្
ធនាោះមនយុវនារ ើ និង្ កុមរ ើច្ាំនួន៨៥នាក់ ជា
យុវនារ ើ និង្ កុមរ ើសាន ក់ធៅកនុង្ម្ណឌ ល និង្ ២១
នាក់ធទ្ៀតជាយុវនារ ើ និង្ កុមរ ើសិកាជាំនាញវជិាា
ជើវ៍ៈធៅខ្ង្ធស្ៅ អាហារូបករណ សកលវទិ្ាល័
យ ការសិកាអ្ប់រ ាំធៅសវរម្ន  និង្ សមវរ
ណកម្មស្ត ប់ធៅសវរម្ន វញិ។ 
 



3.2.1.17 ធយើង្នឹង្ផ្រល់ការចាក់ថាន ាំបងាក រថាន ក់ជាតិ៧
មុ្ខ្ ដល់កុមរ ើច្ាំនួន៦០នាក់ ច្ាំនួន៣ដង្ រឺ
ថាន ាំការពារបងាក រ ការរោកធស្សាម្ខ្ួរកាល
(ជម្ាឺសវិតនដធជើង្ (polio), ជម្ាឺរោកធស្សាម្
ខួ្រនិង្រោកសួត (Hib), ជម្ាឺកអកមន់ 

(percussive), ការពារជម្ាឺរោកទ្ង្សួត 

(PCV), រោកធែលើម្B (HBS), កស្តញ្ា ឹល 

(measles) and សអូច្ (rubella)។ 
 

 

 

 

 

 
3.2.1.18 ធយើង្នឹង្ធ វ្ើការសវការ ជាមួ្យមូ្លនិ្ិ

ស្រួសារ ិេ ធោក ធដើម្បើផ្រល់ការ ិនិតយ និង្ 

 ាបាលសុខ្ភា មត់ធ្មញច្ាំនួន៤ដង្
ដល់យុវនារ ើ និង្ កុមរ ើច្ាំនួន៦០នាក់។ 
 

 
3.2.1.19 ធយើង្នឹង្ផ្រល់ការ ិនិតយ និង្  ាបាលសុខ្

ភា យេនកច្ាំនួន៤ដង្ ដលយុ់វនារ ើ និង្ កុមរ ើ
ច្ាំនួន៦០នាក់។ 

 

3.2.1.20 ធយើង្នឹង្ផ្រល់ការ ិនិតយ្ម្រកធម្ធរារវុើវ
និង្ ជម្ាឺកាម្ធរារធោយសម័ស្រចិ្តរច្ាំនួន២
ដល់យុវនារ ើ និង្ កុមរ ើច្ាំនួន៦០នាក់ ធោយ
ធយើង្ធ វ្ើការសវការជានដរូរជាម្ួយអិុ្នឆ្
ត (NCHAT) ធៅតាម្បណ្តរ ម្ណឌ លសុខ្
ភា ធោយឥតរិតនែល។ 

 

3.2.1.21 ធយើង្នឹង្ផ្រល់ការ ិនិតយម្ហារ ើកមត់សបូន 

(ធ វ្ើធតសរ ិនិតយជម្ាឺកាម្ធរារ (STD lab 

tests): វុើវ (HIV), កាម្ធរារ (syphilis), 

រោកធស្សាម្ខ្ួរកាល (encephalitis), ការ
ធ វ្ើធតសររកម្ហារ ើកមត់សបូន (cervical 

3.2.1.17 មនកុមរ ើច្ាំនួន៦៥នាក់ បានទ្ទ្ួលការចាក់ថាន ាំ
បងាក រជម្ាឺស្រុនផ្ទរ សាយ កុមរ ើច្ាំនួន៧៧នាក់
បានទ្ទួ្លការចាក់ថាន ាំបងាក រជម្ាឺធតតាណូស
កុមរ ើច្ាំនួន៣៩នាក់បានទ្ទ្ួលការចាក់ថាន ាំ
បងាក រជម្ាឺធែលើម្ស្បធេទ្B និង្ កុមរ ើច្ាំនួន៨នាក់
ធទ្ៀតបានទ្ទួ្លការចាក់ថាន ាំបងាក រជម្ាឺធផ្សង្ៗ 

(២នាក់បានចាក់ថាន ាំការពារបងាក រ ការរោក
ធស្សាម្ខ្ួរកាល (Encephalitis); ២នាក់បាន
ចាក់ថាន ាំបងាក រជម្ាឺសវិតនដធជើង្ (Polio); ២នាក់
បានចាក់ថាន ាំបងាក រជម្ាឺរោកធស្សាម្ខួ្រ និង្ 

រោកសួតB (Haemophilus influenzae 

type B) និង្ ២នាក់ធទ្ៀតបានចាក់ថាន ាំបងាក រជម្ាឺ
រោកសួត (pneumococcal)។ 

 

3.2.1.18 ធយើង្បានផ្រល់ការ ិនិតយ ាបាល និង្ ការប
ណរុ ោះបណ្តរ ល អ្ាំ ើការយែរកាសុខ្ភា មត់
ធ ម្ញ ដល់យុវនារ ើ និង្ កុមរ ើយដលសាន ក់ធៅ
ម្ណឌ លទុ្ាំឌើបានច្ាំនួន៧០នាក់ ធោយសវការ
ជាម្ួយមូ្លនិ្ិស្រួសារ ិេ ធោក។ 

 

3.2.1.19 ធយើង្បានផ្រល់ការ ិនិតយ និង្  ាបាលសុខ្
ភា យេនក ដល់យុវនារ ើ និង្ កុមរ ើច្ាំនួន៦៣នា
ក់។ 

 

3.2.1.20 ធយើង្បានផ្រល់ការ ិនិតយ្ម្រកធម្ធរារវុើវ/ជ
ម្ាឺកាម្ធរារ ជម្ាឺធែលើម្ស្បធេទ្ ABC និង្ ជម្ាឺឱ
កាសនិយម្ធផ្សង្ៗ (CBC, Glycemia and 

Widal) ដល់យុវនារ ើ និង្ កុមរ ើច្ាំនួន៥៩នាក់។ 

 
 

 
 

3.2.1.21 ធយើង្បានផ្រល់ការ ិនិតយ និង្ ធ វ្ើធតសរម្ហារ ើក
មត់សបូន (STD lab tests): វុើវ (HIV), កាម្
ធរារ (syphilis), រោកធស្សាម្ខ្ួរកាល 

(encephalitis), ការធ វ្ើធតសររកម្ហារ ើកមត់
សបូន (cervical screening cancer), ចាក់ថាន ាំ



screening cancer), ចាក់ថាន ាំបងាក រម្ហារ ើក
មត់សបូន និង្ ធ វ្ើធតសររកធម្ធរាររធបង្ (3 

vaccinations cervical cancer 

screening TB) ដល់យុនរ ើ និង្ កុមរ ើច្ាំនួន
៦០នាក់។ 

 

 

3.2.1.22 ធយើង្នឹង្ចុ្ោះបាំធ ញធបសកម្មច្ាំនួន១២ដង្
(ធបសកម្ម១ដង្មនច្ាំនួន៤នែា) ធៅតាម្
សវរម្ន  ធដើម្បើ ិនិតយតាម្ោន និង្
 ាបាលសុខ្ភា  យុវនារ ើសមវរណកម្ម
ធរៀនជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈខ្ង្ធស្ៅ សិកាអ្ប់រ ាំធៅ
សវរម្ន  និង្ អាហារូបករណ សកលវទិ្ា
ល័យ (ច្ាំនួន១៣០នាក់) ធៅតាម្បណ្តរ
ធខ្តរ-ស្កុង្ធរលធៅ។ 

បងាក រម្ហារ ើកមត់សបូន និង្ ធ វ្ើធតសររកធម្ធរារ
រធបង្ (3 vaccinations cervical cancer 

screening TB) ដល់យុវនារ ើ និង្ កុមរ ើច្ាំនួន
៦២នាក់ ប៉ាុយនរធយើង្មិ្នបានផ្រល់ការចាក់ថាន ាំ
បងាក រធទ្ធោយបញ្ហា ែវកិា។ 

 

3.2.1.22 យផ្នកសុខ្ភា ធយើង្បានផ្រល់ការ ិនិតយតាម្
ោនបនរ និង្  ាបាលសុខ្ភា យុវនារ ើ និង្ 

