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I.ការពិពណ៌នាអាំពីអង្គការ 
 

អ្ង្គការ អាធវវស ើប កម្ព ជា បានបធង្កើតធ ើង្ធៅឆ្ន ាំ១៩៩៦ ធោយ ធោកស្សើ ស ម៉ា លើ ម្៉ាម្ (ធោកស្សើផ្ទា ល់ជាជន
រង្ធស្រោះធោយការជួញដូរ) កន ង្ធរលបាំណង្ស្បយ ទ្ធស្បឆ្ាំង្ការជួញដូរម្ន សស និង្ការធកង្ស្បវញ័្ច ផ្លូវធេទ្ ធលើស្តសរើ និង្
ក មរ។ អ្ង្គការ អាធវវស ើប កម្ព ជា ស្បយ ទ្ធស្បឆ្ាំង្ នូវស្រប់ទ្ាំរង់្ ននការជួញដូរម្ន សស និង្ វធិានការការពារ កន ង្ធរល
បាំណង្កាត់បនថយ តស្មូ្វការជនរង្ធស្រោះធោយការជួញដូរម្ន សស តាម្រយ៍ៈការស្បយ ទ្ធស្បឆ្ាំង្ អ្ាំធ ើវងឹ្ាធលើស្តសរើ-ក មរ ើ 
(វសិម្ភា យយនឌ័រ) ធស្ពាោះថាអ្ាំធ ើវងឹ្ាធលើស្តសរើ-ក មរ ើ វាជាយផ្នកមួ្យននបញ្ហា សិទ្ធិម្ន សស។ 

 

អ្ង្គការ អាធវវស ើប កម្ព ជា ធ វ្ើការជួយដល់យ វនារ ើ និង្ក មររង្ធស្រោះ ឬមនហានិេ័យខ្ពស់កន ង្ការងាយរង្ធស្រោះ 
ធោយអ្ាំធ ើជួញដូរផ្លូវធេទ្ វងឹ្ា រ ាំធោេបាំពាន រ ាំធោេធស សនថវ៍ៈ ទាសភា ជាប់កិច្ចសនា ឬធកង្ស្បវញ័្ច  ធោយសវ
ការជាមួ្យស្រួសាររបស់ ួករត់ កន ង្ការផ្រល់ស វតថិភា  និង្ ការផ្រល់យ ទ្ធសាស្តសរធអាយចាកធច្ញធោយនិរនរភា ។  
 

អ្ង្គការ អាធវវស ើប កម្ព ជា ធ វ្ើការយ៉ា ង្ជិតសនិតជាមួ្យម្ស្តនរើរោា េិបាល អ្ង្គការស្ធររោា េិបាល អាជាា ្រមូ្លោា ន 

និង្បណ្តរ នដរូរអ្នររជាតិនានា ធដើម្បើផ្រល់តាំធណ្តោះស្សាយសស្ម្បច្ាំធពាោះបញ្ហា ពាក់ ័នធ។ 

 

១.១ ចកខ វិស្យ័ 

ជា ិេ ធោកមួ្យយដលយ វនារ ើ និង្ ក មរ ើមនស វតថិភា រចួ្ផ្ ត ើទាសភា  
 

១.២ ទិស្ហ្ៅ 

អ្ង្គការ អាធវវស ើប កម្ព ជា ផ្រល់ការយែទាាំ និង្ធានាបាននូវសិទ្ធិរបស់យ វនារ ើ និង្ ក មរ ើរង្ធស្រោះ និង្ងាយរង្ធស្រោះ 
ធោយអ្ាំធ ើទាសភា  តាម្រយ៍ៈការសារ រនើតិសម្បទា ការអ្ប់រ ាំ បណរ ោះបណ្តរ ល និង្សមវរណកម្មធោយធជារជ័យស្ត
 ប់ធៅសង្គម្វញិ ធោយឯករាជយភា វរិញ្ញវតថ  និរនររភា  និង្ភា នននស្បឌិត។ ធយើង្អ្ន វតរការងារធនោះ ធោយជួយ
ធស្ជាម្យស្ជង្ និង្បងាា ត់បធស្ង្ៀន ួករត់ អ្ាំ ើឯកភា វរិញ្ញវតថ  តាម្រយ៍ៈនិរនរភា ម្ ខ្របរ។ បនាា ប់ម្កធយើង្សាវ រម្ន  
ធលើកទឹ្កចិ្តរធអាយ ួករត់ កាល យជាយផ្នកមួ្យរបស់បណ្តរ ញអ្តើត៍ៈជនរង្ធស្រោះ ។ 

 

១.៣ ប្កុម្ហ្ោលហ្ៅ 

ជាយ វនារ ើ និង្ ក មរ ើជនរង្ធស្រោះ  និង្ងាយរង្ធស្រោះ ធោយការជួញដូរ រ ាំធោេបាំពាន និង្ ធកង្ស្បវញ្ច ័ផ្លូវធេទ្។ 

 

១.៤ យ ទធសាស្តស្ត 

ការស្បយ ទ្ធស្បឆ្ាំង្ អ្ាំធ ើជួញដូរ និង្ ធកង្ស្បវញ័្ច ផ្លូវធេទ្ ធលើយ វនារ ើ និង្ ក មរ ើ រឺជាកាត វកិច្ចដ៏ ា្ំមួ្យយដលតស្មូ្វ
ធអាយមន វ ្នធាន។ ធយើង្បានយកចិ្តរទ្ កោក់យ៉ា ង្ខ្ល ាំង្ នូវតស្មូ្វការរបស់យ វនារ ើ និង្ ក មរ ើនើមួ្យ ៗ យដលធយើង្
ធ វ្ើការជាមួ្យ ម្ក ិចារណ្តយ៉ា ង្វមត់ច្ត់ ធដើម្បើផ្រល់ដាំធណ្តោះស្សាយសស្ម្បដល់ ួករត់ តាម្រយ៍ៈកម្មវ ិ្ ើសាំខ្ន់ៗ 

ច្ាំនួន៤ (១) កម្មវ ិ្ ើសារ រនើតិសម្បទា (២) កម្មវ ិ្ ើអ្ប់រ ាំ និង្ បណរ ោះបណ្តរ លជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈខ្ង្ធស្រ (៣) កម្មវ ិ្ ើស្កុម្
ធរលធៅ (ការងារសង្គម្សធស្តងាគ ោះ) និង្ (៤) កម្មវ ិ្ ើធលើកកម្ពស់ធសដាកិច្ច (កម្មវ ិ្ ើសមវរណកម្ម) កន ង្ការផ្ទល ស់បរូជើវតិ
ជនរង្ធស្រោះ និង្ ជនងាយរង្ធស្រោះធអាយកាល យជាអ្តើតជនរង្ធស្រោះ និង្ធស្តៀម្ទ្ទួ្លយកការយកយស្បជើវតិែមើ ធោយការ
ទ្ទួ្លខ្ សស្តូវ និង្សវ័យតមល ភា  នូវជាំនាញចាាំបាច់្ ធដើម្បើធអាយមននិរនរភា សាំរាប់ខ្លួនឯង្ និង្ ស្រួសារ។ 



 

ធដើម្បើធអាយមនតមល ភា  ស្បសិទ្ធិភា ដល់យ វនារ ើ និង្ ក មរ ើជាអ្នកទ្ទួ្លផ្ល ើកម្មវ ិ្ ើ ក៏ដូច្ជា ធដើម្បើផ្រល់តមល
ភា  ជូនមច ស់ជាំនួយ ធយើង្មននើតិវ ិ្ ើជាក់ោក់កន ង្ការផ្រល់ជូនវឌឍនភា រាំធរាង្ យដលអាច្វាយតនម្ល ើការវវិឌឍន  និង្ 

សម្ទ្ធផិ្លសាំធរច្បានរបស់រាំធរាង្ ធោយស្កុម្ការងាររបស់អ្ង្គការ អាធវវស ើប កម្ព ជា បានោក់ធច្ញនូវទិ្សធៅជាក់
ោក់យដលអាច្វាស់យវង្បាន អ្ាំ ើស ច្ចន៍ៈករយដលបានរ ាំ ឹង្ទ្ ក និង្យផ្នការណ សម្មភា យដលអាច្ធ វ្ើបាន និង្អាច្វាស់
យវង្ អាច្បងាា ញអ្ាំ ើលទ្ធផ្លសាំធរច្បាន ធៅច្ ង្កម្មវ ិ្ ើននការអ្ន វតរាំធរាង្នើមួ្យៗ។ 

 

II. អន្តរកម្មវិធ្ីគន្្លឹះទ ាំង្៤ររស្អ់ង្គការ 
ខ្ង្ធស្កាម្ធនោះជាកា ិ ណ៌នា អ្ាំ ើកម្មវ ិ្ ើទាាំង្ឡាយយដលជាការធនលើយតបធៅនិង្ច្កខ វសិ័យ និង្ទិ្សធៅច្ាំបង្ៗ 

យដលអ្ង្គការ អាធវវស ើប កម្ព ជា កាំ  ង្ស្បតិបតរិការសកម្មភា ការងាររបស់ខ្លួនធោយអ្ន ធោម្តាម្យ ទ្ធសាស្តសរយដលមន
ស្សាប់។ 

 

២.១ កម្មវិធ្ីសាត រន្តីសិ្ម្បទ 

ធយើង្ធផ្ទរ តធលើសកម្មភា ការងារច្ាំបង្ ៗ  ច្ាំនួន៤ រឺ ការផ្រល់ជាំរកស វតថិភា  ការយែរកាស ខ្ភា  ការរាំស្ទ្ជាំនួយ
យផ្នកចិ្តរសាស្តសរ និង្ ជាំនយួយផ្នកនើតិកម្ម។ ដាំណ្តក់កាលដាំបូង្រឺធយើង្ជួយធអាយជនរង្ធស្រោះ ឬ ជនងាយរង្ធស្រោះមន
លាំនឹង្ផ្លូវចិ្តរ  ើវបិតរិយដល ួកធរជួបស្បទ្ោះ ធៅម្ណឌ លសារ រនើតិសម្បទា ទ្ ាំឌើ យដលជាកយនលង្ធអាយ ួករត់អាច្ទ្ទួ្ល
បានជាំរកស វតថិភា  ជួបជាមួ្យធវជាបណឌិ ត (ស្រូធ ទ្យ) ប រគលិកចិ្តរសាស្តសរ ប រគលិករាំពារច្ាប់ និង្ បានទ្ទួ្លនូវតស្មូ្វ
ការចាាំបាច់្ធផ្សង្ ៗធទ្ៀត ជាធស្ច្ើនតាម្តស្មូ្វការជាក់យសរង្របស់ ួករត់។ 

 

ធយើង្ទ្ទួ្លសាគ ល់ថាឥទ្ធិ ល ននការប៉ាោះដង្កិច្យផ្នកចិ្តរសាស្តសរ រឺបានកាត់ផ្ទរ ច់្អ្ាំណ្តច្ឥទ្ធិ ល និង្ ការផ្ាភាា ប់ទ្ាំនាក់
ទ្ាំនង្ ដូធច្នោះវ ិ្ ើសាស្តសរ ននការសារ រនើតិសម្បទា ធយើង្ធផ្ទរ តការយកចិ្តរទ្ កោក់ធលើការកសាង្អ្ាំណ្តច្ឥទ្ធ ិលនិង្ ការ
បធង្កើតទ្ាំនាក់ទ្ាំនង្ជាែមើធ ើង្វញិ ដល់យ វនារ ើ-ក មរ ើ យដលធយើង្ធ ើ្វការជាមួ្យ ទាាំង្ធៅកន ង្ម្ណឌ ល និង្ តាម្សវរម្ន ។ 

 

បណ្តរ ញធលើកកម្ពស់អ្តើតជនរង្ធស្រោះ ធដើរតួយ៉ា ង្សាំខ្ន់ កន ង្ការជួយដល់យ នារ ើ និង្ ក មរ ើចូ្លែមើធៅកន ង្ម្ណឌ ល កន ង្
ការបធង្កើតភា ធជឿជាក់ និង្ ការកសាង្ទ្ាំនាក់ទ្ាំនង្ជាែមើជាមួ្យម្ន សសជ ាំវញិខ្លួនធ ើង្វញិ ។ កម្មវ ិ្ ើជាធស្ច្ើនស្តូវបាន
បធង្កើតធ ើង្ ធោយអ្ន ធោម្តាម្បទ្ោា ន និង្តាម្ដាំណ្តក់កាលសាំខ្ន់ៗ យដលអាច្បត់យបនបាន និង្ យកចិ្តរទ្ កោក់
ខ្ពស់ដល់ស្រប់អ្តើតជនរង្ធស្រោះ ធៅធ ល ួករត់ម្កដល់ម្ណឌ លយែទាាំ ធវើយធយើង្ផ្រលអ់ាទិ្ភា ធៅតាម្តស្មូ្វការ
ជាក់យសរង្របស់ប រគលនើមួ្យៗ ។ 

 

ជនរង្ធស្រោះទាាំង្ឡាយណ្តយដលពាក់ ័នធនិង្នើតិវ ិ្ ើច្ាប់ ធយើង្ផ្រល់ជាំនួយយផ្នកច្ាប់តាម្នើតិវ ិ្ ើ ធោយសវការជាម្ួយ
បណ្តរ អ្ង្កការនដរូរយផ្នកច្ាប់ ធដើម្បើជួយដល់ជនរង្ធស្រោះកន ង្ការយសវង្រកយ តរិ្ម៌្ និង្សាំណង្រដឌបបធវណើ ជូនជនរង្
ធស្រោះ។ ប រកលិកយផ្នកច្ាប់របស់ធយើង្ធ វ្ើការជាមួ្យបណ្តរ អ្ង្កការនដរូរ ធដើម្បើធរៀបច្ាំករណើ យដលពាក់ ័នធផ្លូវច្ាប់ និង្ 

ធានាធអាយបានថា ស្រប់ជនរង្ធស្រោះយដលពាក់ ័នធផ្លូវច្ាប់ ស្តូវទ្ទួ្លបានជាំនួយយផ្នកច្ាប់ និង្ការរាំពារតាម្នើតិវ ិ្ ើ 
ច្ាំធពាោះម្ ខ្ច្ាប់ ធៅត ោការ ។ 

 

២.២ កម្មវិធ្ីអរ់រ ាំ ន្ិង្ រណត ឹះរណ្តត លជាំនាញវិជាា ជីវៈហ្ៅខាង្ហ្ប្ៅ 



ប រគលិកធយើង្ធ វ្ើការវាយតនម្លធលើយ វនារ ើ និង្ក មរ ើនើមួ្យៗ ធោយយកចិ្តរទ្ កធៅធ ល ួករត់ចូ្លម្កដល់
ម្ណឌ ល ថាធតើ ួករត់ស្តូវធរៀនច្ាំធណោះដឹង្ទូ្ធៅ ឬ ធរៀនជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈធៅខ្ង្ធស្រ ។ 

 

ការអ្ប់រ ាំកន ង្ស្ប ័នធធយើង្យបង្យច្កជា៣ស្បធេទ្មនជាអាទិ្(១)ការអ្ប់រ ាំច្ាំធណោះដឹង្ទូ្ធៅធៅសាោរដឌ/សាធារណ៍ៈ 
ខ្ណ៍ៈធ លក មរ ើសថិតធៅធស្កាម្ការយែរកាធៅកន ង្ម្ណឌ លសារ នើតិសម្ាទា(២)ការសិកាអ្ប់រ ាំធៅសវរម្ន  ស្តូវបាន
ធ វ្ើធ ើង្ធៅធ លក មរ ើបានសារ រនើតិសម្បទាររចួ្រាល់ធវើយ ៗ បានធ ើ្វសមវរណកម្មធៅស្កុម្ស្រួសារវញិ ធៅតាម្សវ
រម្ន ធវើយបនរការសិកាច្ាំធណោះដឹង្ទូ្ធៅ ខ្ណ៍ៈ ួកធរកាំ  ង្រស់ធៅជាមួ្យស្កុម្ស្រួសារ និង្ (៣) ការអ្ប់រ ាំធៅឧតរម្
សិកា សាំរាប់អាហារូបករណ ធៅសកលវទិ្ាល័យ ។ ធយើង្ធ វ្ើការតាម្ោន ឃល ាំធម្ើល យ៉ា ង្ធទ្ៀង្ទាត់បាំផ្ ត ើសាថ នភា នន
ការរស់ធៅ ការសិកា និង្ការវវិឌឍន ធផ្សង្ៗ របស់ក មរ ើទាាំង្ធនោះ ធោយយកចិ្តរទ្ កោក់ ។ 

 

ការអ្ប់រ ាំច្ាំធណោះដឹង្ទូ្ធៅធ លសាន ក់ធៅកន ង្ម្ណឌ ល-កម្មវ ិ្ ើអ្ប់រ ាំកន ង្ស្ប ័នធ ចាប់ធផ្រើម្ធ ើង្ធៅម្ណឌ លសារ រនើតិសម្បទាទ្ ាំ
ឌើ យដលមនទិ្សធៅសាំខ្ន់កន ង្ការបណរ ោះបណ្តរ ល្នធានម្ន សស ធអាយបញ្ច ប់ការសិកាស្បកបធោយរ ណភា  និង្ 

ទ្ាំន កចិ្តរ យដលអាច្មនសម្តថភា  ស្បកបអាជើ វជិាា ជើវ៍ៈ ជារិោន បោា យិកា អ្នកចិ្តរវទិ្ា រណធនយយ និង្វិរញ្ញវតថ  
 ្រកិច្ចនិង្រដាបាល ការស្រប់ស្រង្ នើតិកម្មនិង្ធសដាកិច្ច អ្កសរសាស្តសរអ្ង់្ធរលស អ្កសរសាស្តសរយខ្មរ បដិសណ្តា រកិច្ចនិង្
ធទ្សច្រណ   ័ត៌មនវទិ្ា រដាបាលសាធារណ៍ៈ ទ្ាំនាក់ទ្ាំនង្និង្ទ្ើផ្ារ ទ្ើផ្ារនិង្្នាររ និង្វសិ័យធផ្សង្ៗ ធទ្ៀតធៅ
ធ ល ួករត់បញ្ច ប់ការសិកា។ 

 

ច្ាំធពាោះក មររង្ធស្រោះយដលស្រប់អាយ ចូ្លធរៀនធៅសាោបឋម្សិកា ទិ្សធៅសាំខ្ន់របស់ធយើង្រឺធានាធអាយបានថា 

 ួករត់ទ្ទួ្លបានការសិកាអ្ប់រ ាំជាក់ោក់មួ្យ ធៅកន ង្បរយិកាសសាោសាធារណ៍ៈស្បកបធោយស វតថិភា ។ 

ស្បសិនធបើក មរជាក មរកាំស្ពា ឬ មិ្នមនស វតថភិា ស្រប់ស្រន់កន ង្ការរស់ធៅផ្ាោះ ធយើង្ផ្រល់ការសិកាអ្ប់រ ាំច្ាំធណោះទូ្ធៅ
ធអាយ ួករត់ ធៅខ្ណ៍ៈធ ល ួករត់សាន ក់ធៅម្ណឌ លសារ រនើតិសម្បទា ទ្ ាំឌើ ធៅទ្ើស្កុង្េនាំធ ញ។ ក មរ ើធៅម្ណឌ លទ្ ាំឌើ 
ចូ្លធរៀនធៅសាោសាធារណ៍ៈធៅយកបរម្ណឌ ល យដលមនរយ៍ៈច្មា យអាច្ជិោះកង់្ធៅធរៀនបានធៅសាោបឋម្សិកា 

ធយើង្មនរែយនរសាំរាប់ដឹកជញ្ាូ នក មរ ើធៅធរៀនធៅសាោម្្យម្សិកា និង្ វទិ្ាល័យយដលធៅឆ្ា យ ើម្ណឌ ល។ ធយើង្
ផ្រល់ថាន ក់ធរៀនរួបយនថម្ធៅកន ង្ម្ណឌ ល ជាករណើ ចាាំបាច់្ធដើម្បើធអាយក មរ ើធរៀនទាន់កម្មវ ិ្ ើធៅសាោរបស់ ួករត់។ 

 

ការធរៀនភាសាអ្ង់្ធរលស កាំ យូទ័្រ និង្ បណ្តា ល័យ-ធយើង្បធស្ង្ៀនភាសាអ្ង់្ធរលស និង្ កាំ យូទ័្រ ដល់ក មរ ើធៅកន ង្ម្ណឌ ល 

និង្ ក មរ ើម្ក ើស្រួសារស្កើស្ក តាម្សវរម្ន ធៅយកបរ ៗ ម្ណឌ ល ទ្ ាំឌើ ៥នែាកន ង្១សបារ វ   ើនែាច័្នាដល់នែាស ស្ក បធស្ង្ៀន
៥ធម៉ា ង្កន ង្១នែា ធយើង្យបង្យច្កក មរជា៤ស្កុម្ធរៀនភាសាអ្ង់្ធរលស និង្ ៤ស្កុម្ធទ្ៀតធរៀនកាំ យូទ័្រ ។  ួករត់អាច្ចូ្ល
អានធសៀវធៅ និង្ ្នធានសិកា តាម្ម្ ខ្វជិាា ធផ្សង្ ៗ ជាធស្ច្ើនធៅកន ង្បណ្តា ល័យធៅម្ណឌ ល ទ្ ាំឌើ។ 

 

ការវវកឹវវនឺរបាាំស្បន ណើ យខ្មរ ធយរ៍ៈ និង្ សម្ិ ធយើង្បានធរៀបច្ាំសាំរាប់ក មរ ើជាធរៀង្រាល់ច្ ង្សបារ វ  និង្ នែាសើល។ 

 

ការសិកាអ្ប់រ ាំធៅសវរម្ន (CBE)-ធយើង្ធលើកកម្ពស់ការចិ្ញ្ច ឹម្បើបាច់្យែរកាក មរធអាយរស់ធៅកន ង្បរយិកាស
ស្រួសារជាជាង្ធអាយ ួករត់រស់ធៅតាម្ស្រឹោះសាថ ន ដូធច្នោះការធ វ្ើសមវរណកម្មធៅតាម្សវរម្ន វញិ រឺជាជាំធរ ើសអាទិ្
ភា  តាម្យដលអាច្ធ វ្ើធៅបាន ធស្កាយ ើធយើង្ទ្ទួ្លបានការបញ្ហា ក់អ្ាំ ើស វតថិភា  និង្ ស ខ្មលភា របស់ ួករត់ ថា
អាច្សមរណកម្មបាន ធយើង្ឧបតថម្ភជាការសិកាអ្ប់រ ាំធៅសវរម្ន  ឬ បញ្ាូ នធៅសិកាជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈធៅខ្ង្ធស្រ ។ 

ជាជាំធរ ើសដ៏ស្តឹម្ស្តូវបាំផ្ តយដលក មរ ើស្តូវបនរការសិកាធវើយរស់ធៅផ្ាោះជាមួ្យស្កុម្ស្រួសារ ួករត់ ធយើង្ឧបតថម្ភសមភ រ៍ៈ



សិកា ឯកសណ្តា នសិសស និង្ នែលធរៀនរួបយនថម្ ធដើម្បើធអាយក មរបានចូ្លធរៀន និង្ការពារ ួករត់ក ាំធអាយធបាោះបង់្ការ
សិកាធដើម្បើធៅរកស្បាក់ច្ាំណូលផ្គត់ផ្គង់្ស្រួសារ។ 

 

ការអ្ប់រ ាំថាន ក់ឧតរម្សិកាធៅសកលវទិ្ាល័យ (HEU)-ក មរ ើយដលបានស្ប ង្បញ្ច ប់ថាន ក់ទ្ើ១២ (ម្្យម្សិកាទ្ តិយ
េូមិ្) មនសិទ្ធោក់ពាកយធសនើស ាំអាហារូបករណ ធរៀនបនរធៅសកលវទិ្ាល័យបាន ។ អ្ង្គការ អាធវវស ើប កម្ព ជា ធជឿជាក់
យ៉ា ង្ម្ តមាំថា ធនោះជាធ លធវោដ៏សាំខ្ន់ កន ង្ការផ្រល់ឪកាសធអាយក មរ ើបានបនរការសិកា។ ធយើង្មនយផ្នការយណនាាំ
អ្ាំ ើកម្មវ ិ្ ើជួយដល់ ួកធរយដលបណ្តរ អ្ង្គការឬសាធារណ៍ៈជន អាច្ចូ្លរមួ្ជួយឧបតថម្ភរាំស្ទ្នូវតនម្លសិការបស់អ្តើត
ជនរង្ធស្រោះ (ក មរ ើ) ណ្តមន ក់ ដូច្ជាជួយឧបតថម្ភនែលសិកា ការចាយវាយធផ្សង្ៗ និង្ការជួយធលើម្ ខ្វជិាា សិកាជាក់ោក់
ណ្តមួ្យរបស់ក មរ ើ។ ធយើង្រ ាំ ឹង្ថា និសសតិនឹង្តបសនង្ម្កអ្ង្គការវញិ តាម្រយ៍ៈផ្រល់ការវវកឹវវនឺការងារធស្កាយធ ល
 ួកធរបញ្ច ប់ការសិកា យដលអាច្ជាការផ្រល់ផ្លស្បធយជន បយនថម្ កន ង្ការជាំរ ញការទ្ទួ្លខ្ សស្តូវ និង្ការធលើកកម្ពស់
និរនរភា ធសដាកិច្ចរយ៍ៈធ លយវង្។ 

 

ទិ្សធៅសាំខ្ន់របស់ធយើង្រឺធលើកទឹ្កចិ្តរជនរង្ធស្រោះ ធអាយកាល យជាអ្តើតជនរង្ធស្រោះ និង្ធលើកទឹ្កចិ្តរអ្តើតជនរង្
ធស្រោះ ធអាយកាល យជាយផ្នកមួ្យននដាំធណ្តោះស្សាយ ។ បច្ច បបនន ធយើង្មនអ្តើតជនរង្ធស្រោះយដលបានបញ្ច ប់ការសិកា ើ
សកលវទិ្ាល័យកាំ  ង្បាំធរ ើការកន ង្ អ្ង្គការ អាធវវស ើប កម្ព ជា ដូច្ជាស្បធានម្ណឌ ល កម្មវ ិ្ ើចិ្តរសាស្តសរ កម្មវ ិ្ ើស្កុម្ធរល
ធៅ កម្មវ ិ្ ើស ខ្ភា  កម្មវ ើ្ ើអ្ប់រ ាំនិង្បណរ ោះបណ្តរ ល ការលិ័យរដាបាលនិង្រណធនយយ កម្មវ ិ្ ើធលើកកម្ពស់ធសដាកិច្ច និង្ 

ជាប រគយែរទាាំ ជាធដើម្។ 

 

ការបណរ ោះបណ្តរ លជាំនាញខ្ង្ធស្រ (OST)-អ្តើតជនរង្ធស្រោះយដលមនអាយ ធស្ច្ើនជាទូ្ធៅចាប់ ើ១៦ឆ្ន ាំធ ើង្ធៅ យតង្
យតច្ង់្ធរៀនជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈធអាយបានច្ប់ឆ្ប់ ៗ  តាម្យតអាច្ធ វ្ើធៅបាន ជាស្បធយជន  ធដើម្បើធអាយ ួកធរអាច្វលិស្ត ប់
ធៅចាប់ធផ្រើម្ការរស់ធៅធោយសវ័យនិរនរភា  ឬ ជាមួ្យស្កុម្ស្រួសារវញិ ។ ច្ាំណ ច្សាំខ្ន់ននការបណរ ោះបណ្តរ លជាំនាញ
វជិាា ជើវ៍ៈ រឺជាស្បភា ច្ាំណូលសវ័យស្ទ្ស្ទ្ង់្ និង្ ជាបាំណិនជើវតិចាាំបាច់្សាំរាប់យ វនារ ើមន ក់ ៗ កន ង្ការជួយស្ទ្ស្ទ្ង់្ខ្លួនរត់ 

និង្ ស្កុម្ស្រួសាររបស់រត់ធអាយមនធសថរភា  និង្ ឯករាជយភា  ។  

 

ធយើង្ធផ្ទរ តសាំខ្ន់ធលើសារស្បធយជន បាំណិនជើវតិ និង្ ការបណរ ោះបណ្តរ លអ្ាំ ើរធបៀបបធង្កើតម្ ខ្របរតាម្រយ៍ៈ ភា ជានដ
រូរ ជាមួ្យបណ្តរ អ្នកឯកធទ្ស យដលមនជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈច្ាស់ោស់ និង្ បណ្តរ អ្ង្គការធស្ររោា េិបាលនានា ជាជាង្ការ
ផ្រល់ការបណរ ោះបណ្តរ លផ្ទា ល់ធៅកន ង្អ្ង្គការ អាធវវស ើប កម្ព ជា ។ ម្កដល់ធ លធនោះ ធយើង្បានស្បមូ្លច្ង្ស្កង្ឯកសារ 
រាយបញ្ា ើម្ ខ្ជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈធផ្សង្ៗ បានជាង្៣០ម្ ខ្វជិាា  (បញ្ា ើរាយម្ ខ្ជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈបណរ ោះបណ្តរ លខ្ង្ធស្រ) ដូច្ជា 

ជាំនាញអ្  តសក់ កាត់ធដរ ធ វ្ើនាំ ធភាជនើយោា ន បដិសណ្តា រកិច្ច ។ល។ ទិ្សធៅសាំខ្ន់បាំផ្ ត រឺជួយធអាយ ួករត់មន
លទ្ធភា សាំធរច្បានឯករាជយភា ធសដាកិច្ច និង្ ធសច្ករើនែលែនូរធៅធ ល ួករត់ស្ត ប់ធៅសវរម្ន វញិ។ យនរការទាាំង្
ធនោះ រឺធបើម្បើ ធនលឿននើតិវ ិ្ ើ បង្ករលទ្ធភា អាច្ធ វ្ើសមវរណកម្មយ វនារ ើ និង្ ក មរ ើនើមួ្យ ៗ  បានធលឿន តាម្យដលអាច្ធ វ្ើ
ធៅបាន ។ 

 

២.៣ កម្មវិធ្ីហ្លើកកាំពស្ហ់្ស្ដឋកិចច (EEP) (កម្មវិធ្ីស្មាវរណកម្ម) 

យ វនារ ើ ឬ ក មរ ើ យដលមនវឌឍនភា ធលើការសារ រនើតិសម្បទា ការអ្ប់រ ាំ និង្ បណរ ោះបណ្តរ ល ធយើង្អាច្ចាប់ធផ្រើម្
នើតិវ ិ្ ើធ វ្ើសមវរណកម្ម ួករត់ស្ត ប់ធៅកាន់ជើវតិ្ម្មតាវញិ។ នើតិវ ិ្ ើធនោះពាក់ ័នធនិង្ការធ វ្ើជាកូនជាង្ ឬ ជាអ្នក



វវកឹវវនឺការងារធៅកយនលង្ណ្តមួ្យ ។  ួកធរធរៀនរស់ធៅធោយមច ស់ការធលើខ្លួនឯង្ (ឯករាជយ) ស្រប់ស្រង្ ចាត់យច្ង្ការ
ចាយវាយល យកាក់ផ្ទា ល់ខ្លួន និង្ ធានាធអាយបានថា  ួករត់អាច្ចូ្លរមួ្ច្ាំយណកបានធោយស្បស្កតើកន ង្ការធស្បើស្បាស់
អាជើ យដល ួករត់បានធស្ជើសធរ ើស។  

 

សមវរណកម្ម ជាការងារយដលពាក់ ័នធ ការស្សាវធស្ជៀវយសវង្រកស្កុម្ស្រួសារ ការធៅធលង្ស្រួសារ ការសិកាវាយតាំនល
សាថ នភា ស្រួសារ និង្ ឯកភា វូបបនើយកម្ម (ការសាំរ ោះសាំរលួ) ការសិកាវាយតាំនលសវរម្ន  ការជួយរាំស្ទ្សកម្មភា រក
ស្បាក់ច្ាំណូលធផ្សង្ ៗ សាំរាប់ស្រួសាររបស់យ វនារ ើនិង្ក មរ ើ ការធ វ្ើមត េូមិ្និវតរន ធៅកាន់ស្បធទ្សកាំធណើ តវញិតាម្តស្មូ្វ
ការជាក់យសរង្ និង្ ការតាាំង្ទ្ើលាំធៅធោយឯករាជយធៅតាម្សវរម្ន ។ 
 

ច្ាំធពាោះយ វនារ ើ យដលបានស្ប ង្បញ្ច ប់ម្្យម្សិកាទ្ តិយេូមិ្ ធនោះជាធ លយដលស្តូវចាប់ធផ្រើម្អាជើ របស់ ួករត់ ឬ ស្តូវ
ធរៀនបនរធៅសកលវទិ្ាល័យ ។ អ្នររកាលរបស់ ួករត់ធនោះរឺមនសារ៍ៈសាំខ្ន់ណ្តស់ តស្មូ្វធអាយមនការស្រប់ស្រង្
ធោយស្បុង្ស្បយត័ន ធដើម្បើធានាធអាយបានថា ួករត់អាច្រស់បានធោយមននិរនរភា ធលើជើវតិផ្ទា ល់ខ្លួនរបស់ ួករត់។ 

 

ធដើម្បើធានាធអាយបាន នូវការបនរភា ធជារជ័យរបស់អ្តើតជនរង្ធស្រោះ យដលបានសារ រនើតិសម្បទា និង្ ធរៀនច្ប់កម្មវ ិ្ ើ
ធផ្សង្ ៗ  តស្មូ្វធអាយប រគលិកកម្មវ ិ្ ើធលើកកាំ ស់ធសដាកិច្ច ធ វ្ើការតាម្ោនបនរធៅធលើអ្តើតជនរង្ធស្រោះ ធស្កាយ ើការធ វ្ើស
មវរណកម្មរធួវើយ សាំរាប់រយ៍ៈធ លម្ួយធោយរម ន់កាំណត់ តាម្សាថ នភា ជាក់យសរង្របស់ករណើ នើមួ្យ ៗ ។ ប រគលិក
តាម្ោនបនរ ើភា ធជារជ័យរបស់កម្មវ ិ្ ើ ធោយការធ វ្ើរបាយការណ អ្ាំ ើស្បេ ច្ាំណូល-ច្ាំណ្តយរបស់យ វនារ ើ និង្ អ្ាំ ើ
សាថ នភា ធផ្សង្ ៗ របស់ ួករត់ (ឧ. ហានិេ័យ ឪនភា  និរនររភា  និង្ ភា ធជារជ័យ)។ 

 

ស្បហាក់ស្បយវលរន និង្កម្មវ ិ្ ើជួយឧបតថម្ភនែលសិកាសាំរាប់អ្តើតជនរង្ធស្រោះណ្តមន ក់ធៅឧតរម្សិកាយដលធយើង្បាន
បរយិយខ្ង្ធលើ ធយើង្យសវង្រកមូ្លនិ្ិធដើម្បើជួយផ្រល់ឪកាសដល់យ វនារ ើ យដលច្ង់្ធ វ្ើការធៅកយនលង្អ្ង្គការណ្តមួ្យ 