កុមរ ើសមវរណកម្មធរៀនជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈខ្ង្
ធស្ៅសិកាអ្ប់រ ាំសវរម្ន  និង្ អាហារូបករណ 
សកលវទិ្ាល័យបានច្ាំនួន២១នាក់ធៅតាម្
សវរម្ន ។ 

 

ការោាំប្ទខផនកចិតតសាស្តស្ត 
 

3.2.1.23 ធយើង្នឹង្ជួលបុរគលិកចិ្តរសាស្តសរច្ាំនួន២
នាក់ធអាយបាំធរ ើការធៅកម្មវ ិ្ ើចិ្តរសាស្តសរធៅ
ម្ណឌ លទុ្ាំឌើ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.1.24 ធយើង្នឹង្ធ វ្ើការវាយតនម្លចិ្តរសាស្តសរដល់យុវ
នារ ើ និង្ កុមរ ើចូ្លែមើ១០០% (២៥នន៨០
នាក់) ធៅធ ល ួកធរចូ្លម្កដល់ម្ណឌ ល
ភាល ម្ ធវើយធយើង្នឹង្ផ្រលក់ារតាម្ោនបនរ
ការ ិធស្រោះធយបល់ និង្ ការ ាបាលសុខ្
ភា ផ្លូវចិ្តរ ដល់យុវនារ ើ និង្ កុមរ ើយដលស្តូវ
ការជាំនួយយផ្នកចិ្តរសាស្តសរ១០០%។ 

 

 

 
 

3.2.1.23 ធយើង្បានបនរកិច្ចសនាការងារជាម្ួយបុរគលិក
ចិ្តរសាស្តសរច្ាំនួន២នាក់។ 

 

កាំណតច់្ាំណ្តាំ៍ៈបុរគលិកចិ្តរសាស្តសរ១នាក់ យដល
ជាអ្តើតជនរង្ធស្រោះកាំ ុង្សិកាបនរថាន ក់អ្នុ
បណឌិ តយផ្នកចិ្តរវទិ្ា ស្តូវបានធលើកទឹ្កចិ្តរ 
យតង្តាាំង្ជាស្បធានកម្មវ ិ្ ើធលើកកម្ពស់ធសដាកិច្ច
ធៅយខ្មិ្នា ឆ្ន ាំ២០១៩ ធស្ពាោះធោយសារបញ្ហា
ែវកិាធយើង្មិ្នអាច្ធស្ជើសធរ ើសស្បធានែមើម្ក
ជាំនួសស្បធានចាស់បានស្ប ង្ជាប់អាហារបូ
ករណ ធៅសិកាបនរធៅស្បធទ្សអូ្ស្តសារ លើធទ្។ 

 

3.2.1.24 មនយុវនារ ើ និង្ កុមរ ើចូ្លែមើច្ាំនួន៣៥នាក់ ធសមើ
និង្១០០% បានទ្ទួ្លការវាយតនម្លយផ្នកចិ្តរ
សាស្តសរ និង្  ិធស្រោះធយបល់ ធៅធ លចូ្លម្ក
ដល់ម្ណឌ លទុ្ាំឌើ។ សរុបយុវនារ ើ និង្ កុមរ ើច្ាំននួ
១២៤នាក់ បានទ្ទួ្លការតាម្ោនបនរយផ្នកចិ្តរ
សាស្តសរ ជាលកខណ៍ៈបុរគល និង្ ជាស្កុម្ កនុង្ធនាោះ
មនកុមរ ើច្ាំនួន៦៨នាក់ ជាកុមរ ើសាន ក់ធៅ
ម្ណឌ លទុ្ាំឌើ និង្ យុវនារ ើនិង្កុមរ ើច្ាំនួន៥៦នាក់



 
 

 
 
 
 
 

3.2.1.25 ធយើង្នឹង្ផ្រល់ថាន ក់មូ្លោា នននការយែទាាំ និង្ 

 ាបាលសុខ្ភា ផ្លូវចិ្តរ តាម្យបប
សកម្មភា វចិិ្ស្តកម្មធផ្សង្ៗ ច្ាំនួន២៤វរគ
ដល់យុវនារ ើ និង្ កុមរ ើធៅម្ណឌ លទុ្ាំឌើ។ 

 

 

3.2.1.26 ធយើង្នឹង្បធស្ង្ៀនមូ្លោា នននការយែទាាំសុខ្
ភា ផ្លូវចិ្តរ និង្ ការអ្ប់រ ាំការពារបងាក រច្ាំនួន
១៧វរគ ដល់យុវនារ ើនិង្កុមរ ើ។ 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.2.1.27 ធយើង្នឹង្បធស្ង្ៀនធម្ធរៀនស្កុម្ជួយខ្លួនឯង្

ច្ាំនួន១២វរគ ដល់យុវនារ ើ និង្ កុមរ ើ។ 

 

 
 

 
3.2.1.28 ធយើង្នឹង្ផ្រល់ការតាម្ោនបនរ ការ ិធស្រោះ

ធយបល់ចិ្តរសាស្តសរ ធោយផ្ទា ល់ និង្ តាម្
ទូ្រស ាដល់យុវនារ ើ និង្ កុមរ ើ សមវរ
ណកម្ម សិកាអ្ប់រ ាំធៅសវរម្ន  បណរុ ោះប
ណ្តរ លជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈខ្ង្ធស្ៅ និង្ អាហា
រូបករណ សកលវទិ្ាល័យច្ាំនួន១០០នា
ក់។ 
 

 

 
 
 

 

ធទ្ៀត ជាយុវនារ ើ និង្ កុមរ ើសមវរណកម្ម
សិកាជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈខ្ង្ធស្ៅ សិកាអ្ប់រ ាំធៅ
សវរម្ន  និង្ អាហារូករណ សកលវទិ្ាល័
យ។ 
 

3.2.1.25 ធយើង្បានផ្រល់សកម្មភា វចិិ្ស្តកម្មធផ្សង្ៗ ដូច្
ជាការផ្ទត់ ណ៌ ការរូររូបធោយធសរ ើ ការបត់
ស្កោសធ វ្ើរូបធផ្សង្ៗ វតថកម្ម និង្ ការធលង្
កាំសានរ។ល។ ច្ាំនួន២៣វរគ ដល់យុវនារ ើ និង្ 

កុមរ ើច្ាំនួន៥៩នាក់ ធៅម្ណឌ លទុ្ាំឌើ។ 
 

3.2.1.26 ធយើង្បានបធស្ង្ៀនថាន ក់មូ្លោា នននការយែទាាំ
សុខ្ភា ផ្លូវចិ្តរ និង្ ការអ្ប់រ ាំការពារបងាក រច្ាំនួន
២២វរគ ដូច្ជា ច្រយិ្ម៌្ អ្នាម្័យលអ ការ
ស្រប់ស្រង្កាំវងឹ្ និង្ សមព ្ផ្លូវចិ្តរ ទ្ាំនាក់ទ្ាំនង្ 

(ធសនហា\មិ្តរភា ) ធ វ្ើជាសិសសលអ អ្េិវឌឍន 
បុរគលភា  ការកាំណត់ធរលធៅ និង្ ការ
ស្រប់ស្រង្ធ លធវោ ដល់ យុវនារ ើ និង្ កុមរ ើ
ច្ាំនួន៨០នាក់។ 

 

3.2.1.27 ធយើង្បានបធស្ង្ៀនធម្ធរៀនស្កុម្ជួយខ្លួនឯង្បាន
ច្ាំនួន៣០វរគ ដល់យុវនារ ើ និង្ កុមរ ើច្ាំនួន៦៤
នាក់ សរើអ្ាំ ើ នើតិវ ិ្ ើធៅតុោការ ការកាំណត់
ធរលធៅជើវតិ ការរាំស្ទ្ធលើកទឹ្កចិ្តរ មិ្តរភា  

និង្ ជើវតិស្រួសារ។ 

 

3.2.1.28 ធយើង្បានផ្រល់ការតាម្ោនបនរ ការ ិធស្រោះ
ធយបល់ចិ្តរសាស្តសរ  ធោយផ្ទា ល ់និង្ តាម្រយ៍ៈ
ទូ្រស ាច្ាំនួន៨៥ដង្ ដល់យុវនារ ើ និង្ កុមរ ើស
មវរណកម្ម សិកាអ្ប់រ ាំធៅសវរម្ន  បណរុ ោះ
បណ្តរ លជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈខ្ង្ធស្ៅ និង្ អាហារូប
ករណ សកលវទិ្ាល័យ បានច្ាំនួន៥៦នាក់។
កនុង្ធនាោះមនយុវនារ ើ និង្ កុមរ ើច្ាំនួន២៩នាក់ 

បានទ្ទ្ួលការតាម្ោនបនរធោយផ្ទា ល់ច្ាំនួន
៤០ដង្ និង្ ២៧នាក់ធទ្ៀតបានទ្ទួ្លការតាម្
ោនបនរតាម្រយ៍ៈទូ្រស័ ាច្ាំនួន៤៥ដង្។ 

 



3.2.1.29 ធយើង្នឹង្ផ្រល់ការវវកឹវវនឺធយរ៍ៈ (Yoga) 

ច្ាំនួន៩៦វរគ ដល់យុវនារ ើ និង្ កុមរ ើធៅ
ម្ណឌ លទុ្ាំឌើ ធោយវសការជានដរូរជាម្ួយ
អ្ង្គការ Krama Yoga Cambodia។ រាំធរាង្
ធនោះទ្ទួ្លជាំនួយឧបតថម្ភែវកិា ើ Leslies 

Gutson ធោយផ្ទរ ល់ែវកិាធៅអ្ង្គការ 
Krama Yoga Cambodia ផ្ទា ល់យតម្រង្។ 

 

3.2.1.30 ធយើង្នឹង្ផ្រល់ការ ិធស្រោះធយបល់ចិ្តរសា
ស្តសរ ដល់យុវនារ ើ និង្ កុមរ ើចូ្លែមើច្ាំនួន២០
នាក់ ធៅធ លធ វ្ើដាំធណើ រម្កសាន ក់ធៅ
ម្ណឌ ល និង្ ធៅមុ្នធ ល អ្ាំ ុង្ធ ល និង្
ធស្កាយធ ល ចូ្លធនលើយបាំេលឺ និង្ ចូ្លរមួ្សវ
នាការធៅតុោការ។ 

 
 

 
 
 
 

3.2.1.31 ធោកស្សើ Loise White ជាអ្នកសម័ស្ររស់ធៅ
ស្បធទ្សអូ្ស្តសារ លើ នឹង្ផ្រលវ់រគបណរុ ោះបណ្តរ
លមិ្តរជួយមិ្តរ សរើ ើសវ័យរាំពារសុខ្ភា ផ្លូវ
ចិ្តរ តាម្ស្ប ័នធអ្នឡាញច្ាំនួន១០ដង្ 

ធដើម្បើជួយដល់បុរគលិកចិ្តរសាស្តសររបស់
ធយើង្ច្ាំនួន២នាក់។ 

3.2.1.29 ធយើង្បានផ្រល់ការវវកឹវវនឺធយរ៍ៈច្ាំនួន៧៣
វរគ ដល់យុវនារ ើ និង្ កុមរ ើច្ាំនួន៧៧នាក់ យដល
សាន ក់ធៅម្ណឌ លទុ្ាំឌើ។ វរគបណរុ ោះបណ្តរ លធនោះ
បធស្ង្ៀនធោយធោកស្រូអ្នកស្រូម្ក ើអ្ង្គការ 
Krama Yoga Cambodia និង្ បានទ្ទ្ួលការ
ឧបតថម្ភែវកិា ើ Leslies Gutson រស់ធៅទ្ើស្កុង្
ញុើវយ៉ាក។ 

 

3.2.1.30 ធយើង្បានផ្រល់ការ ិធស្រោះធយបល់ចិ្តរសាស្តសរ 
ដល់យុវនារ ើ និង្ កុមរ ើចូ្លែមើច្ាំនួន២៩នាក់ ធៅ
មុ្នធ ល អ្ាំ ុង្ធ ល និង្ ធស្កាយធ ល ការធ វ្ើ
នើតិវ ិ្ ើបញ្ាូ នចូ្លម្ណឌ ល និង្ យុវនារ ើ និង្ 

កុមរ ើច្ាំនួន២៤នាក់ធទ្ៀត បានទ្ទួ្លការ
 ិធស្រោះធយបល់ចិ្តរសាស្តសរ ធៅមុ្នធ ល 

អ្ាំ ុង្ធ ល និង្ ធស្កាយធ លចូ្លធៅធនលើយបាំេលឺ 
(បឋម្សវនាការ និង្ សវនាការធ ញអ្ង្គ) ធៅ
តុោការ។ 

 

3.2.1.31 ធោកស្សើ Loise White ជាអ្នកចិ្តរសាស្តសរមន
អាជាា ប័ណារស់ធៅស្បធទ្សអូ្ស្តសារ លើ បានផ្រល់
វរគបណរុ ោះបណ្តរ លមិ្តរជួយមិ្តរ តាម្ស្ប ័នធអ្ន
ឡាញ បានច្ាំនួន៥ដង្ ធដើម្បើជួយផ្រល់
បធច្ចកធទ្សសវ័យរាំពារសុខ្ភា ផ្លូវចិ្តរ ដល់
បុរគលិកចិ្តរសាស្តសរ របស់ធយើង្ទាាំង្២នាក់។
ធោកស្សើបានផ្រល់វរគបណរុ ោះបណ្តរ លមិ្តរជួយ
មិ្តរធនោះ ធោយឥតរិតកនស្ម្។ ធយើង្មិ្នអាច្អ្នុ
វតរវរគបណរុ ោះបណ្តរ លមិ្តរជួយមិ្តរធនោះបាន១០
ដង្ដូច្យផ្នការធយើង្បានរ ាំ ឹង្ទុ្កធទ្ធោយ 

សារបញ្ហា ធ លធវោ និង្ ដាំធណើ រការតាំណរភាា ប់
អិុ្នធ ើ្យនតរវាង្ស្បធទ្សកម្ពុជា និង្ អូ្ស្តសារ លើ។ 

 

៣.២.២ កម្មវិធ្ីអរ់រ ាំ ន្ិង្ រណត ឹះរណ្តត ល 
 

3.2.2.1 ធយើង្នឹង្ជួលបុរគលិកច្ាំនួន៥នាក់ធអាយបាំ
ធរ ើការកម្មវ ិ្ ើអ្ប់រ ាំ និង្ បណរុ ោះបណ្តរ ល៍ៈ 
- បុរគលិកតាម្ោនការសិកាអ្ប់រ ាំ ១រូប 

 

 
3.2.2.1 ធយើង្បានជួលបុរគលិកច្ាំនួន៥នាក់ ធអាយបាំធរ ើ

ការកម្មវ ិ្ ើអ្ប់រ ាំ និង្ បណរុ ោះបណ្តរ ល៍ៈ 
- បុរគលិកតាម្ោនការសិកាអ្ប់រ ាំ ១រូប 



- ស្រូបធស្ង្ៀនភាសាអ្ង់្ធរលស ១រូប 

- ស្រូបធស្ង្ៀកាំ យូទ័្រ ១រូប 

- បុរគលិកសិកាអ្ប់រ ាំសវរម្ន  ១រូប 

- បុរគលិកអ្ប់រ ាំ និង្ បណរុ ោះបណ្តរ ល ១រូប 

 

3.2.2.2 ធយើង្នឹង្ផ្រល់ការសិកាអ្ប់រ ាំកនុង្ស្ប ័នធធៅ
សាោរដា ដល់កុមរ ើច្ាំនួន៧០នាក់ យដល
សាន ក់ធៅម្ណឌ លទុ្ាំឌើ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2.3 ធយើង្នឹង្ផ្រល់ការសិកាបយនថម្ ដល់កុមរ ើ
ធៅកនុង្ម្ណឌ លច្ាំនួន១២នាក់ យដលសិកា
ថាន ក់ទ្ើ៦ ៩ និង្ ១២ ធៅម្្យម្សិកានិង្
វទិ្ាល័យ ៥មុ្ខ្វជិាា  ដូច្ជា រណិតវទិ្ា រូប
វទិ្ា អ្កសរសាស្តសរយខ្មរ រើម្ើវទិ្ា និង្ ជើវវទិ្ា។ 

 

3.2.2.4 ធយើង្នឹង្ផ្រល់រងាវ ន់ធលើកទឹ្កចិ្តរ ដល់កុមរ ើ
ធៅម្ណឌ លច្ាំនួន១០នាក់ យដលជាសិសស
ធរៀន ូយកស្បចាាំថាន ក់  ើធលខ្១-៣។ 

 

3.2.2.5 ធយើង្នឹង្ផ្រល់ការឧបតថម្ភ ការធផ្ារការសិកា 

ដល់កុមរ ើធៅម្ណឌ លច្ាំនួន១០នាក់។ 

 
 