យដលមនការបណរ ោះបណ្តរ លស្តឹម្ស្តូវ បានធ វ្ើការជាមួ្យនិធយជកលអស្តឹម្ស្តូវ និង្ មនស វតថិភា  រឺជួយដល់យ វនារ ើ
យដលបានបញ្ច ប់ការសិកាធអាយទ្ទួ្លបានឪកាសលអ ធដើម្បើអ្េិវឌឍន វជិាា ជើវ៍ៈរបស់ខ្លួនធអាយទ្ទួ្លបានធជារជ័យ។ 

  

ធយើង្បានច្ង្ស្កង្ស្កុម្ការងារ ធោយធ វ្ើការជាមួ្យបណ្តរ ញធលើកកម្ពស់អ្តើតជនរង្ធស្រោះ/សធម្លង្ធដើម្បើផ្ទល ស់ផ្រូរ 
(Voices For Changers (VFC) ធដើម្បើជួយដល់អ្តើតជនរង្ធស្រោះធអាយទ្ទួ្លបានសកាក ន  លខ្ពស់ធឆ្ព ោះធៅរកភា 
ធជារជ័យ ធទាោះបើជារត់ចាប់ធផ្រើម្ម្ ខ្របរផ្ទា ល់ខ្លួន ឬ បាំធរ ើការធអាយធរក៏ធោយ។ ជាការ ិត ធយើង្មិ្នបានផ្រល់ការអ្ប់រ ាំ 
និង្ បណរ ោះបណ្តរ លធអាយ ួករត់បានស្រប់ស្រន់ធនាោះធទ្ ដូធច្នោះសមជិកបណ្តរ ញស្កុម្សធម្លង្ធដើម្បើផ្ទល ស់ផ្រូរ ធ វ្ើការ
ជាមួ្យយ វនារ ើនើមួ្យ ៗ យដលបានបញ្ច ប់ការសិកា ធដើម្បើធានាធអាយទ្ទួ្លបានលទ្ធផ្លលអស្បធសើរនាធ លអ្នារត។ 
 

ការតាម្ោនបនរធស្កាយធ លធ វ្ើសមរណកម្ម-ការតាម្ោនបនរយ វនរ ើ និង្ ក មរ ើ យដលបានសមវរណកម្មរចួ្ធវើយ រឺ
មនសារ៍ៈសាំខ្ន់ខ្ល ាំង្ណ្តស់ កន ង្ការផ្រល់ការរាំស្ទ្ ផ្រល់ដាំបូនាម ន ធដើម្បើធអាយការធ វ្ើសមវរណកម្មទ្ទួ្លបាន
ធជារជ័យ ផ្រល់ការឧបតថម្ភបយនថម្តាម្តស្មូ្វការជាក់យសរង្ ច្ ោះសួរស ខ្ទ្ កខ  ិនិតយតាម្ោនបនរ អ្ាំ ើសាថ នភា ធផ្សង្ៗ ។ 

 

ធរលធៅសាំខ្ន់ រឺជួយធអាយយ នារ ើនើមួ្យ ៗ សាំធរច្បានសវ័យឯករាជយ ធស្ពាោះដាំណ្តក់កាលធនោះយ វនារ ើ យដលបានទ្ទួ្ល
ផ្ល ើកម្មវ ិ្ ើ មិ្ន ឹង្យផ្អកធលើការជួយធស្ជាម្យស្ជង្ ើអ្ង្គការធទ្ៀតធនាោះធទ្ ធស្ពាោះ ួករត់អាច្មនលទ្ធភា ជួយសង្គម្វញិ 

តាម្រយ៍ៈការជួយយ វនារ ើដ៏នទ្ធទ្ៀត យដលកាំ  ង្ធស្តៀម្ខ្លួនធឆ្ព ោះម្កកាន់ដាំណ្តក់កាលធនោះយដរ ។ ធយើង្បានបធស្ង្ៀន ួក



រត់ អ្ាំ ើសារ៍ៈសាំខ្ន់ ននរណធនយយភា  និង្ ទ្ាំនួលខ្ សស្តូវរបស់ប រគលមន ក់ ៗ កន ង្អ្ាំ  ង្ធ លយដល ួករត់សាន ក់ធៅ
អាធវវស ើបកម្ព ជា ដូធច្នោះ ួករត់រ ើករាយកន ង្ការជួយម្កអ្ង្គការវញិ ។ ការជួយម្កអ្ង្គការវញិ អាច្កន ង្រូបភា ជាការជួយ
ដល់អ្តើតជនរង្ធស្រោះដ៏នទ្ធទ្ៀត ធៅខ្ណ៍ៈធ ល ួករត់ចាប់ធផ្រើម្បធង្កើតម្ ខ្របរែមើ ឬ ជាតនម្លសមភ រ៍ៈសាំរាប់បធង្កើតម្ ខ្
របរយដលជាយផ្នកមួ្យនននើតិ ើ្សមវរណកម្មធយើង្ស្តូវផ្រល់ជូនរត់ និង្ចូ្លជាសមជិករបស់បណ្តរ ញអ្តើតជនរង្
ធស្រោះសាំធលង្ធដើម្បើផ្ទល ស់បរូរ VFC ។ 

 

ប រគលិកស្កុម្ការងារធ វ្ើការជាមួ្យយ វនារ ើ ធដើម្បើធានាធអាយបានថាយ វនារ ើ យដលបានបញ្ច ប់ការសិកា បានធរៀនអ្ាំ ើតនម្ល
សវ័យវនិិធយរ (វនិិធយរធលើខ្លួនឯង្) និង្ រ ណតនម្លននការយច្ករ ាំយលកតាម្រយ៍ៈការជួយសង្គម្វញិ ជាដាំបូង្ស្តូវធ វ្ើធអាយ
ជើវតិខ្លួនឯង្មនលាំនឹង្ជាម្ នសិន ធោយប រគលិកស្កុម្ការងារធយើង្ជួយធអាយ ួករត់ទ្ទួ្លបានភា ធជារជ័យ និង្ ធ វ្ើ
ធអាយស្បធសើរធ ើង្ នូវសាថ នភា ធសដាកិច្ចរបស់ ួករត់យដលរស់ធៅតាម្សវរម្ន ។ ការជួយរបស់ ួករត់ធអាយ
ទ្ទួ្លបានធជារជ័យ រឺការជួយដល់យ វនារ ើដ៏នទ្ធទ្ៀត យដលកាំ  ង្សថិតធៅធស្កាម្ការស្រប់ស្រង្របស់កម្មវ ិ្ ើធៅធ ើយ និង្ 
ធ វ្ើការតស ូម្តិសាំរាប់យ វនារ ើ និង្ ក មរ ើដ៏នទ្ធទ្ៀត។ 

 

ធយើង្យតង្យតស្បារ ធធ វ្ើសិកាខ សាោស្បចាាំឆ្ន ាំ សរើ ើការយច្ករ ាំយលក និង្ ការនល ោះបញ្ហច ាំង្ យ៉ា ង្ធហាច្ណ្តស់មួ្យឆ្ន ាំម្រង្ 

ជាមួ្យអ្តើតជនរង្ធស្រោះ យដលកាំ  ង្សាន ក់ធៅកន ង្ម្ណឌ លធស្តៀម្ធ វ្ើសមវរណកម្ម និង្អ្តើតជនរង្ធស្រោះយដលបានធ វ្ើ
សមវរណកម្មរចួ្ធវើយ កន ង្ធរលបាំណង្យច្ករ ាំយលកបទ្ ិធសា្ន  អ្ាំ ើភា ធជារជ័យននការកសាង្ជើវតិែមើកន ង្សង្គម្។ 

 

២.៤ កម្មវិធ្បី្កុម្ហ្ោលហ្ៅ (កម្មិធ្ីស្ង្គម្ស្ហ្ស្តងាគ ឹះ) 

ប រគលិកកម្មវ ិ្ ើស្កុម្ធរលធៅ ច្ ោះធៅផ្រល់ការអ្ប់រ ាំ ធៅតាម្ទ្ើតាាំង្កាំសានរសបាយនានា (វសិ័យ/ឧសាវកម្ម 
ផ្លូវធេទ្)  ដូច្ជា ហាង្ម៉ា សា ការា៉ា អូ្ធខ្ ហាង្លក់ស្សាធប ៀរ ធភាជនើយោា ន ផ្ាោះជួល និង្ តាម្សួនច្ារសាធារណ៍ៈ ជាធដើម្ 

ធដើម្បើយច្កធស្សាម្អ្នាម័្យ និង្ សមភ រ៍ៈអ្នាម័្យធផ្សង្ ៗ ធោយឥតរិតនែល ដល់ស្តសរើបាំធរ ើធសវាកាំសានរសបាយ ជាការធលើក
ទឹ្កចិ្តរដល់ ួករត់យដលបានចូ្លរមួ្ជាមួ្យកម្មធយើង្ និង្ ធដើម្បើធលើកកម្ពស់ការរមួ្ធេទ្ធោយស វតថិភា ។ 

  

ការបធស្តញ្ា ៀបការយល់ដឹង្ អ្ាំ ើ វ ើវ/ធអ្ដស  ជម្ាឺកាម្ធរារ ការធស្បើស្បាសសារធាត ធញៀន អ្នាម័្យខ្លួនស្បាណ សិទ្ធិម្ន សស 
និង្ សវ័យការពារ ធយើង្បានផ្រល់វរគបណរ ោះបណ្តរ លដល់ស្តសរើបាំធរ ើធសវាកាំសានរសបាយ យដលបានចូ្លរមួ្ជាមួ្យកម្មវ ិ្ ើ
ស្កុម្ធរលធៅរបស់ធយើង្ ធនោះជាសាព ន កន ង្ការផ្ាភាា ប់ កសាង្ទ្ាំន កចិ្តររវាង្ស្តសរើបាំធរ ើធសវាកាំសានរសបាយ និង្ អ្ង្គការ 
អាធវវស ើប កម្ព ជា។ ប រគលិកធយើង្បានធ វ្ើការសស្ម្បសស្មួ្លជាមួ្យនដរូរ ធដើម្បើបញ្ាូ នស្តសរើបាំធរ ើធសវាកាំសានរទាាំង្ឡាយ
ណ្តយដលបញ្ហា ស ខ្ភា  ធៅកាន់ម្នាើធ ទ្យ ឬ រលើនិកស ខ្ភា  យដលអ្ង្គការ អាធវវស ើប កម្ព ជា សវការជាមួ្យ ធដើម្បើធអា
យ ួករត់បានទ្ទួ្លធសវាកម្មយែទាាំស ខ្ភា តាម្តស្មូ្វការ។ ធស្រអ្ាំ ើការបធស្តញ្ា ៀបការយល់ដឹង្ ប រគលិកកម្មវ ិ្ ើធនោះ 
បានធដើរតួនាទ្ើយ៉ា ង្សាំខ្ន់មួ្យធផ្សង្ធទ្ៀត រឺការបញ្ច ោះបញ្ចូ លដល់ស្តសរើបាំធរ ើធសវាកាំសានរសបាយធអាយលោះបង់្ម្ ខ្របរ
បច្ច បបននរបស់ខ្លួន និង្ ស្បមូ្ល ត៌មនអ្ាំ ើករណើ ជួញដូរម្ន សស កន ង្ធរលបាំណង្ជួយសធស្តងាគ ោះជនរង្ធស្រោះ។ 

 

III. ស្ ចចន្ៈកររ ាំពលង្ទ ក ន្ិង្ លទធផលស្ាំហ្រចបាន្ 

 

៣.១ របាយការណ៍ស្ហ្ង្ខរ 

ការធ វ្ើការជាមួ្យជនរង្ធស្រោះ ធោយអ្ាំធ ើវងឹ្ាផ្លូវធេទ្ ជួញដូរ រ ាំធោេបាំពាន ទាសភា ជាប់កិច្ចសនា ឬ ការ
ធកង្ស្បវញ័្ច ផ្លូវធេទ្ រឺមនការសម រសាម ញខ្ល ាំង្ណ្តស់ យដលតស្មូ្វធអាយអ្ង្គការ អាធវវស ើប កម្ព ជា ធ វ្ើការជាអ្នររកម្មវ ិ្ ើ 



ធដើម្បើផ្រល់ធសវាកម្មជនរង្ធស្រោះ ដល់ជនរង្ធស្រោះតាម្តស្មូ្វការចាាំបាច់្ និង្ តាម្ននា៍ៈរបស់ ួករត់ ធោយការចាប់ធផ្រើម្ ើ
ការកាំណត់អ្តរសញ្ហញ ណជនរង្ធស្រោះ រវូតដល់ការធ វ្ើសមវរណកម្មអ្តើតជនរង្ធស្រោះធៅកាន់សវរម្ន វញិ។ 

សាថ បនិក និង្ នាយកិាធយើង្ ធោកស្សើ ស ម៉ា លើ ម្៉ាម្ បានមនស្បសាសន ថា “ ធយើង្ច្ាំណ្តយធ ល៥នាទ្ើសធស្តងាគ ោះក មរ ើ
មន ក់ ប៉ា យនរ ធយើង្ស្តវូការធ លធវោរាប់ឆ្ន ាំ ធដើម្បើសារ រនើតិសម្បទាក មរមន ក់ ធអាយជាសោះធសបើយ ើរបសួផ្លូ វកាយ និង្ របសួ
ផ្លូ វចិ្តរយដលក មរបាននលង្កាត់ ”។ 

 

ធនោះជាការអ្ន វតរបនរនូវសកម្មភា កម្មវ ិ្ ើយដលមនស្សាប់ ដូធច្នោះរបាយការណ ស្បចាាំឆ្ន ាំ២០២០ធនោះ ធយើង្ធផ្ទរ តយតធលើ
សកម្មភា កម្មវ ិ្ ើយដលសធស្ម្ច្បាន ធស្បៀបធ្ៀបជាមួ្យស ច្ចន៍ៈកររ ាំ ឹង្ទ្ ក យដលធយើង្បានច្ង្ស្កង្ធៅកន ង្យផ្នការធម្
យដលស្បធានកម្មវ ិ្ ើនើមួ្យ ៗ បានធ វ្ើបទ្បងាា ញធៅច្ ង្ឆ្ន ាំ២០១៩ និង្ បានទ្ទួ្លការអ្ន ម័្ត ឯកភា  ើស្កុម្ស្បឹកាេិបា
លស្បតិបតរិរបស់ង្គការ អាធវវស ើប កម្ព ជា។ 

 

លទ្ធផ្លសាំធរច្បានធៅកន ង្របាយការណ ស្បចាាំឆ្ន ាំធនោះ រឺជាលទ្ធផ្លននការអ្ន វតររមួ្ ចាប់ ើនែាទ្ើ១ យខ្ម្ករា ដល់ នែាទ្ើ
៣១ យខ្ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០២០ បានទ្ទួ្លការឧបតរម្ភវរិញ្ញវតថ   ើបណ្តរ មច ស់មូ្លនិ្ិ និង្ អ្នករាំស្ទ្យដលបានឧបតរម្ភដល់កម្មវ ិ្ ើ
ធផ្សង្ ៗ  តាម្ទិ្សធៅរបសខ់្លួន ប៉ា យនរជាវភិារទានរមួ្យដលនាាំធអាយសាំធរច្បាននូវលទ្ធផ្លរមួ្ននបណ្តរ កម្មវ ិ្ ើរបស់អ្ង្គការ
អាធវវស ើបកម្ព ជាទាាំង្អ្ស់សាំរាប់រយ៍ៈធ ល១២យខ្។ 

 

អនកទទួលផលគាំហ្រាង្ 

ធយើង្អ្ន វតរសកម្មភា ការងារ ធោយអ្ន ធោម្ធៅតាម្ធរលធៅ និង្ ទិ្សធៅទាាំង្ឡាយ យដលបានោក់ធច្ញ ធវើយ
ធសាើរយតស្រប់យផ្នការសកម្មភា ទាាំង្អ្ស់ ធយើង្សាំធរច្បានលទ្ធផ្លលអ តាម្ស ច្ចន៍ៈករយដលបានរ ាំ ឹង្ទ្ ក ននសម្ទ្ធិផ្ល
កម្មវ ិ្ ើរនលឹោះទាាំង្៤ ធយើង្មនបរយិយធៅទ្ាំ ័រទ្ើ១១ និង្ ១៣ខ្ង្ធស្កាម្។ 

 

ការងាររបស់ធយើង្ រឺសធស្តងាគ ោះជើវតិម្ន សស និង្ កសាង្អ្នារតធអាយលអស្បធសើរសាំរាប់យ វនារ ើ និង្ ក មរ ើយដលធយើង្ធ វ្ើការ
ជាមួ្យ។ ធៅឆ្ន ាំ២០២០ មនយ វនារ ើ និង្ ក មរ ើ ច្ាំនួន៣៥២នាក់ បានទ្ទួ្លធសវាកម្ម និង្ ការយែទាាំ ើអ្ង្គការ អាធវវស ើ
ប កម្ព ជា ដូច្បានបងាា ញជូនកន តារាង្ខ្ង្ធស្កាម្ធនោះ។ សថិតិធនោះមិ្នបានរាប់បញ្ចូ លច្ាំនួនស្តសរើបាំធរ ើធសវាកាំសានរសបាយ
យដលបានទ្ទួ្លធសវាកម្ម ើកម្មវ ិ្ ើស្កុម្ធរលធៅរបស់អ្ង្គការ អាធវវស ើប កម្ព ជាធទ្ ដូច្បានបងាា ញជូនធៅយផ្នកកម្មវ ិ្ ើ
ស្កុម្ធរលធៅ ស្ទ្ង់្ច្ាំណ ច្៣.២.៤ ទ្ាំ ័រទ្ើ៣០ដល់៣១។ 

 
សថិតិក មរ ើបានទ្ទ្ួលធសវាកម្មធៅឆ្ន ាំ២០២០ សថិតិក មរ ើយដលបានការចាកធច្ញ នងិ្ បនរទ្ទ្ួលការយែទាាំ 