 
 

3.2.2.6 ធយើង្នឹង្ធរៀបច្ាំធអាយមនការចូ្លអាន
ធសៀវធៅ និង្ ្នធានអ្ប់រ ាំធផ្សង្ៗ ធៅប
ណ្តា ល័យ ធៅកនុង្ម្ណឌ ល ដល់កុមរ ើសាន ក់
ធៅម្ណឌ លទុ្ាំឌើ និង្ កុមរម្ក ើសវរម្ន 
ធៅយកបរៗ ម្ណឌ លស្បមណជា២៥នាក់ ជា
ធរៀង្រាល់សបារ វ ។ 

 

- ស្រូបធស្ង្ៀនភាសាអ្ង់្ធរលស ១រូប 

- ស្រូបធស្ង្ៀកាំ យូទ័្រ ១រូប 

- បុរគលិកសិកាអ្ប់រ ាំសវរម្ន  ១រូប 

- បុរគលិកអ្ប់រ ាំនិង្បណរុ ោះបណ្តរ ល ១រូប 

 

3.2.2.2 ធយើង្បានផ្រល់ការសិកាអ្ប់រ ាំកនុង្ស្ប ័នធធៅ
សាោរដា ដល់កុមរ ើច្ាំនួន៦៧នាក់ យដលសាន ក់
ធៅម្ណឌ លទុ្ាំឌើ កនុង្ធនាោះកុមរ ើច្ាំនួន៤៩នាក់ 

សល់ ើចុ្ង្ឆ្ន ាំ២០១៨ និង្ ១៨នាក់ធទ្ៀត ជា
កុមរ ើចូ្លែមើ បានទ្ទួ្លការសិកាអ្ប់រ ាំកនុង្ឆ្ន ាំ
២០១៩។ 

- ៤៧នាក់ បានសិកាធៅបឋម្សិកា 

- ១១នាក់ បានសិកាធៅម្ធ្ាម្សិកា 

- ៩នាក់ បានសិកាធៅវទិ្ាល័យ 
 

3.2.2.3 ធយើង្បានផ្រល់ការសិកាបយនថម្ ដល់កុមរ ើច្ាំនួន
១២នាក់ ធលើ៥មុ្ខ្វជិាា  ដូច្ជា រណិតវទិ្ា រូប
វទិ្ា អ្កសរសាស្តសរយខ្មរ រើម្ើវទិ្ា និង្ ជើវវទិ្ា កនុង្
ធនាោះមន ៥នាក់ធរៀនថាន ក់ទ្ើ៦ ៣នាក់ធរៀនថាន ក់
ទ្ើ៩ និង្ ៤នាកធ់ទ្ៀតធរៀនថាន ក់ទ្ើ១២។ 

 

3.2.2.4 ធយើង្មិ្នបានអ្នុវតរសកម្មភា ធនោះធទ្ ធោយ
បញ្ហា ែវកិា។ 

 

 
 

3.2.2.5 ធយើង្បានឧបតថម្ភការធផ្ារឯកសារសិកា ដល់
កុមរ ើចូ្លែមើច្ាំនួន១៨នាក់ សាំរាប់ការចុ្ោះធ ម្ ោះ
ចូ្លធរៀនធៅធ ល ួករតម់្កសាន ក់ធៅម្ណឌ ល
ទុ្ាំឌើ តាម្យផ្នការធយើង្បានធស្រង្ទុ្ក។ 

 

3.2.2.6 ធយើង្បានធរៀបច្ាំធអាយមនការចូ្លអានធសៀវ
ធៅ និង្ ្នធានអ្ប់រ ាំធផ្សង្ៗ កនុង្បណ្តា ល័យ
ធៅម្ណឌ លទុ្ាំឌើ ដល់កុមរ ើច្ាំនួន៦០នាក់។ 

 
 
 
 

 



3.2.2.7 ធយើង្នឹង្ផ្រល់ការសិកាភាសាអ្ង់្ធរលសដល់
កុមរ ើច្ាំនួន៥៥នាក់ (កនុង្ធនាោះកុមរ ើ១៥
នាក់ម្ក ើសវរម្ន ) ធៅម្ណឌ លទុ្ាំឌើ។ 

 

3.2.2.8 ធយើង្នឹង្ផ្រល់ការសិកាថាន ក់មូ្លោា នកាំ យូទ័្
រ ដល់កុមរ ើច្ាំនួន៥០នាក់ (១០នាក់ជា
កុមរ ើម្ក ើសវរម្ន ) ធៅម្ណឌ លទុ្ាំឌើ។ 

 

3.2.2.9 ធយើង្នឹង្ឧបតថម្ភសមភ រ៍ៈសិកា និង្ កង់្ជា
យនរជាំនិោះសាំរាបម់្ធ្ាបាយធ វ្ើដាំធណើ រស្ប 

ចាាំនែាធៅសាោធរៀន ដល់កុមរ ើសិកាអ្ប់រ ាំ
ធៅសវរម្ន ច្ាំនួន៤៥នាក់ កនុង្ធនាោះ៣៥
នាក់ជាកុមរ ើសល់ ើឆ្ន ាំ២០១៨ និង្ ១០
នាក់ធទ្ៀតជាកុមរ ើសិកាអ្ប់រ ាំធៅសវរម្ន 
ែមើ កនុង្ឆ្ន ាំ២០១៩។ 
 

 
 

 
 
 
 

3.2.2.10 ធយើង្នឹង្ឧបតថម្ភការធរៀនបយនថម្ធលើមុ្ខ្វជិាា
ច្ាំនួន៥ ដូច្ជា រណិតវទិ្ា រូបវទិ្ា អ្កសរ
សាស្តសរយខ្មរ រើម្ើវទិ្ា និង្ ជើវវទិ្ា ដល់កុមរ ើ
សិកាអ្ប់រ ាំធៅសវរម្ន រស់ធៅជាមួ្យ
ស្រួសារធៅតាម្សវរម្ន ច្ាំនួន៧នាក់
យដលកាំ ង់្សិកាថាន ក់ទ្ើ៩ និង្ ១២។ 

 

3.2.2.11 ធយើង្នឹង្ផ្រល់រងាវ ន់ធលើកទឹ្កចិ្តរ ដល់កុមរ ើ
សិកាអ្ប់រ ាំធៅសវរម្ន ច្ាំនួន១០នាក់ជា
សិសស ូយករស្បចាាំថាន ក់ ើធលខ្១-៣។ 

 

3.2.2.12 ធយើង្នឹង្ឧបតថម្ភ ការធផ្ារឯកសារការសិកា
ដល់ កុមរ ើសិកាអ្ប់រ ាំធៅសវរម្ន ច្ាំនួន
១០នាក់ សាំរាប់ចូ្លធរៀនធៅសវរម្ន ។ 

 

3.2.2.13 ធយើង្នឹង្ឧបតថម្ភកង់្ ដល់កុមរ ើសិកាអ្ប់រ ាំ
ធៅសវរម្ន ច្ាំនួន១៥នាក់ សាំរាប់ជាម្

3.2.2.7 ធយើង្បានផ្រល់ការសិកាភាសាអ្ង់្ធរលស ធៅ
ម្ណឌ លទុ្ាំឌើ ដល់កុមរ ើច្ាំនួន៧៨នាក់ កនុង្ធនាោះ
មន៩នាក់ ជាកុមរ ើម្ក ើសវរម្ន ។ 

 

3.2.2.8 ធយើង្បានផ្រល់ការសិកាកាំ យូទ័្រ ធៅម្ណឌ លទុ្ាំ
ឌើ ដល់កុមរ ើច្ាំនួន85នាក់ កនុង្ធនាោះមន១២
នាក់ជាកុមរ ើ ម្ក ើសវរម្ន ។ 

 

3.2.2.9 ធយើង្បានឧបតថម្ភ ឯកសណ្តា នសិសស និង្ សមភ
រ៍ៈសិកាធផ្សង្ៗ ដល់កុមរ ើសិកាអ្ប់រ ាំធៅសវ
រម្ន ច្ាំនួន៥២នាក់។ កនុង្ធនាោះកុមរ ើច្ាំនួន១៦
នាក់ ជាកុមរ ើសិកាអ្ប់រ ាំធៅសវរម្ន ែមើកនុង្ឆ្ន ាំ
២០១៩ ធវើយ៣៦នាក់ធទ្ៀត ជាកុមរ ើសល់ ើ
ចុ្ង្យខ្ ន្ូឆ្ន ាំ ២០១៨។ មនកុមរ ើ២នាក់បាន
ស្ប ង្ម្ធ្ាម្សិកាទុ្តិយេូមិ្ថាន ក់ទ្ើ១២  ៦
នាក់បានធបាោះបង់្ការសិកា និង្ ៤៤នាក់ធទ្ៀត
កាំ ង់្បនរការសិកាអ្ប់រ ាំធៅសវរម្ន សាំរាប់ឆ្ន ាំ
សិកា២០១៩-២០២០។ 
 

3.2.2.10 ធយើង្បានឧបតថម្ភការធរៀនបយនថម្ស្បចាាំយខ្៥មុ្ខ្
វជិាា  ដល់កុមរ ើសិកាអ្ប់រ ាំធៅសវរម្ន ច្ាំនួន២
នាក់ យដលមនធលខ្កូដKC-0040 និង្ KC-

0004 សិកាថាន ក់ទ្ើ១២ រឺធលើ មុ្ខ្វជិាា រណិ
តវទិ្ា រូបវទិ្ា អ្កសរសាស្តសរយខ្មរ រើម្ើវទិ្ា និង្ ជើវ
វទិ្ា។ 

 

3.2.2.11 ធយើង្មិ្នបានអ្នុវតរសកម្មភា ធនោះធទ្ធោយ
បញ្ហា ែវកិា។ 

 

 
3.2.2.12 ធយើបានឧបតថម្ភ ការធផ្ារឯកសារការសិកា ដល់

កុមរ ើសិកាអ្ប់រ ាំសវរម្ន ច្ាំនួន១៦នាក់សាំ
រាបក់ារចូ្លធរៀនធៅមូ្លោា នកនុង្សវរម្ន ។ 

 

3.2.2.13 ធយើង្បានឧបតថម្ភកង់្ ដល់កុមរ ើសិកាអ្ប់រ ាំ
សវរម្ន ច្ាំនួន១៥នាក់ សាំរាប់ម្ធ្ាបាយធ វ្ើ
ដាំធណើ រធៅសាោធរៀនជាជាំនួយ ើ88bikes ។ 



ធ្ាបាយធ វ្ើដាំធណើ រធៅសាោធរៀនស្បចាាំ
នែា។ 

 

3.2.2.14 ធយើង្នឹង្បញ្ាូ នកុមរ ើធៅម្ណឌ លច្ាំនួន១០
នាក់ ស្ត ប់ធៅរសធ់ៅជាមួ្យស្រួសារធៅ
តាម្សវរម្ន វញិ តាម្រយ៍ៈការឧបតថម្ភការ
សិកាអ្ប់រ ាំធៅសវរម្ន ។ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.2.15 ធយើង្នឹង្ឧបតថម្ភនែលជួលបនាប់សាន ក់ធៅស្ប
ចាាំយខ្ ដល់កុមរ ើសិកាអ្ប់រ ាំធៅសវរម្ន ច្ាំ
នួន២នាក់ យដលសាោធៅឆ្ា យ ើផ្ាោះ។ 

 

3.2.2.16 ធយើង្នឹង្ធ វ្ើការ ិនិតយតាម្ោនបនរ ធោយ
ការចុ្ោះជួបផ្ទា ល់ និង្ តាម្រយ៍ៈទូ្រស័ ាច្ាំនួន
១៨០ដង្ ជាម្ួយកុមរ ើសិកាអ្ប់រ ាំធៅសវ
រម្ន ច្ាំនួន៤០នាក់ យដលរស់ធៅជាមួ្យស្រួ
សារ។ 

 

 
3.2.2.17 ធយើង្នឹង្ឧបតថម្ភ ដល់ និសសតិអាហារូបករ

ណ សកលវទិ្ាល័យច្ាំនួន១៣នាក់ ធោយ
កនុង្ធនាោះ៧នាក់ជានិសសតិអាហារូបករណ ែមើ
សាំរាប់ឆ្ន ាំសិកា២០១៩-២០២០ និង្ ៦
នាក់ធទ្ៀតជានិសសតិ ើឆ្ន ាំ២០១៨ យដល
សិកាមុ្ខ្ជាំនាញ ត៌មនវទិ្ា ្ុរកិច្ចនិង្រដា
បាល អ្កសរសាស្តសរយខ្មរ  អ្កសរសាស្តសរ
អ្ង់្ធរលស ធទ្សច្រណ  និង្ បដិសណ្តា រកិច្ច 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.2.2.14 ធយើង្បានបញ្ាូ នកុមរ ើធច្ញ ើម្ណឌ លច្ាំនួន១៦
នាក់ ធអាយស្ត ប់ធៅរសធ់ៅជាមួ្យស្រួសារ 
ធៅតាម្សវរម្ន វញិ ធដើម្បើធអាយ ួករត់រស់
ធៅជួបជុាំស្រួសារ ធវើយធយើង្បានឧបតថម្ភការ
សិកាអ្ប់រ ាំធៅសវរម្ន  ដល់ ួករត។់ ធយើង្
ធ វ្ើការធលើកកម្ពស់ការយែទាាំកុមរធៅកនុង្ស្រួសារ
ជាជាង្ធអាយ ួករត់រស់ធៅកនុង្ម្ណឌ ល ធស្ពាោះ
ថាកុមរស្តូវការការលូតោស់លអ ធៅកនុង្បរ ិ
យសស្រួសារ។ 
 

3.2.2.15 ធយើង្បានឧបតថម្ភនែលជួលបនាប់ស្បចាាំយខ្ ដល់កុ
មរ ើសិកាអ្ប់រ ាំសវរម្ន ច្ាំនួន២នាក់ រឺKC-01

12 និង្ PP-3346 យដលសាោធៅឆ្ា យ ើផ្ាោះ។ 

 

3.2.2.16 ធយើង្បាន ិនិតយ និង្ តាម្ោនបនរស្បយខ្ ជាម្ួយ
កុមរ ើសិកាអ្ប់រ ាំធៅសវរម្ន ច្ាំនួន៥០នាក់ 
បានច្ាំនួន២២៤ដង្ ទាាំង្ការចុ្ោះជួបផ្ទា ល់ និង្ 

តាម្រយ៍ៈទូ្រស័ ា ធដើម្បើ ិនិតយតាម្ោនការវវិ
ឌឍន  ននការសិកា បញ្ហា ស្បឈម្ បញ្ហា សុខ្ភា 
និង្ សាថ នភា ននការរស់ធៅរបស់ ួកធរ។ 

 

3.2.2.17 ធយើង្បានឧបតថម្ភ ដល់និសសតិអាហារូបករណ 
សកលវទិ្ាល័យច្ាំនួន១១នាក់ យដលសិកាធៅ
តាម្បណ្តរ សកលវទិ្ាល័យនានា តាម្មុ្ខ្
ជាំនាញធផ្សង្ៗ ដូច្ជានាយទាហានសកម្ម ្ុរ
កិច្ចនិង្រដាបាល អ្កសរសាស្តសរយខ្មរ អ្កសរសាស្តសរ
អ្ង់្ធរលស ធទ្សច្រណ និង្បដិសណ្តា រកិច្ច នើតិ
សាស្តសរនិង្ធសដាកិច្ច ទ្ើផ្ារនិង្ទ្ាំនាក់ទ្ាំនង្ 

្នាររនិង្វរិញ្ញវតថុ និង្ រោា បាលសាធារ
ណ៍ៈ។ យុវនារ ើ២នាក់ កនុង្ច្ាំធណ្តម្យុវនារ ើទាាំង្
១៣នាក ់ យដលធយើង្បានោក់ធច្ញយផ្នការ
ធនាោះ បានធបាោះបង់្ការសិកា (១នាក់ធៅនមស
ទ្ើ១ ធៅថាន ក់ទ្ើ១២ និង្ ១នាក់ធទ្ៀតធស្កាយ ើ



 
 
 

 

 
 
 
 

3.2.2.18 ធយើង្នឹង្ឧបតថម្ភការរស់ធៅស្បចាាំយខ្ ដល់
និសសតិអាហារូបករណ សកលវទិ្ាល័យ
ច្ាំនួន១៣នាក់។ 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

3.2.2.19 ធយើង្នឹង្ឧបតថម្ភកាំ យូទ័្រយួនដ ដល់និសសតិ
អាហារូបករណ  កនុង្១នាក់១ធស្រឿង្ សាំរាប់
ជាជាំនួយដល់ការសិការបស់ ួករត់។ 