ការ ិ ណ៌នា សល ់ើឆ្ន ាំ២០១៩ ចូ្លែមើ២០២០ សរ ប ចាកធច្ញធៅឆ្ន ាំ២០២០ ទ្ទ្ួលការយែទាាំបនរសាំរាប់ឆ្ន ាំ២០២១ 

ទ្ទ្ួលការយែទាាំកន ង្ម្ណឌ ល ៦៤ ២៣(២នាកចូ់្លធលើកទ្ើ២) ៨៧ ២៤ ៦៣ 

ទ្ទ្ួលការអ្ប់រ ាំកន ង្ស្ប ័នធធៅម្ណឌ ល ៥៤ ១២ ៦៦ ១៩(២នាកម់្ិនបានសិកាធៅម្.ណធទ្) ៤៧ 

ទ្ទ្ួលជាំនាញបណរ ោះបណ្តរ លខ្ង្ធស្រ ២ ៤ ៦ ២(២នាកប់ានបញ្ចប់ការសិកា) ៤ 

ទ្ទ្ួលការសិកាអ្ប់រ ាំធៅសវរម្ន  ៤៤ ១៩ ៦៣  ៩* ៥៤ 

អាហារូបករណ សិកាធៅសកលវទិ្ាល័យ ១១ ០ (ម្និមនែមើធលើកនែាស្ប ង្) ១១ ២(១បធណរ ញធច្ញ១ធបាោះបង្់ការសិកា) ១៥(៣ចូ្លយខ្ម្ករានងិ្៣ធទ្ៀតចូ្លយខ្វចិ្ឆិកា២០២១) 
សមវរណកម្មឧបតថម្ភម្ ខ្របរ និ ង្ការងារ ០ ៤ ៤ ០ ០ 

ករណើ សមវរណកម្មោម្តានបនរ ១១៩ ៦(២នាកប់ញ្ាូ នធៅស្រួសារ) ១២៥ ០ ១២៥+ 

សរ ប ២៨១ ៧១ ៣៥២ ៥៦ ៣០៨ 

 

១៣*: យុវនារ២ីនាក់បានប្តូរទៅហ្វឹកហ្វឺនជំនាញវជិ្ជា ជីវៈខាងទរៅ កុមារ២ីនាក់បានទទួលចូលមណ្ឌ លវញិទោយស្ថា នភាពហានិភយ័ខ្ពស់កនុងររួស្ថរ រឯីកុមារចីំនួន៥នាកទ់ទៀតបានទបាោះប្ងក់ារសិកាទោយទហ្តុផលទរៀប្
អាពាហ៍្ពិពាហ៍្ និងទចញទៅទ្វើការទ ើមបរីកចំណូ្លជួយ រកុមររួស្ថរ។ល។ 

 
 



អ្ាំ ើប រគលិក និង្ ការស្រប់ស្រង្រាំធរាង្ 

ធយើង្មនប រគលិកសរ បច្ាំនួន៣១នាក់បានបាំធរ ើការធៅអ្ង្គការ អាធវវស ើប កម្ព ជា ធៅកន ង្ឆ្ន ាំ២០២០។ ប រគលិក៣នាក់បាំ
ធរ ើការធៅហាង្អ្  តសក់+សស្ម្ស់វមិន ធៅស្កុង្ធសៀម្រាប ប រគលិកធ វ្ើការមិ្នធ ញធម៉ា ង្២នាក់ (១នាក់ជាស្រូធ ទ្យ (ធវជា
បណឌិ ត) និង្ ១នាក់ធទ្ៀតជាប រគលិកយផ្នក ័ត៌មនវទិ្ា/សថិតិ) ២២នាក់ជាប រគលិកស្បតិបតរិការកម្មវ ិ្ ើ និង្ ៤នាក់ធទ្ៀត
ជាប រគលិករាំស្ទ្កម្មវ ិ្ ើ (រមួ្មន នាយកិារស្រប់ស្រង្ (Managing Director (MD) ១រូប នាយកិារស្បតិបតរិការ 
(Operation Director (OD) ១រូប នាយកកម្មវ ិ្ ើ (Program Director (PD) ១រូប និង្ រដាបាល និង្ រណធនយយ 
(Admin and accounting) ១រូប) ។ 

 

ធរលធៅសាំខ្ន់របស់ធយើង្ រឺជួយធលើកទឹ្កចិ្តរជនរង្ធស្រោះ ធអាយធៅជាអ្តើតជនរង្ធស្រោះ និង្ ជួយធលើកទឹ្កចិ្តរអ្តើត
ជនរង្ធស្រោះ ធអាយកាល យធៅជាយផ្នកមួ្យ ននដាំធណ្តោះស្សាយ។ កន ង្ន័យធនោះធយើង្បានោក់ធច្ញនូវច្កខ វសិ័យជាក់ោក់
មួ្យកន ង្រយ៍ៈធ ល១០ឆ្ន ាំខ្ង្ម្ ខ្ ចាប់ ើឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៨ ប រគលិក៩០%រឺជាអ្តើតជនរង្ធស្រោះ។ បច្ច បបនន ធយើង្
មនប រគលិកច្ាំនួន៩នាក់ (២៦%) ននច្ាំនួនប រគលិកទាាំង្៣១នាក់ ជាអ្តើតជនរង្ធស្រោះ កាំ  ង្បាំធរ ើការធៅតាម្កម្មវ ិ្ ើ
ធផ្សង្ ៗ ដូច្ជា កម្មវ ិ្ ើយែទាាំស ខ្ភា  ចិ្តរសាស្តសរ អ្ប់រ ាំនិង្បណរ ោះបណ្តរ ល ការលិ័យរដាបាលនិង្រណធនយយ ស្កុម្ធរល
ធៅ សារ រនើតិសបបទា និង្ ហាង្អ្  តសក់វមិន។ 

 

ធយើង្បានធរៀបច្ាំស្បជ ាំស្បចាាំសបារ វ  និង្ ស្បចាាំយខ្យ៉ា ង្ធទ្ៀង្ទាត់ ជាមួ្យប រគលិកស្បតិបតរិការកម្មវ ិ្ ើទាាំង្អ្ស់ ធៅម្ណឌ ល
ទ្ ាំឌើ កន ង្ធរលបាំណង្យច្ករ ាំយលករបាយណ របស់កម្មវ ិ្ ើនើមួ្យ ៗ ទ្ទួ្លយកការធនកើយតបនូវការតាម្ោនសកម្មភា   ើ
អ្ង្គស្បជ ាំធ លម្ ន ៗ ទ្ទួ្លយកវឌឍនភា ែមើ បធង្កើតឧបករណ  ឬ ស្កុម្ការងារតាម្តស្មូ្វការជាក់យសរង្ និង្ោក់ធច្ញ
យផ្នការសកម្មភា យដលស្តូវធ វ្ើបនរធទ្ៀត ។ល។ ការស្បជ ាំជាយផ្នកមួ្យននការជាំរ ញវឌឍនភា  ការកសាង្សាម រតើការងារជា
ស្កុម្ កសាង្សម្តថភា ប រគលិក និង្ ការស្រប់ស្រង្ តាម្សាថ នភា  និង្ ការអ្ន វតរជាក់យសរង្។ 

 

ជាធរៀង្រាល់យខ្ ស្បធានកម្មវ ិ្ ើនើមួ្យ ៗ ស្តូវធ វ្ើយផ្នការសកម្មភា  និង្ រាំធរាង្ែវកិា សាំរាប់ការអ្ន វតរសកម្មភា កម្មវ ិ្ ើ
របស់ខ្លួន ោក់ជូនស្បធានយខ្សបធណ្តរ យតាម្រយ៍ៈសារធអ្ ចិ្ស្តូនិកអ្ ើយម្៉ាល ធដើម្បើ ិនិតយសាំធរច្ជាធរៀង្រាល់នែាទ្ើ២៥ននយខ្
នើមួ្យ ៗ និង្ ស្តូវធ វ្ើរបាយការណ សកម្មភា ការងារស្បចាាំយខ្ោក់ជូនស្បធានយខ្សបធណ្តរ យជាធរៀង្រាល់សបារ វ ទ្ើ១ ននយខ្
បនាា ប់។ ជាធរៀង្រាល់សបារ វ ទ្ើ៤ ននយខ្នើមួ្យ ៗ ប រគលិករបស់កម្មវ ិ្ ើ នើមួ្យ ៗ  ស្តូវកត់ស្តាទិ្ននន័យ ឬ កាំណត់ធវត 
ការងារ របស់ខ្លួនចូ្លកន ង្ធសៀវធៅឯកសារ (paper file) ធដើម្បើបញ្ចូ លទិ្ននន័យធៅកន ង្ស្ប ័នធកាំ យូទ័្រ សាំរាប់ធ វ្ើរបាយ
ការណ នផ្ាកន ង្ (internal) និង្ របាយការណ ធផ្ាើធច្ញធស្រ (external) តាម្តស្មូ្វការជាក់យសរង្។  ប រគលិកយផ្នកតាម្ោន
ការសិកាអ្ប់រ ាំរបស់ធយើង្ ជាអ្នកបញ្ចូ លទិ្ននន័យយដលបានកត់ស្តាធៅធលើធសៀវធៅឯកសារទាាំង្អ្ស់ ចូ្លធៅកន ង្ស្ប ័នធ
ទិ្ននន័យកាំ យូទ័្ររបស់កម្មវ ិ្ ើនើមួ្យ ៗ ធវើយស្បធានយផ្នក ័ត៌មនវទិ្ា/ទិ្ននន័យ ជាអ្នកស្តួត ិនិតយ និង្ យកតស្មូ្វរាល់
ទិ្ននន័យតាម្យផ្នយដលមនកាំវ សនគង្។ 

 

ធយើង្បានធរៀបច្ាំធ វ្ើសិកាខ សាោ ិធស្រោះធយបល់ស្បចាាំឆ្ន ាំ សរើ ើលទ្ធផ្លសាំធរច្បានរបស់កម្មវ ិ្ ើនើមួ្យ ៗ ស្បចាាំឆ្ន ាំ
២០២០ និង្ ធលើកទិ្សធៅយផ្នការណ សកម្មភា សាំរាប់ឆ្ន ាំ២០២១ របស់កម្មវ ិ្ ើនើមួ្យ ៗ ធៅម្ណឌ លទ្ ាំឌើ នាទ្ើស្កុង្
េនាំធ ញ  ើនែាទ្ើ២៣-២៥ យខ្យខ្វចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០។ សកម្មភា ធផ្ទរ តធលើទិ្សធៅអ្ង្គសិកាខ សាោ ម្តិធបើក និង្បិទ្អ្ង្គ
សិកាខ សាោយែលង្ធោយធោកស្សើស ម៉ា លើ ម្៉ាម្ ជាសាថ បនិក និង្នាយកិាស្រប់ស្រង្អ្ង្គការអាធវវស ើបកម្ព ជា ការរ ាំ ឹង្ទ្ ក ើ
សិកាខ សាោរបស់សិកាខ កាម្ បទ្បងាា ញរបស់កម្មវ ិ្ ើនើមួ្យ ៗ សរើ ើលទ្ធផ្លកម្មវ ិ្ ើសាំធរច្បាន បញ្ហា ស្បឈម្ អ្េិវឌឍន 



យ ទ្ធសាស្តសរែមើៗ បធង្កើតយផ្នការសកម្មភា សាំរាប់ឆ្ន ាំ២០២១ ការស្រប់ស្រង្រាំធរាង្ និង្ការធលើកទឹ្កចិ្តរប រគលិក បទ្
បងាា ញរបាយការណ វរិញ្ញវតថ ឆ្ន ាំ២០២០ធោយសធង្ខប ការ ាករស្បេ វរិញ្ញវតថ  និង្រាំធរាង្ែវកិាឆ្ន ាំ២០២១ និង្ការ
វាយតនម្លកម្មវ ិ្ ើ ើសាំណ្តក់អ្នកទ្ទួ្លផ្ល ើកម្មវ ិ្ ើ។ 

 

ធៅកន ង្សិកាខ សាោធយើង្បានឯកភា រន ជាឯកននាសរើ ើការស្រប់ស្រង្រាំធរាង្ ធោយការបិទ្កម្មវ ិ្ ើស្កុម្ធរលធៅធៅឆ្ន ាំ
២០២១ ធោយសារបញ្ហា ែវកិា។ ជាក់យសរង្ ធយើង្បានបិទ្កម្មវ ិ្ ើធនោះតាាំង្ ើមនការផ្ា ោះធ ើង្នូវវ ើរ សកូវ ើដ-១៩ធៅកន ង្
ស្បធទ្សកម្ព ជាធៅធដើម្យខ្មិ្នាឆ្ន ាំ២០២០ម្កធម្លោះ ធវើយធយើង្បានបញ្ចូ លប រគលិករបស់កម្មវ ិ្ ើ ធៅធ វ្ើការធៅតាម្កម្មវ ិ្ ើ
ធផ្សង្ ៗ ដូច្ជា កម្មវ ិ្ ើសារ រនើតិសម្បទា និង្កម្មវ ិ្ ើធលើកកម្ពស់ធសដាកិច្ច(សមវរណកម្ម)ជាធដើម្ ធវើយធយើង្បានឯក
ភា រន បធង្កើតកម្មវ ិ្ ើបណ្តរ ញធលើកកម្ពស់អ្តើតជនរង្ធស្រោះម្កជាំនួសកម្មវ ិ្ ើស្កុម្ធរលធៅវញិ។ ដូធច្នោះ អ្ង្គការអាធវវស ើ
បកម្ព ជា ធៅយតបនរស្បតិបតរិការកម្មវ ិ្ ើសនូលសាំខ្ន់ ៗ ច្ាំនួន៤ដយដល រឺ(១)-កម្មវ ើ្ ើសារ រនើតិសម្បទា (២)-អ្ប់រ ាំនិង្ប
ណរ ោះបណ្តរ លជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈខ្ង្ធស្រ (៣)-ធលើកកម្ពស់ធសដាកិច្ច និង្(៤)-កម្មវ ិ្ ើធលើកកម្ពស់អ្តើតជនរង្ធស្រោះ។ ទិ្ស
ធៅសាំខ្ន់ ៗ របស់កម្មវ ិ្ ើធលើកកម្ពស់អ្តើតជនរង្ធស្រោះរឺធលើកកម្ពស់ស ខ្ មលភា អ្តើតជនរង្ធស្រោះនិង្ជនកាំ  ង្រង្
ធស្រោះធោយការនាាំយកសធម្លង្របស់ ួករត់ធៅផ្ស វផ្ាយ និង្យសវង្រកដាំធណ្តោះស្សាយជូន ួករត់ធអាយបានស្បធសើរ
ជាង្ម្ ន តាម្រយ៍ៈកម្មវ ិ្ ើទាាំង្៤របស់អ្ង្គការអាធវវស ើបកម្ព ជាយដលមនស្សាប់ខ្ង្ធលើ។ 
 

ធដើម្បើជាការធលើកទឹ្កចិ្តរដល់ប រគលិក ជា ិធសសធដើម្បើបញ្ចូ លជាំនាញភា ជាអ្នកដឹកនាាំដល់អ្តើតជនរង្ធស្រោះ និង្ធដើម្បើ
ធអាយសាំធរច្បាននូវធរលធៅរនលឹោះកន ង្ការធលើកកម្ពស់ជនរង្ធស្រោះធអាយកាល យជាអ្តើតជនរង្ធស្រោះ ធវើយធលើកកម្ពស់
អ្តើតជនរង្ធស្រោះធអាយកាល យជាយផ្នកមួ្យននដាំធណ្តោះស្សាយ ធយើង្បានយតង្តាាំង្តធម្លើង្តួនាទ្ើែមើដល់អ្តើតជនរង្ធស្រោះ
ច្ាំនួន៤នាក ់ជាស្បធានកម្មវ ិ្ ើចិ្តរសាស្តសរ ស្បធានកម្មវ ិ្ ើអាហារូបករណ សកលវទិ្ាល័យនិង្បណរ ោះបណ្តរ លជាំនាញវជិាា
ជើវ៍ៈខ្ង្ធស្រ ស្បធានកម្មវ ិ្ ើអ្ប់រ ាំសវរម្ន  ច្ ង្ធៅ និង្ប រគលិកច្ាំនួន២នាក់ធទ្ៀត ជាប រគលិកយែទាាំធ លនែា និង្ជា
ប រគលិកកម្មវ ិ្ ើធលើកកម្ពស់ធសដាកិច្ច ធវើយតួនាទ្ើែមើធនោះនឹង្ចូ្លជា្រមនចាប់ ើនែាទ្ើ១ យខ្ម្ករា ឆ្ន ាំ២០២១ធនោះតធៅ 

ធដើម្បើបាំធ ញនូវតស្មូ្វការននសាថ នភា ជាក់យសរង្របស់កម្មវ ិ្ ើ។ 

 

មនរបករាំធវើញមួ្យច្ាំនួន ធយើង្ទ្ទួ្លបាន ើការវាយតនម្ល យដលធយើង្បានធ វ្ើជាមួ្យអ្នកទ្ទួ្លផ្ល ើកម្មវ ិ្ ើ រមួ្មន
និសសតិអាហារូបករណ សកលវទិ្ាល័យ ស្បធានស្កុម្ដឹកនាាំស្បចាាំម្ណឌ ល ក មរ ើកាំ  ង្សិកាថាន ក់ទ្ើ១១និង្១២សាន ក់ធៅ
កន ង្ម្ណឌ ល ក មរ ើកាំ  ង្សិកាធៅសវរម្ន  យ វនារ ើ និង្ក មរ ើសមវរណកម្ម យដលធយើង្ស្តូវធ វ្ើការបកស្សាយជូន ួក
រត់ ស្តូវ ស្ងឹ្ង្ការអ្ន វតរ និង្ស្តូវោក់បញ្ចូ លកន ង្យផ្នការសកម្មភា សាំរាប់ឆ្ន ាំអ្ន វតរឆ្ន ាំ២០២១។ 
 