 
 
 

 

3.2.2.20 ធយើង្នឹង្ឧបតថម្ភ ការសិកាភាសាអ្ង់្ធរលស 

ដល់និសសតិអាហារូបករណ សកលវទិ្ាល័
យច្ាំនួន១១នាក់។ 

 

3.2.2.21 ធយើង្នឹង្ឧបតថម្ភនិសសតិអាហារូបករណ 
សកលវទិ្ាល័យច្ាំនួន៧នាក់ ធអាយសិកា
កាំ យូទ័្រធស្ៅធម៉ា ង្វរគខ្លើធៅសាោឯកជន។ 
 

3.2.2.22 ធយើង្នឹង្ឧបតថម្ភកញ្ច ប់សមភ រ៍ៈធស្បើស្បាស់
ផ្ទា ល់ខ្លួន ដល់និសសតិអាហារូបករណ 
សកលវទិ្ាល័យច្ាំនួន៧នាក់។ 

 

3.2.2.23 ធយើង្នឹង្ធរៀបច្ាំការស្បជុាំ ិនិតយ តាម្ោន
ច្ាំនួន១២ដង្ ជាមួ្យនិសសតិអាហារូបករ
ណ សកលវទិ្ាល័យទាាំង្អ្ស់ធៅការលិ័យ
អាធវវសុើបកម្ពុជា។ 

ស្ប ង្ធាល ក់ម្្យម្សិកាទុ្តិយេូមិ្ថាន ក់ជាតិ
ថាន ក់ទ្ើ១២) និង្ មននិសសតិច្ាំនួន១១នាក់
កាំ ុង្បនរការសិកាធោយរាប់បញ្ចូ លទាាំង្១
នាក់កាំ ុង្សិកានាយទាហានសកម្មធៅសកល
វទិ្ាល័យស្កសួង្ការពារជាតិ។ 
 

3.2.2.18 ធយើង្បានឧបតថម្ភការរស់ធៅស្បចាាំយខ្ ដល់
និសសតិអាហារូបករណ ច្ាំនួន១១នាក់។ និសសតិ
១នាកយ់ដលមនធលខ្កូដKC-០១១១ បាន យួ
ការសិកាមុ្ខ្ជាំនាញ ត៌មនវទិ្ា ធៅយខ្មិ្នា
ឆ្ន ាំ២០១៩ ធោយស្តូវធៅសិកាធៅសាោ
នាយទាហានសកម្មធៅសកលវទិ្ាស្កសួង្
ការពារជាតិធវើយ ធយើង្បានបញ្ឈប់ការឧបតថម្ភ
ែវកិាដល់នាង្ធៅយខ្ឧសភាឆ្ន ាំ២០១៩។ 
 

3.2.2.19 ធយើង្បានទ្ទួ្លការឧបតថម្ភ ើសបបុរសជនកនុង្
ស្សុក១នាក់ ធោយរត់បានឧបតថម្ភកាំ យូទ័្រយួ
នដែមើច្ាំនួន១០ធស្រឿង្ ជួយដល់និសសតិអាហារូប
ករណ សកលវទិ្ាល័យច្ាំនួន១០នាក់ ធដើម្បើជា
ជាំនួយដល់ការសិកាស្បចាាំនែារបស់ ួករត់។ 

 

3.2.2.20 ធយើង្បានឧបតថម្ភការសិកាភាសាអ្ង់្ធរលសធស្ៅ
ធម៉ា ង្វរគខ្លើ ធៅតាម្សាោឯកជនដល់និសសតិ
អាហារូបករណ ច្ាំនួន៦នាក់។ 

 

3.2.2.21 ធយើង្បានឧបតថម្ភការសិកាកាំ យូទ័្រធស្ៅធម៉ា ង្វរគ
ខ្លើ ធៅសាោឯកជន ដល់និសសតិអាហារូបករ
ណ សកលវទិ្ាល័យច្ាំនួន៣នាក។់ 

 

3.2.2.22 ធយើង្បានឧបតថម្ភកញ្ច ប់សមភ រ៍ៈធស្បើស្បាស់ផ្ទា ល់
ខ្លួន ដល់និសសតិអាហារូបករណ សកលវទិ្ាល័
យច្ាំនួន៥នាក។់ 

 

3.2.2.23 ធយើង្បានធរៀបច្ាំការស្បជុាំ ិនិតយតាម្ោនស្បចាាំ
យខ្ ជាមួ្យនិសសតិអាហារូបករណ សកលវទិ្ា
ល័យទាាំង្អ្ស់ បានច្ាំនួន១២ដង្ ធៅការលិ័យ
អាធវវសុើបកម្ពុជា។ 



 

3.2.2.24 ធយើង្នឹង្ឧបតថម្ភការសិកាជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈ
ខ្ង្ធស្ៅដល់យុវនារ ើច្ាំនួន១០នាក់ តាម្
បាំណង្ស្បាថាន  និង្ ននា៍ៈរបស់ ួករត់។ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

3.2.2.25 ធយើង្នឹង្ឧបតថម្ភ ការរស់ធៅស្បចាាំយខ្ដល់
យុវនារ ើសិកាជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈខ្ង្ធស្ៅច្ាំនួន
១០នាក់។ 

 

3.2.2.26 ធយើង្នឹង្ធ វ្ើបទ្បងាា ញអ្ាំ ើការតស្ម្ង់្ទិ្ស
ច្ាំនួន១០ដង្ ដល់យុវនារ ើ និង្ កុមរ ើចូ្លែមើ
យដលមនបាំណង្ច្ង់្សិកាជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈ
ខ្ង្ធស្ៅ។ 

 

3.2.2.24 ធយើង្បានឧបតថម្ភតនម្លការសិកាជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈ
ធៅខ្ង្ធស្ៅ ដល់យុវនារ ើច្ាំនួន៦នាក់ កនុង្ធនាោះ
យុវនារ ើ៣នាក់ បានសិកាជាំនាញអ្ ុតសក់ធៅ
ហាង្អ្ ុត+សស្ម្ស់វមិន យុវនារ ើ២នាក់ បាន
សិកាជាំនាញចុ្ង្ធៅ និង្ ធេជា៍ៈ និង្ យុវនារ ើ១
នាក់ធទ្ៀត បានសិកាជាំនាញកាត់ធដរ។ យុវនារ ើ
សិកាជាំនាញខ្ង្ធស្ៅ១នាក់សល់ ើឆ្ន ាំ
២០១៨ ធវើយយុវនារ ើ៥ធទ្ៀត ជាយុវនារ ើចូ្ល
សិកាជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈខ្ង្ធស្ៅែមើ កនុង្ឆ្ន ាំ២០១៩ 

។ យុវនារ ើច្ាំនួន៣នាក់ បានបញ្ច ប់ការសិកា
ជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈខ្ង្ធស្ៅ ធោយធជារជ័យ១នាក់
បានធបាោះបង់្ការសិកា និង្ យុវនារ ើ២នាក់ធទ្ៀត 

កាំ ុង្បនរការសិកាជាំនាញខ្ង្ធស្ៅ។ 

 

3.2.2.25 ធយើង្បានឧបតថម្ភការរស់ធៅស្បចាាំយខ្ដល់យុវនា
រ ើសិកាជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈខ្ង្ធស្ៅច្ាំនួន៦នាក់។ 

 
 

 

3.2.2.26 ធយើង្បានធ វ្ើបទ្បងាា ញ អ្ាំ ើការតស្ម្ង់្ទិ្ស
ច្ាំនួន៥ដង្ ដល់យុវនារ ើសិកាជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈ
ខ្ង្ធស្ៅែមើច្ាំនួន៥នាក ់ ធដើម្បើជួយជាជាំនួយ
ដល់ការសាំធរច្ចិ្តរតាម្ននា៍ៈរបស់ ួករត់កនុង្
ការធស្ជើសធរ ើសជាំនាញធអាយបានស្តឹម្ស្តូវ។ 

 

៣.២.៣កម្មវិធ្ីហ្លើកកម្ពស្ហ់្ស្ដឋកិចច 
 

3.2.3.1 ធយើង្នឹង្ជួលបុរគលិកច្ាំនួន២នាក់ធអាយបាំ
ធរ ើការ ធៅកម្មវ ិ្ ើធលើកម្ពស់ធសដាកិច្ច។ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

3.2.3.1 ធយើង្បានជួលបុរគលិកច្ាំនួន២នាក់ ធអាយបាំធរ ើ
ការ ធៅកម្មវ ិ្ ើធលើកម្ពស់ធសដាកិច្ច។ ១នាក ់