ផ្លប៉ាោះពាល់ ើការផ្ា ោះធ ើង្ធម្ធរារ(វ ើរ ស)កូវ ើដ-១៩ ធយើង្បានផ្រល់អាទិ្ភា ជួយដល់យ វនារ ើ និង្ក មរ ើយដលធយើង្ធ វ្ើ
ការជាមួ្យ(កាំ  ង្សាន ក់ធៅ)ធៅកន ង្ម្ណឌ ល ទ្ ាំឌើ ធោយការធរៀបច្ាំយ ទ្ធសាស្តសរធ ើង្វញិ និង្ការកាត់បនថយស្បតិបតរិ
ការម្ួយច្ាំនួនរបស់អ្ង្គការ ដូច្ជាកាត់ែវកិា និង្សកម្មភា មួ្យច្ាំនួនជាធដើម្ ចាប់ ើយខ្ធម្សាឆ្ន ាំ២០២០តធៅ រមួ្
មន កាត់ការជួលស្រូរបាាំស្បន ណើ យខ្មរធដើម្បើវវកឹវវនឺដល់ក មរ ើ ផ្ទអ ក់ការវវកឹវវនឺធយរ៍ៈ និង្កើឡានតកាវ ន់ដូជាប
ធណ្តរ ោះអាសនន កាត់ខ្ាង់្ែវកិាសាំរាប់ទិ្ញឯកសណ្តា នសិសសនិង្សមភ រសិកាធវើយធយើង្នឹង្ធ វ្ើការធសនើរស ាំការបរចិាក ើ
សបប រសជនតាម្បណ្តរ ញសង្គម្ធវវប  កធៅធ លសាោធរៀនចាប់ធផ្រើម្ធបើកធ ើង្វញិ កាត់បនថយរបបម្ាូបស្បចាាំនែា ើ
៥០០០ធរៀលម្កធៅស្តឹម្៣០០០ធរៀលកន ង្មួ្យនែា ើយខ្ធម្សាដល់យខ្ ន្ូ កាត់ការធរៀនរួបយនថម្សាំរាប់ក មរ ើយដលសិកា
ថាន ក់ទ្ើ៦ ៩ និង្១២ កាត់ការឧបតថម្ភស្បចាាំយខ្សាំរាប់សមជិកស្បធានស្កុម្ស្បចាាំម្ណឌ ល កាត់ការឧបតថម្ភស្បចាាំយខ្សាំរាប់



និសសតិអាហារូបករណ សកលវទិ្ាល័យ  ើធស្ពាោះ ួករត់ស្តូវសាន ក់ធៅ ទ្ទួ្លការឧបតថម្ភរបបអាហារស្បចាាំនែា និង្ការ
សិកាតាម្អ្នឡាញធៅកន ង្ម្ណឌ ល កាត់ការឧបតថម្ភស្បចាាំយខ្សាំរាប់យ វនារ ើវវកឹវវនឺជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈខ្ង្ធស្រធោយ
បញ្ាូ ន ួករត់ធៅរស់ធៅជាមួ្យស្កុម្ស្រួសារវញិជាបធណ្តរ ោះអាសនន កាត់ខ្ាង់្ែវកិាទិ្ញធស្សាម្អ្នាម័្យ ើកម្មវ ិ្ ើស្កុម្
ធរលធៅ កាត់ការច្ ោះធបសសកម្មយដលមិ្នចាាំបាច់្ សនសាំសាំនច្ការធស្បើស្បាស់ថាម្ លអ្រគើសនើនិង្ទឹ្ក បញ្ច ប់កិច្ចសនា
ការងារជាមួ្យសនរិស ខ្ធៅម្ណឌ លកាំ ង់្ចាម្ កាត់នែលការធស្បើស្បាស់ទូ្រស័ ារបសប់ រគលិកទាាំង្អ្ស់ច្ាំនួន៥០% ើយខ្ធម្
សាដល់យខ្ត ោ កាត់ធបៀវតសស្បចាាំយខ្របស់ប រគលិកទាាំង្អ្ស់ច្ាំនួន៥០% ើយខ្ធម្សាដល់យខ្ត ោ និង្បិទ្កម្មវ ិ្ ើហាង្
អ្  តសក់វមិនធៅធខ្តរធសៀម្រាបជាអ្ចិ្នស្តនរយ  និង្បញ្ច ប់កិច្ចសនាការងារជាមួ្យប រគលិក ។ល។ 
 

ធដើម្បើការពារបងាក រ ការនលង្វ ើរ ស (ធម្ធរារ) កូវ ើដ-១៩ ធយើង្បានផ្ទអ កសកម្មភា មួ្យច្ាំនួន ដូច្ជា ការធៅធលង្ស្រួសារ
របស់ក មរ ើ ការទ្ទួ្លក មរ ើែមើចូ្លម្ណឌ ល ការចូ្លធៅបាំេលឺ(ផ្រល់សកខើកម្ម) និង្ចូ្លរមួ្សវនាការ (ជាំន ាំជស្ម្ោះ) របស់
ក មរ ើ សមវរណកម្មក មរ ើស្ត ប់ធៅស្កុម្ស្រួសារវញិ ការបញ្ាូ នក មរ ើធៅ ិនិតយស ខ្ភា ធៅខ្ង្ធស្រ ផ្ទអ ក
សកម្មភា កម្មវ ិ្ ើស្កុម្ធរលធៅធៅធដើម្យខ្មិ្នា ផ្ទអ កប រគលិកធៅចូ្លរមួ្ស្បជ ាំធៅខ្ង្ធស្រជាបធណ្តរ ោះអាសននធបើមិ្ន
ចាាំបាច់្ ។ ស្រប់ប រគលិក យ វនារ ើ និង្ក មរ ើ ទាាំង្អ្ស់ស្តូវអ្ន វតរធអាយបានតឹង្រងឹ្បាំផ្ តនូវវធិានការ ធរលការណ អ្នាម័្
យ របស់ស្កសួង្ស ខ្េិបាល ធោយការវាស់កាំធៅធៅធ លប រគលិកចូ្លធ វ្ើការ ពាក់ម៉ា ស់ម្ ខ្ សាំអាតនដធោយការធស្បើ
ស្បាស់យជលឬអាល់ក លសមល ប់ធម្ធរារធអាយបានញឹកញាប់បាំផ្ តតាម្យតអាច្ធ វ្ើបាន ។ មិ្នអ្ន ញ្ហញ តធអាយប រគលិក
ទាាំង្អ្ស់ធៅចូ្លរមួ្ស្ ឹតរិការណ សាធារណ៍ៈ ឬធច្ញធៅតាម្តាំបន់សាធារណ៍ៈទ្ើស្បជ ាំជនមនវវូង្ម្ន សសធស្ច្ើន ។ 

ធយើង្បានបិទ្ម្ណឌ លមិ្នទ្ទួ្លធេាៀវ ប៉ា យនរធៅធ លមនករណើ ចាាំបាច់្ធយើង្បានអ្ន វតរវធិានការដ៏តឹង្រងឹ្បាំផ្ ត នូវ
ធរលការណ អ្នាម័្យរបស់ស្កសួង្ស ខ្េិបាលននស្ ោះរាជាណ្តច្ស្កកម្ព ជា។ 

 

៣.១.១ កម្មវិធ្ីសាត រន្តីិស្ម្បទ-មនក មរ ើច្ាំនួន៨៧នាក់ ម្ក ើ២២ធខ្តរ-ស្កុង្ទូ្ទាាំង្ស្បធទ្សកម្ព ជា បានទ្ទួ្ល
របបអាហារស្បចាាំនែា កន ង្១នែា៣ធ ល សរ បច្ាំនួន៦៨,៣១០ធ ល និង្ បយង្អម្យផ្លឈសឺ្សស់ស្បចាាំសបារ វ ច្ាំនួន១០៦ដង្ 

តួធលខ្ធនោះមិ្នរាប់បញ្ចូ លរបបអាហារ បយង្អម្យផ្លឈយឺដលបណ្តរ សម្ប រសជននានាបានធរៀបច្ាំផ្រល់ធអាយក មរ ើ និង្ 

ប រគលិកញាាំធទ្ បានទ្ទួ្លការសាន ក់ធៅជាំរកស វតថិភា  និង្ ធសវាកម្មការសារ រនើតិសម្បទាធផ្សង្ ៗ ធទ្ៀតធៅកន ង្ម្ណឌ ល
សារ រនើតិសម្បទា ទ្ ាំឌើ ។ កន ង្ធនាោះមនក មរ ើច្ាំនួន៦៤នាក់ ធៅសល់ ើច្ ង្យខ្ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០១៩ និង្ក មរ ើច្ាំនួន២៣នាក់(កន ង្
ធនាោះមនក មរ ើ២ទ្ទួ្លចូ្លម្ណឌ លជាធលើកទ្ើ២ធោយមនសាថ នភា ហានិេ័យ)ធផ្សង្ធទ្ៀត ជាក មរ ើចូ្លែមើធៅកន ង្
ម្ណឌ ល ទ្ ាំឌើ កន ង្ឆ្ន ាំ២០២០។ ក មរ ើច្ាំនួន២៤នាក់បានបញ្ាូ នធច្ញ ើម្ណឌ ល ធវើយក មរ ើច្ាំនួន៦៣នាក់ធទ្ៀតកាំ  ង្បនរ
សាន ក់ធៅធស្កាម្ការយែទាាំ ធៅម្ណឌ ល ទ្ ាំ ឌើ ធៅឆ្ន ាំ២០២១។ ក មរ ើច្ាំនួន៥៦នាក់យដលពាក់ ័នធផ្លូវច្ាប់បានទ្ទួ្លជាំនួយ
យផ្នកច្ាប់តាម្នើតិវ ិ្ ើច្ាប់ធៅត ោការ។ ក មរ ើច្ាំនួន៩៦នាក ់បានទ្ទួ្លការ ិនិតយ តាម្ោន និង្  ាបាលស ខ្ភា 
ច្ាំនួន៨២៩ដង្។ ក មរ ើច្ាំនួន៩៤នាក ់ បានទ្ទួ្លការ ិធស្រោះធយបល់ចិ្តរសាស្តសរ ការតាម្ោនបនរ និង្ ការ ាបាល
តាម្យបបចិ្តរវទិ្ាជាលកខណ៍ៈឯកជននិង្ជាស្កុម្ច្ាំនួន១៩៨ដង្។ របាយការណ លាំអិ្តអ្ាំ ើកម្មវ ិ្ ើសារ រនើតិសម្ាទា មន
បរយិយធៅទ្ាំ ័រទ្ើ១៣-២២។ តារាង្សថិតិក មរ ើ យដលបានទ្ទួ្លការសាន ក់ធៅ យែទាាំធៅម្ណឌ ល ទ្ ាំឌើ ស្បចាាំយខ្ ស្បធេទ្
បញ្ហា  និង្ អាយ របស់ក មរ ើបងាា ញជូនតាម្តារាង្ខ្ង្ធស្កាម្ធនោះ។ 

 

តារាង្សថិតិស្បចាាំយខ្របស់ក មរ ើយដលបានទ្ទ្លួការយែទាាំធៅម្ណឌ ល ទ្ ាំឌើ 
ម្ករា ក ម្ភ៍ៈ មិ្នា ធម្សា ឧសភា មិ្ែ នា កកកោ សើហា កញ្ហញ  ត ោ វចិ្ឆិកា ន្ូ 
៦៤ ៦១ ៦១ ៦០ ៦២ ៦៣ ៦៥ ៦២ ៥៩ ៦៤ ៦២ ៦៣ 



 

តារាង្បងាា ញ ើស្បធេទ្បញ្ហា ករណើ  និង្ អាយ របស់ក មរ ើយដលបានទ្ទ្លួការសាន ក់ធៅ យែទាាំធៅម្ណឌ ល ទ្ ាំឌើ 
ស្បវតរិជញួដូរ ឬ ស្បធេទ្បញ្ហា ករណើ  កស្មិ្តអាយ  

៧៩នាក់ រធស្តងាគ ោះធោយការរ ាំធោេធស សនថវ៍ៈ ៦១នាក់ មនអាយ ធស្កាម្១៥ឆ្ន ាំ 
៦នាក់ ករណើ ការពារបងាក រ (ហានិេ័យ) ១៩នាក់ មនអាយ  ើ១៦-១៨ឆ្ន ាំ 
២នាក់ រធស្តងាគ ោះធោយការជួញដូរ ៧នាក់ មនអាយ  ើ១៩-២៤ឆ្ន ាំ 

 

- រោា េិបាលបានបនរឧបតថម្ភែវកិា (ឧបតថម្ភធោយ ធោក  វម្រ ៉ាន មច ស់រាំធរាង្ប រ ើVIP) ជួលេូមិ្ស្រឹោះ១ខ្នង្ សាំរាប់
ធអាយក មរ ើសាន ក់ធៅរវូតដល់ម្ណឌ លែមើ បានសាង្សង្រចួ្រាល់ជាសាថ  រ។ 

- អាការែមើ១ខ្នង្កម្ពស់៣ជាន់មន៤១បនាា ប់សាង្សង់្សាំធរច្បានស្បយវល៨៥%ធវើយអាច្ចូ្លធៅបានកន ស្តើ
មសទ្ើ២ឆ្ន ាំ២០២១  

- រាជរោា េិបាលកម្ព ជាបនរជួយឧបតថម្ភរបបអ្ង្ករស្បចាាំយខ្កន ង្១យខ្ច្ាំនួន១,២០០រើ ូស្កាម្ 

- សធម្រច្ធតធជាវ  នយសនបានបនរជួយែវកិាស្បចាាំយខ្១នាក់ច្ាំនួន១០០,០០០ធរៀលដល់ក មរ ើច្ាំនួន១១៩នាក ់

- រាជរោា េិបាលកម្ព ជាបានបនរឧតថម្ភនែលម្ាូបស្បចាាំយខ្កន ង្១យខ្ច្ាំនួន១០,០០០,០០០.០០ធរៀល 

- កាកបាតស្កវម្កម្ព ជាបានបនរឧបតថម្ភស្បចាាំឆ្ន ាំកន ង្១ឆ្ន ាំច្ាំនួន៣០,០០០,០០០.០០ធរៀល  

- ស្កុម្វ  នសស្ម្ស់្ម្មជាតិអាហារបាំប៉ានសារា៉ាយសម្ ស្ទ្ឃូស ើបានឧបតថម្ភរែយនរែមើ១ធស្រឿង្ម៉ា កMazda ធសរ ើឆ្ន ាំ
២០២១ដល់អ្ង្គការអាធវវស ើបកម្ព ជាធដើម្បើបាំធរ ើសកម្មភា ស្បចាាំនែារបស់អ្ង្គការ។ ធនោះជាស្កុម្វ  នកន ង្ស្សុកម្ ន
ដាំបូង្ធរបង្អស់យដលបានជួយដល់អ្ង្គការធវើយស្កុម្វ  ននឹង្បនរជួយឧបតថម្ភជាែវកិាដល់អ្ង្គការអាធវវស ើប
កម្ព ជាសាំរាប់រយ៍ៈធ ល១០ឆ្ន ាំបនរធទ្ៀត។ 

 

៣.១.២ កម្មវិធ្ីអរ់រ ាំ ន្ិង្ រណត ឹះរណ្តត ល-ក មរ ើច្ាំនួន៦៦នាក់ ននច្ាំធណ្តម្ក មរ ើទាាំង្អ្ស ់ (៨៧នាក់) បាន
ទ្ទួ្លការសិកាអ្ប់រ ាំកន ង្ស្ប ័នធ និង្យ វនារ ើច្ាំនួន៦នាក់ធទ្ៀត បានទ្ទួ្លការបណរ ោះបណ្តរ លជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈធៅខ្ង្ធស្រ 

ធៅតាម្បណ្តរ ហាង្អ្នកផ្រល់ធសវាកម្មវជិាា ជើវ៍ៈធផ្សង្ ៗ ធៅធ ល ួកធរសាន ក់ធៅកន ង្ម្ណឌ លសារ រនើតិសម្បទា ទ្ ាំឌើ បនាា ប់ ើ
 ួករត់បានទ្ទួ្លការ ាបាលសោះធសបើយ ើ របួសផ្លូវកាយ និង្ ផ្លូវចិ្តរ។ ក មរ ើច្ាំនួន៦៣នាក់ បានទ្ទួ្លការសិកាអ្ប់រ ាំ
កន ង្ស្ប ័នធធៅតាម្សវរម្ន  យដល ួករត់កាំ  ង្រស់ធៅជាមួ្យស្កុម្ស្រួសារ ធស្កាយ ើ ួករត់បានជាសោះធសបើយ  ើជម្ាឺ
ផ្លូវកាយ-ផ្លូវចិ្តរ និង្ ទ្ទួ្លបានការបញ្ហា ក់អ្ាំ ើស វតថិភា របស់ ួករត់ថាអាច្វលិស្ត ប់ធៅរស់ធៅតាម្សវរម្ន វញិ
បាន ធវើយមនយ វនារ ើច្ាំនួន១១នាក់ធផ្សង្ធទ្ៀត បានទ្ទួ្លការសិកាថាន ក់ឧតរម្សិកាធៅតាម្បណ្តរ សកលវទិ្ាន័យ
នានា។ មនក មរ ើច្ាំនួន៨២នាក់ បានសិកាភាសាអ្ង់្ធរលស និង្ ក មរ ើច្ាំនួន៩៦នាក់ បានសិកាកាំ យូទ័្រ។ មនក មរ ើ
ច្ាំនួន៧៤នាក់ បានចូ្លអានធសៀវធៅ និង្ឧបករណ សិកាធផ្សង្ៗ ធៅកន ង្បណ្តា ល័យធៅម្ណឌ ល ទ្ាំឌើ។ ធយើង្មិ្នទាន់
បានឧបតថម្ភសមភ រ៍ៈសិកាជូនដល់ក មរ ើទាាំង្អ្នកសាន ក់ធៅកន ង្ម្ណឌ ល និង្ក មរ ើទ្ទួ្លការសិកាអ្ប់រ ាំធៅសវរម្ន  ធទ្ 