(អ្តើតបុរគលិកស្កុម្ធរលធៅ) បាំធរ ើការស្បចាាំធៅ
ធខ្តរធសៀម្រាប បានចាប់ធផ្រើម្ការងារកម្មវ ិ្ ើធលើ
កម្ពស់ធសដាកិច្ច ធៅយខ្កុម្ភោះ ឆ្ន ាំ២០១៩ និង្ ១
នាក់ធទ្ៀត ជាអ្តើតជនរង្ធស្រោះយដលបាន
បញ្ច ប់ការសិកាបរញិ្ហញ ប័ស្តយផ្នកចិ្តរវទិ្ា កាំ ុង្
បនរការសិកាថាន ក់បរញិ្ហញ ធទា (អ្នុបណឌិ ត) ស្តូវ
បានធលើកទឹ្កចិ្តរ យតង្តាាំង្ជាស្បធានកម្មវ ិ្ ើ
ធលើកកម្ពស់ធសដាកិច្ច ធៅយខ្មិ្នា ឆ្ន ាំ២០១៩ 



 
 
 
 
 

 
 
 
3.2.3.2 ធយើង្នឹង្ជូនយុវនារ ើ និង្ កុមរ ើ យដលសាន ក់

ធៅទ្ទួ្លការយែទាាំធៅម្ណឌ លទុ្ាំឌើ ធៅ
ធលង្ស្រួសារច្ាំនួនស្បយវល១០០ដង្។ 

 
 
 
 
 

 
 

3.2.3.3 ធយើង្នឹង្សមវរណកម្មយុវនារ ើច្ាំនួន៧
នាក់ ធោយឧបតថម្ភការបធង្កើតមុ្ខ្របរខ្ន ត
តូច្ ឬ ការងារ។ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.3.4 ធយើង្នឹង្ធ វ្ើការតាម្ោនបនរ យុវនារ ើ យដល
បានធ វ្ើសមវរណកម្ម ធោយការឧបតថម្ភ
មុ្ខ្របរខ្ន តតូច្ និង្ ការងារ ធោយចុ្ោះផ្ទា ល់
និង្ តាម្ទូ្រស័ ាច្ាំនួនស្បយវល៣០០ដង្។ 

 

ធោយមនការជួយស្ជុាំយស្ជង្ការងារ ើនាយក
កម្មវ ិ្ ើ ធស្ពាោះធោយសារបញ្ហា ែវកិាធយើង្មិ្ន
អាច្ធស្ជើសធរ ើសស្បធានែមើ ម្កជាំនួសស្បធាន
ចាស់ យដលបានស្ប ង្ជាប់អាហារូបករណ ធៅ
សិកាបនរធៅស្បធទ្សអូ្ស្តសារ លើធទ្។ 

 

3.2.3.2 ធយើង្បានធរៀបច្ាំធអាយយុវនារ ើ និង្ កុមរ ើច្ាំនួន
៦០នាក់ បានធៅធលង្ស្រួសារច្ាំនួន៩១ដង្។
កនុង្ធនាោះបុរគលិកបាននាាំយុវនារ ើ និង្ កុមរ ើ ធៅ
ធលង្ស្រួសាររបស់ ួករត់ធៅតាម្សវរម្ន 
បានច្ាំនួន៨២ដង្ និង្ ស្រួសារសាច់្ញាតិរបស់
 ួករត់បានម្កធលង្ ួករត់ធៅម្ណឌ ល
ច្ាំនួន៩ដង្។ 
 

3.2.3.3 ធយើង្បានបញ្ាូ នយុវនារ ើ និង្ កុមរ ើច្ាំនួន២៨
នាក់ យដលបានសារ រនើតិសម្បទា ជាសោះធសបើយ
សុខ្ភា ផ្លូវចិ្តរ និង្ របួសផ្លូវកាយ បានបញ្ចប់
ការសិកាមុ្ខ្ជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈខ្ង្ធស្ៅ ធោយ
ធជារជ័យ និង្ បានស្ប ង្ម្ធ្ាម្សិកា
ទុ្តិយេូមិ្ថាន ក់ទ្ើ១២រចួ្ធវើយ ស្ត ប់ធៅកាន់
សវរម្ន វញិ និង្ ធៅបនរការសិកាធៅសកល
វទិ្ាល័យ(1CBE)។ 
- ២នាក់ បានសមវរណកម្មការងារ 
- ១នាក់ សមវរណកម្មមុ្ខ្របរខ្ន តតូច្ 

- ២នាក់ បានសមវរណកម្មធៅស្រួសារ 
- ២នាក់ បានធរៀនជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈខ្ង្ធស្ៅ 

- ១៦នាក់ បានបញ្ាូ នសិកាអ្ប់រ ាំសវរម្ន  
- ៥នាក់ ធៅសិកាបនរធៅសកលវទិ្ាល័យ 

 

3.2.3.4 ធយើង្បានធ វ្ើការតាម្ោនបនរ ធោយផ្ទា ល់ និង្
តាម្ទូ្រស័ ាបានច្ាំនួន១០១ដង្ ជាម្ួយយុវនារ ើ
យដលបានធ វ្ើសមវរណកម្ម ធោយការឧបតថម្ភ
មុ្ខ្របរខ្ន តតូច្ និង្ ការងារ ច្ាំនួន៣៨នាក់។ 

 

 



3.2.3.5 ធយើង្នឹង្ឧបតថម្ភជាំនួយស្រួសារ ដល់ស្រួសារ
យុវនារ ើ និង្ កុមរ ើ ច្ាំនួន៥ស្រួសារ តាម្សាថ ន
ភា ជាក់យសរង្។ 

 
 

 
 

 
 

 

3.2.3.6 ធយើង្នឹង្ឧបតថម្ភជាំនួយបយនថម្ ដល់យុវនារ ើ
និង្ កុមរ ើបានធ វ្ើសមវរណកម្មរចួ្ធវើយ
ច្ាំនួន១០នាក់ តាម្តស្មូ្វការជាក់យសរង្។ 

3.2.3.5 ធយើង្បានឧបតថម្ភជាំនួយស្រួសារ ដល់ស្រួសារយុវ
នារ ើ និង្ កុមរ ើ ច្ាំនួន៥ស្រួសារ តាម្តស្មូ្វការ
ជាក់យសរង្ កនុង្ធនាោះ មន១ស្រួសារបានទ្ទួ្ល
ការឧបតថម្ភធ វ្ើដាំបូលជធណរើ រ ទ្រទឹ្ក និង្ តបណ្តរ
ញស្ប ័នធទឹ្កសាអ ត ១ស្រួសារធ វ្ើផ្ាោះបាយ ១
ស្រួសារ ស្ង្ើកមុ្ខ្របរកសិកម្ម ោាំបយនល និង្ ២
ស្រួសារធទ្ៀតបធង្កើតមុ្ខ្របរ។ 

 

3.2.3.6 ធយើង្បានឧបតថម្ភយុវនារ ើ និង្ កុមរ ើយដលបាន
ធ វ្ើសមវរណកម្មរចួ្ធវើយ ច្ាំនួន១១នាក់។ 

កនុង្ធនាោះ មន៣នាក់បានទ្ទ្ួលការឧបតថម្ភ
ែវកិា ើអ្ង្គការ 88bikes ធដើម្បើ ស្ង្ើក និង្ 

 ស្ងឹ្ង្មុ្ខ្របរយដលមនស្សាប់ និង្ ៨នាក់ធទ្ៀត
បានទ្ទ្ួលការឧបតថម្ភសាំរាប់ច្ាំណង្នដអាពាវ 
 ិពាវ ។ 

 

៣.២.៤ កម្មវិធ្ីប្កុម្ហ្ោលហ្ៅ 

 

3.2.4.1 ធយើង្នឹង្ជួលបុរគលិក៣នាក់ ធអាយបាំធរ ើការ
ធៅកម្មវ ិ្ ើស្កុម្ធរលធៅ ធៅរាជធានើេនាំធ 
ញ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.2.4.2 ធយើង្នឹង្ធស្ជើសធរ ើសស្កុម្មិ្តរអ្ប់រ ាំមិ្តរច្ាំនួន
១នាក់ ធដើម្បើជួយសស្ម្ួលការងារកម្មវ ិ្ ើស្កុម្
ធរលធៅ។ 

 