ធោយបញ្ហា ការផ្ាោះធ ើង្ធម្ធរារកូវ ើដ-១៩ ធវើយសាោទូ្ទាាំង្ស្បធទ្សស្តូវបានបិទ្ទាវ រ ធយើង្នឹង្យច្កជូន ួករត់ធៅ
ធ លសាោធបើកធ ើង្វញិធៅយខ្ម្ករាឆ្ន ាំ២០២១។ របាយការណ លាំអិ្តអ្ាំ ើកម្មវ ិ្ ើវ ិ្ ើអ្ប់រ ាំ និង្ បណរ ោះបណ្តរ លមន
បរយិយធៅទ្ ាំ ័រទ្ើ២២-២៨។ 
 

៣.១.៣ កម្មវិធ្ីហ្លើកកម្ពស្ហ់្ស្ដឋកិចច-ក មរ ើច្ាំនួន២៧នាក់បានធៅធលង្ស្រួសារច្ាំនួន៣១ដង្ ក មរ ើ និង្ យ វនារ ើ
ច្ាំនួន២៦នាក់ (២នាក់ ើការវវកឹវវនឺជាំនាញខ្ង្ធស្រ) បានធ វ្ើសមវរណកម្មធោយទ្ទួ្លបានការឧបតថម្ភការងារ 



ការសិកាអ្ប់រ ាំធៅសវរម្ន  ស្ត ប់ធៅស្រួសារធៅតាម្សវរម្ន វញិ និង្ បញ្ាូ នធៅទ្ទួ្លការវវកឹវវនឺជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈ
ខ្ង្ធស្រ។ យ វនារ ើច្ាំនួន៣៧នាក់ យដលបានសមវរណកម្មធោយការឧបថម្ភម្ ខ្របរខ្ន តតូច្ និង្ ការងារ បានទ្ទួ្លការ
តាម្ោនបនរច្ាំនួន១០៦ដង្។ ស្រួសារក មរ ើអ្ប់រ ាំសវរម្ន  ច្ាំនួន១ស្រួសារ បានទ្ទួ្លការឧបតថម្ភជាំនួយស្រួសារ និង្យ វ
នារ ើបានធ វ្ើសមវរណកម្មច្ាំនួន៥នាក់ បានទ្ទួ្លជាំនួយឧបតថម្ភបយនថម្ធស្កាយធ លធ វ្ើសមវរណកម្មធៅកន ង្សវ
រម្ន វញិ។ ក មរ ើ និង្ យ វនារ ើបានសមវរណកម្មរចួ្ធវើយច្ាំនួន១២៥នាក់ នឹង្ទ្ទួ្លបានការតាម្ោនបនរសាំរាប់ឆ្ន ាំ
២០២១។ របាយការណ  ិសារ រអ្ាំ ើកម្មវ ិ្ ើធលើកកម្ពស់ធសដាកិច្ចមនបរយិយធៅទ្ ាំ ័រទ្ើ២៨-៣០។ 
 

៣.១.៤ កម្មវិធ្ីប្កមុ្ហ្ោលហ្ៅ-ប រគលិក និង្ សមជិកស្កុម្អ្ប់រ ាំមិ្តររបស់កម្មវ ិ្ ើស្កុម្ធរលធៅ បានច្ ោះផ្រល់ការ
អ្ប់រ ាំដល់ស្តសរើបាំធរ ើធសវាកាំសានរសបាយ (ស្តសរើរកស ើផ្លូវធេទ្) ច្ាំនួន៣,៧៨៨នាក់ និង្ បានផ្រល់សារអ្ប់រ ាំទាាំង្៥ (វ ើវ/ធអ្ដ
ស  ជម្ាឺកាម្ធរារ ការធស្បើស្បាសសារធាត ធញៀន អ្នាម័្យខ្លួនស្បាណ សិទ្ធិម្ន សស និង្ សវ័យការពារ) ដល់ ួករត់ធៅតាម្
បណ្តរ ទ្ើតាាំង្កាំសានរសបាយធផ្សង្ៗ ច្ាំនួន៣២៣ទ្ើតាាំង្ (វសិ័យឧសាវកម្មផ្លូវធេទ្) ធៅរាជធានើេនាំធ ញ ។ ធយើង្បាន
ផ្រល់ធស្សាម្អ្នាម័្យច្ាំនួន៧,៩១៤ធស្សាម្ (៣ស្បអ្ប់ ា្ំ) សាប ូដ ាំច្ាំនួន៣៥៩ដ ាំ ស្ចាស និង្ថាន ាំដ សធ ម្ញច្ាំនួន១៣២ ដល់
ស្តសរើបាំធរ ើធសវាកាំសានរសបាយ។  បានបញ្ាូ នស្តសរើបាំធរ ើធសវាកាំសានរសបាយយដលធយើង្បានច្ ោះអ្ប់រ ាំធៅតាម្ទ្ើតាាំង្ច្ាំនួន
១០៧នាក់ ធៅទ្ទួ្លធសវាស ខ្ភា ធៅតាម្បណ្តរ ម្ណឌ លស ខ្ភា  និង្ ម្នាើរធ ទ្យច្ាំនួន១៣៩ដង្។ ធយើង្បានបញ្ច ោះ
បញ្ចូ លដល់ស្តសរើបាំធរ ើធសវាកាំសានរសបាយយដលធយើង្បានផ្រល់ការអ្ប់រ ាំច្ាំនួន១នាក់ធអាយធបាោះបង់្ធចាលម្ ខ្របរធ សា
កម្ម ធវើយបានចាប់យកម្ ខ្របរធផ្សង្ ធដើម្បើស្ទ្ស្ទ្ង់្ជើវភា ស្បចាាំរបស់រត់។ របាយការណ លាំអិ្តអ្ាំ ើកម្មវ ិ្ ើស្កុម្ធរល
ធៅមនបរយិយធៅទ្ ាំ ័រទ្ើ៣០-៣១។ 

 

៣.២ ស្ម្ិទធិផលស្ាំហ្រចបាន្ 

តារាខ្ង្ធនវង្ ធៅខ្ង្ធស្កាម្ធនោះ រឺជាស ច្ចន៍ៈកររ ាំ ឹង្ទ្ ក យដលធយើង្បានច្ង្ស្កង្ធ ើង្ជាមួ្យបណ្តរ ស្បធានកម្មវ ិ្ ើទាាំង្
អ្ស់ ធៅកន ង្អ្ង្គសិកាខ សាោ ិធស្រោះធយបល់ស្បចាាំឆ្ន ាំយដលបានស្បស្ ឹតរធៅ ធៅធភាជនើយោា ន ម្៉ាម្ កាធវវ ធៅរាជធានើ
េនាំធ ញ ធៅកន ង្យខ្វចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៩ ធវើយតារាង្ខ្ង្សារ ាំរឺបងាា ញអ្ាំ ើសមិ្ទ្ធិផ្លសាំធរច្បាននូវស ច្ចន៍ៈរ ាំ ឹង្ទ្ កនើមួ្យ ៗ 

ឬ យផ្នការយដលប រគលិកកម្មវ ិ្ ើនើមួ្យ ៗ អ្ន វតរបាន។ 
 

ស្ ចចន្ៈកររ ាំពលង្ទ ក ឆ្ន ាំ២០២០ ស្ម្ិទធិផលស្ាំហ្រចបាន្ ឆ្ន ាំ២០២០ 

 

៣.២.១ កម្មវិធ្ីសាត រន្តីិស្ម្បទ 

 

3.2.1.1 ធយើង្នឹង្ជួលប រគលិកច្ាំនួន៩នាកធ់អាយបាំ
ធរ ើការធៅម្ណឌ លទ្ ាំឌើ ធដើម្បើផ្គត់ផ្គង់្អាហារ
ស្បចាាំនែា ផ្រល់ការយែទាាំ សនរិស ខ្ ស វតថិភា 
កយនលង្សាន ក់ធៅ អ្នាម័្យ ម្ធ្ាបាយធ វ្ើ
ដាំធណើ រស្បចាាំនែា ការអ្ប់រ ាំ ធស្រឿង្ឧបធភារ-

បរធិភារស្បចាាំនែា និង្ការបធស្ង្ៀនបាំណិន
ជើវតិធផ្សង្ៗដល់យ វនារ ើ និង្ ក មរ ើធៅកន ង្
ម្ណឌ លទ្ ាំឌើ៍ៈ 

 

 

 

3.2.1.1 ធយើង្បានជួលប រគលិកច្ាំនួន៩នាក់ ធអាយបាំធរ ើ
ការធៅម្ណឌ លទ្ ាំឌើ ធដើម្បើផ្គត់ផ្គង់្អាហារស្បចាាំ
នែា ផ្រល់ការយែទាាំ ផ្រល់សនរិស ខ្ ស វតថិភា 
កយនលង្សាន ក់ធៅ អ្នាម័្យ ម្ធ្ាបាយធ វ្ើដាំធណើ រ
ស្បចាាំនែា ផ្រល់ការអ្ប់រ ាំ ផ្គត់ផ្គង់្ធស្រឿង្ឧបធភារ-

បរធិភារស្បចាាំនែា និង្ផ្រល់ការបធស្ង្ៀនបាំណិន
ជើវតិធផ្សង្ៗ  ដល់យ វនារ ើ និង្ ក មរ ើធៅកន ង្
ម្ណឌ លទ្ ាំឌើ៍ៈ 



- ស្បធានម្ណឌ ល ១រូប 

- ប រគលិកយែទាាំ ២រូប 

- ប រគលិករាំពារយផ្នកច្ាប់ ១រូប 

- សនរិស ខ្ ២រូប (យប់១ និង្ នែា១) 

- ច្ ង្ធៅ ១រូប 

- ប រគលិកធបើកបរ ២រូប 

 
 

 

 

3.2.1.2 ធយើង្នឹង្ផ្រល់ការសារ រនើតិសម្បទាដល់យ វ
នារ ើ និង្ ក មរ ើ ច្ាំនួន៨០នាក់ ធៅម្ណឌ លទ្ ាំ
ឌើ។ កន ង្ធនាោះយ វនារ ើ និង្ ក មរ ើច្ាំនួន២៥
នាក់ជាអ្នកចូ្លែមើកន ង្ឆ្ន ាំ២០២០ ធវើយ 

៥៥នាក់ ធទ្ៀតជាយ វនារ ើ និង្ ក មរ ើសល់ ើ
ច្ ង្ឆ្ន ាំ២០១៩។ 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

3.2.1.3 ធយើង្នឹង្ធរៀបច្ាំការធបាោះធឆ្ន តធោយធសរ ើ 
និង្ យ តរិ្ម៌្ ច្ាំនួន២ដង្សាំរាប់ក មរ ើកន ង្
ម្ណឌ លទ្ ាំឌើ ជាធរៀង្រាល់៦យខ្ម្រង្ យដល
ស្បារ ធធ ើង្ធោយយ វនារ ើ និង្ ក មរ ើផ្ទា ល់ 
ធដើម្បើធស្ជើសធរ ើសតាំណ្តង្ជាធម្ស្កុម្ដឹកនាាំ
ស្បចាាំម្ណឌ លកន ង្ធរលបាំណង្ បស្តញ្ហា ប
មូ្លោា នទ្សសន៍ៈទានជាអ្នកដឹកនាាំ ។ 

 

3.2.1.4 ធយើង្នឹង្ជួលស្រូបធស្ង្ៀនរបាាំស្បន ណើ យខ្មរ
ពាក់កណ្តរ លធ លច្ាំនួន២នាក់ ធដើម្បើម្ក
បងាា ត់របាាំស្បន ណើ យខ្មរ ដល់យ វានរ ើ និង្ 

- ស្បធានម្ណឌ ល ១រូប 

- ប រគលិកយែទាាំ ២រូប 

- ប រគលិករាំពារយផ្នកច្ាប់ ១រូប 

- សនរិស ខ្ ២រូប (យប់១ និង្ នែា១) 

- ច្ ង្ធៅ ១រូប 

- ប រគលិកធបើកបរ ២រូប 

កាំណត់ច្ាំណ្តាំ៍ៈ ស្បធានម្ណឌ លមនតួនាទ្ើសាំខ្ន់២យ៉ា ង្ 

ជារិោន បោា យកិា និង្ ជាស្បធានស្រប់ស្រង្ម្ណឌ លទ្ ាំឌើ។ 

 

3.2.1.2 មនយ វនារ ើ និង្ ក មរ ើ ច្ាំនួន៨៧នាក់ បាន
ទ្ទួ្លធសវាកម្មសារ រនើតិសម្បទា ធៅម្ណឌ លទ្ ាំ
ឌើ។ កន ង្ធនាោះ៦៤នាក់ ជាយ វនារ ើ និង្ ក មរ ើសល់
 ើច្ ង្យខ្ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០១៩ និង្ ២៣នាក់ (២នាក់
ទ្ទួ្លចូ្លម្ណឌ លវញិ) ធទ្ៀតជាអ្នកចូ្លែមើ កន ង្
ឆ្ន ាំ២០២០ ។ 

 

មនយ វនារ ើ និង្ ក មរ ើច្ាំនួន២៤នាក់ កន ង្ច្ាំធណ្តម្
យ វនារ ើ និង្ ក មរ ើទាាំង្៨៧នាក់ បានបញ្ាូ នធច្ញ ើ
ម្ណឌ ល។ សូម្ធម្ើលរបាយការណ  ិសារ រធៅយផ្នក
កម្មវ ើ្ ើធលើកកម្ពស់ធសដាកិច្ច ធៅទ្ ាំ ័រទ្ើ២៨-៣០។ 

មនយ វនារ ើ និង្ ក មរ ើច្ាំនួន៦៣នាក់កាំ  ង្បនរសាន ក់
ធៅ  និង្ទ្ទួ្លការយែទាាំធៅម្ណឌ លទ្ ាំឌើ ធៅច្ ង្យខ្
ន្ូ ឆ្ន ាំ២០២០។ 

 

3.2.1.3 ធយើង្មិ្នបានធរៀបច្ាំការធបាោះធឆ្ន តធទ្ធោយ 

សារបញ្ហា រាតតាតធម្ធរារកូវ ើដ-១៩ ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.4 ធយើង្បានជួលស្រូបធស្ង្ៀនរបាាំស្បន ណើ យខ្មរពាក់
កណ្តរ លធ លច្ាំនួន២នាក់ ម្កបងាា ត់របាាំស្បន 
ណើ យខ្មរ ដល់យ វនារ ើ និង្ ក មរ ើច្ាំនួន៤៧នាក់
ធៅម្ណឌ លទ្ ាំឌើ ធរៀង្រាល់នែាអាទិ្តយ។ យតធយើង្



ក មរ ើ យ៉ា ង្តិច្ច្ាំនួន៥០នាក់ធៅម្ណឌ លទ្ ាំ
ឌើជាធរៀង្រាល់នែាអាទិ្តយ។ 

 

3.2.1.5 ធយើង្នឹង្ធរៀបច្ាំការកាំសានរសបាយធផ្សង្ៗ 

ច្ាំនួន៤ដង្ ធអាយយ វនារ ើ និង្ ក មរ ើ យដល
សថិតធៅធស្កាម្ការយែទាាំធៅម្ណឌ លទ្ ាំឌើ ធអា
យបានទ្ទួ្លការកាំសានរសបាយ  និង្ សាំ
រាក់លាំយវរ ដូច្ជា ប ណយចូ្លឆ្ន ាំស្បន ណើ
យខ្មរ ទិ្វាសិទ្ធិក មរអ្នររជាតិ ប ណយេា ាំបិណឌ
និង្ ការស្បារ ធ ិ ើ្នលង្ឆ្ន ាំសកល ជាធដើម្។ 

 
 
 

3.2.1.6 ធយើង្នឹង្កសាង្ទ្ាំនាក់ទ្ាំនង្លអ និង្ បធស្តញ្ា ៀ 
ប ការយល់ដឹង្ អ្ាំ ើសកម្មភា ការងារអ្ង្គ
ការអាធវវស ើបកម្ព ជា  ដល់បណ្តរ អ្នករាំស្ទ្ 

និង្ អ្ង្គការនដរូរ។ 

បានផ្ទអ កសកម្មភា ធនោះធៅធដើម្យខ្មិ្នាធោយ
បញ្ហា ការផ្ាោះធ ើង្ធម្ធរារកូវ ើដ-១៩។ 

 

3.2.1.5 ធោយបញ្ហា ធម្ធរារកូវ ើដ-១៩ធយើង្មិ្នបាន
ស្បារ ធ ើ ើ្ប ណយចូ្លឆ្ន ាំស្បន ណើ យខ្មរ យតធយើង្
បានធរៀបច្ាំទិ្វាសិទ្ធិក មរអ្នររជាតិធោយមន
ការចូ្លរមួ្យតក មរ ើនិង្ប រគលិកធៅម្ណដ ល 

ប ណយេា ាំបិណឌ ធយើង្បាននាាំក មរ ើយកច្ងាា ន់ធៅ
ស្បធរនស្ ោះសង្ឃធៅវតរ និង្បានធរៀបច្ាំការនលង្
ឆ្ន ាំសកលធៅម្ណឌ លបនរិច្បនរូច្ធៅនែាទ្ើ៣១ 

យខ្ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០២០ សាំរាប់ប រគលិកនិង្ ក មរ ើ។ 

 

3.2.1.6 មនធេាៀវច្ាំនួន៦៧៦នាក់ បានធ វ្ើទ្នសន៍ៈកិច្ច 
ធៅម្ណឌ លទ្ ាំឌើ ធដើម្បើសិកាយសវង្យល់ អ្ាំ ើ
សកម្មភា ការងារ អ្ង្គការ អាធវវស ើប កម្ព ជា។ 

កន ង្ធនាោះញមនធេាៀវច្ាំនួន៣៨នាក់ជាជន
បរធទ្ស  ធេាៀវច្ាំនួន៥៦២នាក់ជានជនជាតិកម្ព 
ជា និង្ ធេាៀវច្ាំនួន៧៦នាក់ធផ្សៀង្ធទ្ៀតជាសាច់្
ញាតិរបស់ក មរ ើ។ ធេាៀវមួ្យច្ាំនួនបានផ្រល់ម្ាូប
អាហារ អ្ង្ករ សមភ រ៍ៈសិកា សមភ រ៍ៈអ្នាម័្យ សាំ
ធលៀកបាំពាក់ ផ្រល់ការរាំស្ទ្ ការធលើកទឹ្កចិ្តរ 
និង្ ការជួយធផ្សង្ៗ តាម្រយ៍ៈការផ្រល់ធសវាកម្ម 
និង្ សកម្មភា ធផ្សង្ ៗ ធទ្ៀត ។ល។ 

 

ការោាំពារ ន្ិង្ ជាំន្ួយខផនកចារ ់

 

3.2.1.7 ធយើង្នឹង្ផ្រល់ជាំនួនយផ្នកច្ាប់ដល់យ វនារ ើ 
និង្ ក មរ ើចូ្លែមើច្ាំនួន២៥នាក់ យដលពាក់
 ័នធនើតិវ ិ្ ើច្ាប់ តាម្នើតិវ ិ្ ើធៅត ោការ។ 

 

3.2.1.8 ធយើង្នឹង្ធសនើរស ាំធម្ធាវ ើ ច្ាំនួន២៨នាក់ 
(ធម្ធាវ ើ២នាក់នឹង្ជួល ើស្កុម្វ  នឯកជន)

 ើបណ្តរ អ្ង្គការ សាថ ប័នបាំធរ ើធសវាកម្មច្ាប់ 

ធដើម្បើជាតាំណ្តង្ ការពារករើធអាយជនរង្
ធស្រោះ ធៅត ោការ ។ 

 

 
 
 

3.2.1.7 មនយ វនារ ើ និង្ក មរ ើ ចូ្លែមើច្ាំនួន២១នាក់ ធៅ
ម្ណឌ លទ្ ាំឌើ យដលពាក់ ័នធនើតិវ ិ្ ើច្ាប់ បានទ្
ទួ្លជាំនួយយផ្នកច្ាប់តាម្នើតិវ ិ្ ើធៅត ោការ។ 

 

3.2.1.8 មនធម្ធាវ ើច្ាំនួន១៩នាក់ បានផ្រល់ការរាំស្ទ្ជា
តាំណ្តង្ការពារករើធអាយយ វនារ ើ និង្ ក មរ ើរង្
ធស្រោះ ច្ាំនួន៥៦នាក់ យដលពាក់ ័នធនើតិវ ិ្ ើច្ាប់
ធៅត ោការ ។ ក មរ ើរង្ធស្រោះច្ាំនួន៣៥នាក់ជា
ករណើ ចាស់សល់ ើឆ្ន ាំ២០១៩ និង្ ២១នាក់
ធទ្ៀត ជាករណើ ែមើកន ង្ឆ្ន ាំ២០២០ យដលពាក់ ័នធ



 

 

 
 

3.2.1.9 យ វនារ ើ និង្ ក មរ ើរង្ធស្រោះធោយការរ ាំធោេ
ធស សនថវ៍ៈច្ាំនួន២៥នាក់នឹង្បានទ្ទួ្ល
ការធ វ្ើធកាសលយវចិ្ច័យ ធដើម្បើជាេសរ តាង្ 

ោក់បនា កស្បឆ្ាំង្ (ធលើ) ជនជាប់ធចាទ្តាម្
តស្មូ្វការរបស់ត ោការ។ 
 
 
 

3.2.1.10 យ វនារ ើ និង្ក មរ ើរង្ធស្រោះច្ាំនួន៣០នាក់នឹង្
ធៅចូ្លធនលើយបាំេលឺ និង្ចូ្លរមួ្សវនាការ
ច្ាំនួន៧០ដង្ (ជាម្ធ្ាម្១ករណើ ស្តូវធៅ
ត ោការ២ដង្ (បាំេលឺ១ដង្ និង្សវនាការ១
ដង្) ធៅត ោការតាម្ការដើការធកាោះបងាគ ប់
របស់ត ោការ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1.11 យ វនារ ើនិង្ក មរ ើច្ាំនួន៥៥នាក់នឹង្ទ្ទួ្ល
បានការតាម្ោនបនរករណើ ពាក់ ័នធ និង្ 

នើតិវ ិ្ ើច្ាប់ ជាមួ្យធម្ធាវ ើ និង្ ត ោការ
ច្ាំនួន២៥០ដង្។ 

 

3.2.1.12 ធយើង្នឹង្ផ្រល់ ័ត៌មន អ្ាំ ើដាំធណើ រការករណើ
ពាក់ ័នធច្ាប់ ជូនដល់ស្កុម្ស្រួសារ យ វនារ ើ 
និង្ ក មរ ើរង្ធស្រោះច្ាំនួន២០ស្រួសារ។ 

 
 

 
 
 

នើតិវ ិ្ ើច្ាប់។ ចារ ើ (ឧស្កិដាជន) ច្ាំនួន១៦នាក់
ស្តូវបានចាប់ខ្លួន និង្ ឃ ាំខ្លួន។ 

 
3.2.1.9 មនយ វនារ ើ និង្  ក មរ ើរង្ធស្រោះ ធោយការ

រ ាំធោេធស សនថវ៍ៈច្ាំនួន២១នាក់ បានទ្ទួ្ល
ការធ វ្ើធកាសលយវចិ្ច័យ ធដើម្បើបញ្ហា ក់ជាេសរ តាង្
ោក់បនា កស្បឆ្ាំង្ជនជាប់ធចាទ្ធៅត ោការ។
ធកាសលយវចិ្ច័យបានធោយធវជាបណឌិ ត ធៅតាម្
បណ្តរ ម្នាើរធ ទ្យធខ្តរ-ស្កុង្។ 

 
3.2.1.10 មនយ វនារ ើ និង្ ក មរ ើរង្ធស្រោះច្ាំនួន៥៨នាក់

បានចូ្លធៅធនលើយបាំេលឺ និង្ចូ្លរមួ្សវនការបាន
ច្ាំនួន៥៤ដង្។ កន ង្ធនាោះមនក មរ ើរង្ធស្រោះ
ច្ាំនួន២៥នាក់ បានចូ្លធៅធនលើយបាំេលឺធៅ
ត ោការបានច្ាំនួន២៤ដង្ ធវើយក មរ ើច្ាំនួន
៣៣នាក់បានធៅចូ្លរមួ្សវនាការ (ជាំន ាំជស្ម្ោះ)
បានច្ាំនួន៣០ដង្ ធៅត ោការ ធៅតាម្បណ្តរ
ធខ្តរ-ស្កុង្ តាម្ការដើការធកាោះបងាគ ប់របស់ត ោ
ការ។ 

 
ជនជាប់ធចាទ្ច្ាំនួន២៧នាក់ ស្តូវបានត ោការកាត់
ធទាស ធអាយជាប់ ័នធនាររធោយកាំរតិធទាសខ្ពស់
បាំផ្ ត១៤ឆ្ន ាំ និង្ ទាបបាំផ្ ត ៤ឆ្ន ាំ។ 

 

3.2.1.11 ធយើង្បានធ វ្ើការតាម្ោនករណើ  យ វនារ ើ និង្ 

ក មរ ើ រង្ធស្រោះយដលពាក់ ័នធនើតិវ ិ្ ើច្ាប់ច្ាំនួន
៥១នាក់ បានច្ាំនួន៣៣៥ដង្ ជាមួ្យធម្ធាវ ើ
ភារធស្ច្ើនធយើង្ធ វ្ើតាម្រយ៍ៈទូ្រស័ ា។ 

 

3.2.1.12 ធយើង្បានផ្រល់ ័ត៌មន ដល់សមជិកស្កុម្
ស្រួសារ  យ វនារ ើ និង្ ក មរ ើរង្ធស្រោះបានច្ាំនួន
២៧ស្រួសារ អ្ាំ ើលទ្ធផ្លននការស្បកាសសាល
ស្កម្របស់ត ោការច្ាំនួន២៧ករណើ  ធស្កាយការ
ធបើកសវនាការជាំន ាំជាំរ៍ៈធៅត ោការ។ 

 



3.2.1.13 ធយើង្នឹង្មនការស្បជ ាំច្ាំនួន២៥ដង្ជាមួ្យ
ម្ស្តនរើម្នាើរសង្គម្កិច្ចធខ្តរ-ស្កុង្ និង្បណ្តរ អ្ង្គ 
ការនានា អ្ាំ ើភា ជានដរូរកន ង្ការបញ្ាូ នករ 
ណើ ជនរង្ធស្រោះម្កកាន់អ្ង្គការ អាធវវស ើប 

កម្ព ជា ការធ វ្ើបទ្បងាា ញអ្ាំ ើសកម្មភា ការ 
ងារ អ្ង្គការ អាធវវស ើប ជូន ួករត់ និង្ 

ធដើម្បើសិកាយសវង្យល់ ើរន ធៅវញិធៅម្ក។ 

3.2.1.13 ធយើង្បានស្បជ ាំជាមួ្យម្ស្តនរើម្នាើរសង្គម្កិច្ច និង្ 

អាជាា ្រមូ្លោា ន ធខ្តរ-ស្កុង្ទាាំង្ការជួបផ្ទា ល់
និង្តាម្ទូ្រស័ ាបានច្ាំនួន២១ដង្ ជា ិធសស
ធៅធ លប រគលិករបស់ធយើង្បានច្ ោះធៅទ្ទួ្ល
យកយ វនារ ើ និង្ ក មរ ើរង្ធស្រោះចូ្លែមើ ធៅតាម្
មូ្លោា នចូ្លម្ណឌ ល ធវើយធយើង្ក៏បានធ វ្ើបទ្
បងាា ញ អ្ាំ ើសកម្មភា ការងាររបស់អ្ង្គការអា
ធវវស ើប កម្ព ជា ជូន ួករត់ផ្ង្យដរ។ 

 

ការពិន្ិតយ ន្ិង្ ពាបាលស្ ែភាព 
 

3.2.1.14 ធយើង្នឹង្ជួលប រគលិកយផ្នកស ខ្ភា ច្ាំនួន២
នាក់ធអាយបាំធរ ើការធៅម្ណឌ លទ្ ាំឌើ ធដើម្បើផ្រ
ល់ការយែទាាំស ខ្ភា ដល់យ វនារ ើ និង្ ក មរ ើ
យដលសាន ក់ធៅម្ណឌ ល យ វនារ ើធរៀនជាំនាញ
ធៅខ្ង្ធស្រ អាហារូបករណ សកលវទិ្ាល័
យ ក មរ ើសិកាអ្ប់រ ាំធៅតាម្សវរម្ន  យ 
វនារ ើ និង្ក មរ ើយដលបានធ វ្ើសមវរណកម្ម
ស្ត ប់ធៅកាន់សវរម្ន វញិ។ 

 

3.2.1.15 យ៉ា ង្ធហាច្ណ្តស់ នឹង្មនយ វនារ ើ និង្ 

ក មរ ើចូ្លែមើធៅម្ណឌ ល ទ្ ាំឌើ ច្ាំនួន៩០% 

(២៥ នន ច្ាំនួន៨០នាក់)  នឹង្ទ្ទួ្លបាន 

ការយែទាាំ  ិនិតយ និង្  ាបាលស ខ្ភា ។ 

 

 
3.2.1.16 យ វនារ ើ និង្ក មរ ើច្ាំនួន៧៥នាក់ នឹង្ទ្ទួ្ល

បានការតាម្ោន ការ ិនិតយ និង្ ាបាល
ស ខ្ភា បនរ តាម្តស្មូ្វការជាក់យសរង្របស់
ករណើ នើមួ្យ ៗ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.2.1.14 ធយើង្បានជួលប រគលិកច្ាំនួន២នាក់ធអាយបាំធរ ើ
ការធៅយផ្នកស ខ្ភា ។ ១នាក់ជាធវជាបណឌិ តធ វ្ើ
ការពាក់កណ្តរ លធ លធៅច្ ង្សបារ វ  ប៉ា យនររ
ត់អាច្ម្កជួយធយើង្បានស្រប់ធ លធៅមនត
ស្មូ្វការចាាំបាច់្ និង្ មន ក់ធទ្ៀតជារិោន បោា យិ
កា បានបញ្ច ប់បរញិ្ហញ ប័ស្ត យផ្នករិោន បោា ក ។ 

 
 

 
 

3.2.1.15 ១០០%កន ង្ច្ាំធណ្តម្យ វនារ ើ និង្ ក មរ ើចូ្លែមើ
ទាាំង្អ្ស់ ច្ាំនួន២៣នាក់ (២នាក់ចូ្លម្ណឌ ល
ធលើកទ្ើ២) ធៅម្ណឌ ល ទ្ ាំឌើ បានទ្ទួ្លការ ិនិ
តយ និង្  ាបាលស ខ្ភា ទូ្ធៅ ធៅធ ល ួក
រត់ចូ្លម្កដល់ម្ណឌ ល។ 

 

3.2.1.16 ធយើង្បានផ្រល់ការ ិនិតយតាម្ោន ការយែទាាំ 
និង្  ិនិតយ ាបាលស ខ្ភា  ច្ាំនួន៨០៥ដង្
ដល់យ វនារ ើ និង្ ក មរ ើសាន ក់ធៅកន ង្ម្ណឌ លទ្ ាំឌើ
បានច្ាំនួន៨៣នាក់ តាម្តស្មូ្វការជាក់យសរង្ 

របស់ករណើ នើមួ្យ ៗ  ។ 
 

ក មរ ើច្ាំនួន៧នាក់ បានចូ្លសាំរាក ាបាលធៅ
ម្នាើរធ ទ្យក មរជាតិ និង្ម្ជឈម្ណឌ លវោះកាត់
កម្ព ជា ធដើម្បើ ាបាលនដបាក់ វោះកាត់ស្បោប់
ធេទ្យដលខ្ សស្បស្កតើ  ាបាលមត់យនប ជាំងឺ្



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

3.2.1.17 យ វនារ ើ និង្ក មរ ើច្ាំនួន១០៥នាក់ (ក មរ
កន ង្ម្ណឌ លច្ាំនួន៦០នាក់ អ្ប់រ ាំសវរម្ន 
ច្ាំនួន៣០នាក់ និង្១៥នាក់ធទ្ៀតជាយ វនារ ើ
វវកឹវវនឺជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈខ្ង្ធស្រនិង្និសសិ
តអាហារូបករណ ) នឹង្ទ្ទួ្លបានការចាក់
ថាន ាំបងាក រជាំងឺ្ផ្ទរ សាយ។ 

 

3.2.1.18 ក មរ ើច្ាំនួន៨០នាក់នឹង្ទ្ទួ្លបានការចាក់
ថាន ាំបងាក រជម្ងឺ្ធតតាណូស ។ ក មរ ើច្ាំនួន៨០
នាក់នឹង្ទ្ទួ្លបានការចាក់ថាន ាំបងាក រជាំងឺ្
ធែលើម្ស្បធេទ្B ។ ក មរ ើច្ាំនួន១០៥នាក់នឹង្
ទ្ទួ្លបានការចាក់ថាន ាំបងាក រជាំងឺ្ស្រុនឈាម្
និង្៩នាក់ធទ្ៀតនឹង្ទ្ទួ្លការ ាបាល
ធផ្សង្ ៗ (២នាក់នឹង្ទ្ទួ្លថាន ាំ ាបាលជាំងឺ្
ធែលើម្ស្បធេទ្B ២នាក់នឹង្ទ្ទួ្លCPR និង្ 

Ultrasound សាំរាប់ជាំងឺ្ធែលើម្ស្បធេទ្B ៣
នាក់នឹង្ទ្ទួ្លធសវា នាកាំធណើ ត និង្២
នាក់ធទ្ៀតនឹង្ទ្ទួ្លបានការ ិនិតយរកធម្
ធរាររធបង្។ 

 
 

សាោះស្កធ ញទឹ្កយេនក ការនល ោះធម្ើលធពាោះធវៀន ា្ំ 
និង្ជាំងឺ្នកួតស្ជូក។ 

 

យ វនារ ើ និង្ក មរ ើច្ាំនួន៣០នាក់ បានទ្ទួ្លការ
កក់សក់សាំអាតនច្ និង្បា៉ា រា៉ាស ើត។ 

 

យ វនារ ើ និង្ក មរ ើច្ាំនួន៦៥នាក់ បានទ្ទួ្លការ
សិកាបាំណិនជើវតិច្ាំនួន៤វរគ អ្ាំ ើការយែ ទាាំស ខ្
ភា បឋម្ ដូច្ជា ការការពារបងាក រធម្ធរារកូវ ើដ-

១៩ ការពាក់ម៉ា ស់ម្ ខ្ ការការពារកាាំរសមើយូវ ើ ការ
សាំអាតធោយកលរ(ួchloride) ការោយអាល់
ក ល ការ នាកាំធណើ ត ជម្ាឺស្រុនធពាោះធវៀន អ្នាម័្
យមត់ធ ម្ញ (ការដ សធ ម្ញ) និង្៦វ ិ្ ើននការ
ោង្នដ។ 