3.2.4.3 ធយើង្នឹង្ចុ្ោះផ្រល់ការអ្ប់រ ាំ អ្ាំ ើសារអ្ប់រ ាំទាាំង្
៥ ដល់ស្តសរើបាំធរ ើធសវាកាំសានរសបាយច្ាំនួន
២,០០០នាក ់ ធៅតាម្ទ្ើតាាំង្បាំធរ ើធសវាកាំសា
នរសបាយច្ាំនួន២៤០ទ្ើតាាំង្។ 

 

 
 

 
3.2.4.1 ធយើង្បានបនរកិច្ចសនាការងារជាម្ួយបុរគលិក

៣នាក់ យដលកាំ ុង្បាំធរ ើការកម្មវ ិ្ ើស្កុម្ធរលធៅ
ធដើម្បើបនរការងារធៅរាជធានើេនាំធ ញ។ 

 

កាំណតច់្ាំណ្តាំ៍ៈ ធោយបញ្ហា ែវកិាធយើង្បានបិទ្
កម្មវ ិ្ ើស្កុម្ធរលធៅស្បចាាំទ្ើស្កុង្ធសៀម្រាប ធៅ
យខ្កុម្ភោះ ធវើយធយើង្បានបយង្វបុរគលិកមន ក់ធៅ
ទ្ើធនាោះ ធអាយបាំធរ ើការធៅកម្មវ ិ្ ើធលើកកម្ពស់
ធសដាកិច្ចស្បចាាំទ្ើស្កុង្ធសៀម្រាបវញិ។ 

 

3.2.4.2 ធយើង្បានជួលស្កុម្មិ្តរអ្ប់រ ាំមិ្តរច្ាំនួន១នាក ់

ធអាយជួយសស្ម្ួលការងារ តាម្ទ្ើតាាំង្របស់កម្ម
វ ិ្ ើស្កុម្ធរលធៅ ស្បចាាំធៅរាជធានើេនាំធ ញ។ 

 

3.2.4.3 ធយើង្បានចុ្ោះអ្ប់រ ាំ ដល់ស្តសរើបាំធរ ើធសវាកាំសានរ
សបាយបានច្ាំនួន៥,៦១២នាក់ ធៅតាម្ប
ណ្តរ ទ្ើតាាំង្បាំធរ ើធសវាកាំសានរសបាធផ្សង្ៗ ច្ាំនួន
៣៨៦ទ្ើតាាំង្ ធៅរាជធានើេនាំធ ញ និង្ ទ្ើស្កុង្
ធសៀម្រាប (២យខ្ធៅធសៀបរាប ម្ករា-កុម្ភោះ)។ 



 
 
 
 

 

3.2.4.4 បុរគលិក និង្ សមជិកស្កុម្មិ្តរអ្ប់រ ាំមិ្តរ
ធយើង្នឹង្ចុ្ោះផ្រល់ធស្សាម្អ្នាម្័យច្ាំនួន១២
ស្បអ្ប់ ា្ំ និង្ សមភ រ៍ៈអ្នាម្័យធផ្សង្ៗ ដល់
ស្តសរើបាំធរ ើធសវាកាំសានរសបាយ ធៅតាម្ទ្ើតាាំង្
ធៅរាជធានើេនាំធ ញ និង្ ទ្ើស្កុង្ធសៀម្រាប។ 

 
 
 

3.2.4.5 ធយើង្នឹង្បញ្ាូ នស្តសរើបាំធរ ើធសវាកាំសានរសបា 

យច្ាំនួន១៥០នាក់ យដលមនបញ្ហា សុខ្
ភា ធៅកាន់ម្ណឌ លសុខ្ភា នដរូរ ធដើម្បើ
ទ្ទ្ួលបានការយែទាាំសុខ្ភា  តាម្តស្មូ្វការ
ជាក់យសរង្។ 

 

3.2.4.6 ធយើង្នឹង្បញ្ចុ ោះបញ្ចូ លស្តសរើបាំធរ ើធសវាកាំសានរ
សបាយច្ាំនួន៦នាក់ ធអាយធបាោះបង់្មុ្ខ្
របររកសុើផ្លូវធេទ្ ធវើយធយើង្នឹង្ផ្រល់ជាំធរ ើស
ធអាយ ួករត់តាម្រយ៍ៈការធស្ជើស យកការ
សិកាជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈ ឬ ការបធង្កើតមុ្ខ្របរ
ចិ្ញ្ច ឹម្ជើវតិជាមួ្យច្ាំធណោះជាំនាញយដល ួក
រត់ធច្ោះស្សាប់។ 

 

3.2.4.7 ធយើង្នឹង្កសាង្ទ្ាំនាកទ្ាំនង្លអ និង្ ការ
បស្តញ្ហា បការយល់ដឹង្ អ្ាំ ើ សកម្មភា ការងារ 
អ្ង្គការ អាធវវសុើប កម្ពុជា ដល់បណ្តរ អ្នក
ឧបតថម្ភអ្នករាំស្ទ្ អ្ង្គការ សាថ ប័ន ជានដរូរ។ 

 

3.2.4.4 ធយើង្បានចុ្ោះអ្ប់រ ាំ និង្ យច្កធស្សាម្អ្នាម្័យ
ច្ាំនួន១១ស្បអ្ប់្ាំ (២៩,៤១៤ ធស្សាម្) សាប ូដុាំ
ច្ាំនួន១,៨៩០ដុាំ ស្ចាស និង្ ថាន ាំដុោះធ្មញច្ាំនួន
១,១៣២ធដើម្ និង្ ធស្បង្រ ាំអិ្លច្ាំនួន១២៣
កញ្ចប ់ ដល់ស្តសរើបាំធរ ើធសវាកាំសានរសបាយធៅ
តាម្ទ្ើតាាំង្ធេលើង្ ណ៌ (ទ្ើតាាំង្កាំសានរសបាយ) 

 

3.2.4.5 ធយើង្បានបញ្ាូ នស្តសរើបាំធរ ើធសវាកាំសានរសបាយ
ច្ាំនួន១០៤នាក់ ធៅកាន់ម្ណឌ លសុខ្ភា  

ធដើម្បើទ្ទួ្លការ ិនិតយ ាបាល និង្ យែទាាំសុខ្
ភា ច្ាំនួន១៥៣ដង្ តាម្តស្មូ្វការជាក់យសរង្។ 

 
 
 

3.2.4.6 ធយើង្បានបញ្ចុ ោះបញ្ចូ លស្តសរើបាំធរ ើធសវាកាំសានរ
សបាយបានច្ាំនួន៩នាក់ ធអាយធបាោះបង់្មុ្ខ្
របររកសុើផ្លូវធេទ្ ធវើយបធង្កើតមុ្ខ្របរែមើចិ្ញ្ច ឹម្
ជើវតិ ធោយការធស្បើស្បាស់ច្ាំធណោះយដល ួករត់
មនស្សាប់ ដូច្ជាលក់ទឹ្កអ្ាំធៅតាម្រធទ្ោះរុញ
ច្ល័តលក់ ធេសជា៍ៈតាម្រធទ្សរុញច្ល័ត និង្ 

លក់អាហារតាម្ចិ្ធញ្ច ើម្ែនល់ (ស្តើអាាំង្)។ 

 

3.2.4.7 ធយើង្បានធរៀបច្ាំជូនធេាៀវច្ាំនួន៥៤នាក់ ចុ្ោះធ វ្ើ
ទ្សសនកិច្ចសិកាយសវង្យល់អ្ាំ ើសកម្មភា ការ 
ងាររបស់កម្មវ ិ្ ើស្កុម្ធរលធៅ ច្ាំនួន១៤ដង្ 

ធៅតាម្បណ្តរ ទ្ើតាាំង្ធេលើង្ ណ៌នានា ធៅរាជ
ធានើេនាំធ ញ។ កនុង្ធនាោះមនធេាៀវច្ាំនួន១៣នាក់
ម្ក ើសវរដាអាធម្រកិបានចុ្ោះធ វ្ើទ្សសនកិច្ច
ច្ាំនួន៣ដង្ ធេាៀវច្ាំនួន៣៧នាក់ម្ក ើស្បធទ្ស
អូ្ស្តសារ លើបានចុ្ោះធ វ្ើទ្សសនកិច្ចច្ាំនួន៩ដង្ និង្ 

ធេាៀវច្ាំនួន៤នាក់ធទ្ៀតម្ក ើស្បធទ្សសវើសបាន
ចុ្ោះធ វ្ើទ្សសនកិច្ចច្ាំនួន២ដង្។ 