 

3.2.1.17 យ វនារ ើ និង្ក មរ ើច្ាំនួន៦៧នាក់ បានទ្ទួ្លការ
ចាក់ថាន ាំបងាក រជម្ាឺស្រុនផ្ទរ ស់សាយ។ 

 

 
 
 
 

 
3.2.1.18  យ វនារ ើ និង្ក មរ ើច្ាំនួន៤៧នាក់បានទ្ទួ្លការ

ចាក់ថាន ាំបងាក រជម្ាឺធតតាណូស និង្ យ វនារ ើ និង្
ក មរ ើច្ាំនួន៤២នាក់បានទ្ទួ្លការចាក់ថាន ាំបងាក រ
ជាំងឺ្ធែលើម្ស្បធេទ្B និង្ជម្ាឺស្រុនឈាម្។ 

 
 

យ វនារ ើ និង្ក មរ ើច្ាំនួន៥៩នាក់ និង្ប រគលិក
ច្ាំនួន២៣នាក់ បានធ វ្ើធតសររកធម្ធរាររធបង្ 

ធោយការែតអ្ ិច្សាធរ ៉ាធដើម្ស្ទូ្ង្ ិនិតយសួត និង្
 ិនិតយកាំហាក។ 

 
 

 
 
 

 
 

 



3.2.1.19 ធយើង្នឹង្ធ វ្ើការសវការ ជាមួ្យមូ្លនិ្ិ
ស្រួសារ ិេ ធោក ធដើម្បើផ្រល់ការ ិនិតយ និង្ 

 ាបាលស ខ្ភា មត់ធ ម្ញ ច្ាំនួន៤ដង្ 

ដល់យ វនារ ើ និង្ ក មរ ើច្ាំនួន៨០នាក ់ជាធរៀង្
រាល់៣យខ្ម្រង្។ 
 

 
3.2.1.20 ធយើង្នឹង្ផ្រល់ការ ិនិតយ និង្  ាបាលស ខ្

ភា យេនក ច្ាំនួន២ដង្ដល់យ វនារ ើ និង្ ក មរ ើ
ច្ាំនួន៨០នាក ់ ធៅម្ជឈម្ណឌ លវោះកាត់ក មរ
ធោយមិ្នបង់្នែល យតធយើង្ស្តូវច្ាំណ្តយធលើ
ម្ធ្ាបាយធ វ្ើដាំធណើ រ ធេសជា៍ៈ អាហារធ ល
ស្ ឹក និង្អាហារនែាស្តង់្។ 

 

3.2.1.21 ធយើង្នឹង្ផ្រល់ការ ិនិតយឈាម្ច្ាំនួន២ដង្
កន ង្១ឆ្ន ាំដល់យ វនារ ើ និង្ក មរ ើសាន ក់ធៅ
ម្ណឌ លទ្ ាំឌើច្ាំនួន៦០នាក់ និង្ យ វនារ ើ
ទ្ទួ្លការវវកឹវវនឺជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈធៅខ្ង្
ធស្រ និសសតិអាហារូបករណ  និង្សមវរ
ណកម្ម ច្ាំនួន៣០ អ្ាំ ើCBC, glycaemia, 

Ag_Anti-HBS ។ 

 

3.2.1.22 ធយើង្នឹង្ផ្រល់ការ ិនិតយ ម្ហារ ើកមត់សបូន 

ដល់យ វនារ ើ និង្ក មរ ើច្ាំនួន៦០នាក់ ធវើយ
ធយើង្នឹង្ផ្រល់ការចាក់ថាន ាំបងាក រម្ហារ ើកមត់
សបូនដល់យ នរ ើ និង្ក មរ ើច្ាំនួន៦០នាក់ ។ 

 

 
 
 

3.2.1.23 យ វនារ ើ និង្ក មរ ើច្ាំនួន៧០នាក់ យដលជាយ វ
នារ ើ និង្ក មរ ើសមវរណកម្ម វវកឹវវនឺ
ជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈខ្ង្ធស្រ សិកាអ្ប់រ ាំសវ
រម្ន  និង្និសសតិអាហារូបករណ សកល
វទិ្ាល័យ នឹង្ទ្ទួ្លបានការ ិនិតយតាម្
ោន និង្ ាបាលស ខ្ភា តាម្តស្មូ្វការ
ជាក់យសរង្។ 

3.2.1.19 ធយើង្បានផ្រល់ការ ិនិតយ  ាបាល និង្ ការប
ណរ ោះបណ្តរ ល អ្ាំ ើការយែរកាស ខ្ភា មត់ធ ម្
ញដល់យ វនារ ើ និង្ក មរ ើយដលសាន ក់ធៅម្ណឌ ល
ទ្ ាំឌើ បានច្ាំនួន៤ដង្ដល់ក មរ ើច្ាំនួន៦៨នាក់ 

ធោយសវការជាមួ្យមូ្លនិ្ិស្រួសារ ិេ 
ធោក។ 

 

3.2.1.20 ធយើង្មិ្នបានផ្រល់ការ ិនិតយ និង្  ាបាលស ខ្
ភា យេនកដល់យ វនារ ើនិង្ក មរ ើធទ្ធោយបញ្ហា
ផ្ាោះធ ើង្ធម្ធរារកូវ ើដ-១៩ ។ 

 
 

 
 

 

3.2.1.21 ធយើង្មិ្នបានផ្រល់ការ ិនិតយឈាម្ អ្ាំ ើCBC, 

glycaemia, Ag, Anti-HBS ដល់យ វនារ ើ និង្
ក មរ ើធទ្ធោយបញ្ហា រាតតាតធម្ធរារកូវ ើដ-១៩ 

។ 

 
 

 
 
 
 
 

3.2.1.22 ធយើង្បានផ្រល់ការ ិនិតយ និង្ធ វ្ើធតសរ វ ើវ 
(HIV) និង្ កាម្ធរារ (syphilis) ដល់យ វនារ ើ 
និង្ក មរ ើច្ាំនួន១១នាក់ធៅម្ណឌ លទ្ ាំឌើ យត
ធយើង្មិ្នបានផ្រល់ការ ិនិតយ ម្ហារ ើកមត់សបូន 

និង្ចាក់ថាន ាំបងាក រម្ហារ ើកមត់សបូនដល់ ួក
រត់ធទ្ធោយបញ្ហា ែវកិា។ 

 

3.2.1.23 យផ្នកស ខ្ភា ធយើង្បានផ្រល់ការ ិនិតយ តាម្
ោនបនរ និង្  ាបាលស ខ្ភា  ដល់យ វនារ ើ 
និង្ក មរ ើ សមវរណកម្ម វវកឹវវនឺជាំនាញវជិាា
ជើវ៍ៈខ្ង្ធស្រ សិកាអ្ប់រ ាំសវរម្ន  និង្និសសតិ
អាហារូបករណ សកលវទិ្ាល័យ បានច្ាំនួន
២៦នាក់ ធៅតាម្សវរម្ន ។ 



 

ការោាំប្ទខផនកចិតតសាស្តស្ត 
 

3.2.1.24 ធយើង្នឹង្ជួលប រគលិកចិ្តរសាស្តសរច្ាំនួន២
នាក់ ធអាយបាំធរ ើការកម្មវ ិ្ ើចិ្តរសាស្តសរ ធៅ
ម្ណឌ ល ទ្ ាំឌើ ។ 

 
 

 
 
 

 

3.2.1.25 ធយើង្នឹង្ធស្ជើសធរ ើសប រគលិកចិ្តរសាស្តសរ
សម័ស្រចិ្តរច្ាំនួន២នាក់ ធដើម្បើជួយការងារកម្ម
វ ិ្ ើចិ្តរសាស្តសរ យ៉ា ង្តិច្បាំផ្ តសាំរាប់រយ៍ៈ
ធ ល៣យខ្ ធៅកន ង្ឆ្ន ាំ២០២០ ធលើការងារ
ធយរ៍ៈ/វវកឹវវនឺលាំហាត់សាំរាក ស ខ្ភា 
ផ្លូវចិ្តរបឋម្(យលបង្បធង្កើនកាំោាំ) ។ 

 
 

3.2.1.26 ធយើង្នឹង្ធ វ្ើការវាយតនម្លចិ្តរសាស្តសរ  ដល់
យ វនារ ើ និង្ ក មរ ើចូ្លែមើ១០០%   (២៥នន
៨០នាក់) ធៅធ ល ួកធរចូ្លម្កដល់
ម្ណឌ លភាល ម្ ។ 

 
 
 

3.2.1.27 ធយើង្នឹង្ផ្រល់ការតាម្ោនបនរ  ិធស្រោះធយ
បល់ និង្  ាបាលស ខ្ភា ផ្លូវចិ្តរ ដល់យ វ
នារ ើ និង្ក មរ ើយដលស្តូវការជាំនួយយផ្នកចិ្តរ
សាស្តសរបនរ១០០%តាម្តស្មូ្វការជាក់យសរ
ង្។ 

 

3.2.1.28 ធយើង្នឹង្ផ្រល់ថាន ក់មូ្លោា នននការយែទាាំ និង្ 

 ាបាលស ខ្ភា ផ្លូវចិ្តរ តាម្យបប
សកម្មភា វចិិ្ស្តកម្មធផ្សង្ ៗ  ច្ាំនួន២៤វរគ 
ដល់យ វនារ ើ និង្ក មរ ើ ច្ាំនួន៨០នាក់ធៅ
ម្ណឌ លទ្ ាំឌើ។ 

 
3.2.1.29 ធយើង្នឹង្បធស្ង្ៀន ធម្ធរៀនស្កុម្ជួយខ្លួនឯង្  

ច្ាំនួន១២វរគ ដល់យ វនារ ើ  និង្ក មរ ើច្ាំនួន

 

 
 

3.2.1.24 ធយើង្បានបនរ កិច្ចសនាការងារជាមួ្យប រគលិក
ចិ្តរសាស្តសរច្ាំនួន២នាក់ ។ ១នាក់ធ វ្ើការពាក់ក
ណ្តរ លធ លជាមួ្យកម្មវ ិ្ ើចិ្តរសាស្តសរ និង្ពាក់
កណ្តរ លធ លធទ្ៀត ស្រប់ស្រង្កម្មវ ិ្ ើធលើក
កម្ពស់ធសដាកិច្ច ធស្ពាោះរត់ជាស្បធានកម្មវ ិ្ ើ
ធលើកកម្ពស់ធសដាកិច្ច។ 

 

3.2.1.25 ធោយបញ្ហា ការរាតតាតធម្ធរារកូវ ើដ-១៩ ធយើង្
មិ្នអាច្ធស្ជើសធរ ើសអ្នកចិ្តរសាស្តសរសម័ស្រចិ្តរច្ាំនួ 

ន២នាក់តាម្រាំធរាង្របស់ធយើង្បានធទ្ ើធស្ពាោះ
ធយើង្ស្តូវការធានានូវស វតថិភា សាំរាប់ក មរ ើនិង្
ប រគលិក ។ 

 
 

 

3.2.1.26 មនយ វនារ ើ និង្ ក មរ ើចូ្លែមើច្ាំនួន២៣នាក់ 

(២នាក់ជាករណើ ទ្ទួ្លចូ្លម្ណឌ លវញិ)ធសមើរ
និង្១០០% បានទ្ទួ្លការវាយតនម្លយផ្នកចិ្តរ
សាស្តសរ  និង្  ិធស្រោះធយបល់ ធៅធ លចូ្លម្ក
ដល់ម្ណឌ ល ទ្ ាំឌើ។   

 
3.2.1.27 យ វនារ ើ និង្ ក មរ ើច្ាំនួន៩៤នាក ់បានទ្ទួ្លការ

តាម្ោនបនរយផ្នកចិ្តរសាស្តសរ ជាលកខណ៍ៈប រគល 

និង្ជាស្កុម្ច្ាំនួន១៩៨ដង្។ កន ង្ធនាោះ៦០នាក់ 

ជាក មរ ើសាន ក់ធៅម្ណឌ លទ្ ាំឌើ បានទ្ទួ្លការ
តាម្ោន ិធស្រោះធយបល់ច្ាំនួន១៣៥ដង្ ។ 

 

3.2.1.28 ធយើង្បានផ្រល់សកម្មភា វចិិ្ស្តកម្មធផ្សង្ ៗ   ដូច្
ជា ការផ្ទត់ ណ៌ ការរូររូបធោយធសរ ើ ការបត់
ស្កោសធ វ្ើរូបធផ្សង្ ៗ វតថកម្ម និង្ ការធលង្
កាំសានរ។ល។ ច្ាំនួន២១វរគ ដល់យ វនារ ើ និង្ 

ក មរ ើច្ាំនួន៧៥នាក ់ធៅម្ណឌ លទ្ ាំឌើ។ 
 

 

3.2.1.29 ធយើង្បានបធស្ង្ៀន ធម្ធរៀនស្កុម្ជួយខ្លួនឯង្  

បានច្ាំនួន៣២វរគ ដល់យ វនារ ើ  និង្ ក មរ ើ ច្ាំនួន



៨០នាក់ អ្ាំ ើការរ ាំធោេបាំពាន ការជួញដូរ
ម្ន សស អ្ាំធ ើវងឹ្ាកន ង្ស្រួសារ ស្រួសារស្កើស្ក 

ការស ខ្ភា ផ្លូវចិ្តរ/ការអ្េិវឌឍន ក មរ នើតិ
វ ិ្ ើធៅត ោការ ការផ្ាភាា ប់ជាមួ្យស្រួសារ 
និង្ការជួយឧបតថម្ភនាធ លអ្នារត។ 

 

3.2.1.30 ធយើង្នឹង្ផ្រល់ការតាម្ោនបនរ ការ ិធស្រោះ
ធយបល់ចិ្តរសាស្តសរ ធោយផ្ទា ល់ និង្ តាម្
ទ្ រស ា ដល់យ វនារ ើ និង្ ក មរ ើ ច្ាំនួន១៨២
នាក់ ។ ១២០នាក់ជាករណើ សមវរណកម្ម 
៤៥នាក់ជាករណើ សិកាអ្ប់រ ាំធៅសវរម្ន  
៧នាក់ជាករណើ បណរ ោះបណ្តរ លជាំនាញវជិាា
ជើវ៍ៈខ្ង្ធស្រ និង្ ១០នាក់ជាអាហារូបករ
ណ សកលវទិ្ាល័យ ។ 

 

3.2.1.31 ធយើង្នឹង្ផ្រលក់ារវវកឹវវនឺធយរ៍ៈ (Yoga) 

ច្ាំនួន៩០វរគ ដល់យ វនារ ើនិង្ក មរ ើ ធៅ
ម្ណឌ លទ្ ាំឌើ ច្ាំនួន៨០នាក់ធោយវសការ
ជានដរូរជាមួ្យអ្ង្គការ Krama Yoga 

Cambodia។ រាំធរាង្ធនោះទ្ទួ្លជាំនួយ
ឧបតថម្ភែវកិា ើ Leslies Gutson ធោយផ្ទរ
ល់ែវកិា ធៅអ្ង្គការ Krama Yoga 

Cambodia ផ្ទា ល់យតម្រង្។ 
 

 
 

3.2.1.32 ធយើង្នឹង្ផ្រល់ការ ិធស្រោះធយបល់ ចិ្តរសា
ស្តសរ ដល់យ វនារ ើ និង្ ក មរ ើចូ្លែមើច្ាំនួន២០
នាក់ ធៅធ លធ វ្ើដាំធណើ រម្កសាន ក់ធៅ
ម្ណឌ ល និង្ ធៅម្ នធ ល អ្ាំ  ង្ធ ល និង្
ធស្កាយធ លចូ្លធនលើយបាំេល ឺ និង្ ចូ្លរមួ្សវ
នាការធៅត ោការ។ 

 

 
 

3.2.1.33 ធោកស្សើ Loise White ជាអ្នកសម័ស្រចិ្តររស់
ធៅស្បធទ្សអូ្ស្តសារ លើ នឹង្ផ្រល់វរគបណរ ោះប
ណ្តរ លមិ្តរជួយមិ្តរ សរើ ើសវ័យរាំពារស ខ្

៧៧នាក់ សរើអ្ាំ ើនើតិវ ិ្ ើធៅត ោការ ការកាំណត់
ធរលធៅជិវតិ ការរាំស្ទ្និង្ធលើកទឹ្កចិ្តរកន ង្
ស្កុម្ មិ្តរភា  និង្ ជើវតិស្រួសារ។ 

 
 

 
 

3.2.1.30 ធយើង្បានផ្រល់ការតាម្ោនបនរ ការ ិធស្រោះ
ធយបល់ចិ្តរសាស្តសរ ធោយផ្ទា ល់ និង្តាម្រយ៍ៈ
ទូ្រស ាបានច្ាំនួន៦៣ដង្ ដល់ក មរ ើបានច្ាំនួន
៤៣នាក់ ។  ២០នាក់ជាយ វនារ ើ និង្ក មរ ើសម
វរណកម្ម ៨នាកស់ិកាអ្ប់រ ាំធៅសវរម្ន  ៧
នាក់បណរ ោះបណ្តរ លជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈខ្ង្ធស្រ 

និង្ ៨នាក់អាហារូបករណ សកលវទិ្ាល័យ ។ 

 
 

 

3.2.1.31 ធយើង្បានផ្រល់ការវវកឹវវនឺធយរ៍ៈច្ាំនួន៦៤វរគ 
ដល់យ វនារ ើ និង្ ក មរ ើច្ាំនួន៨២នាក់ យដលសាន
ក់ធៅម្ណឌ លទ្ ាំឌើ។ វរគបណរ ោះបណ្តរ លធនោះ
បធស្ង្ៀនធោយធោកស្រូអ្នកស្រូ ម្ក ើអ្ង្គការ 
Krama Yoga Cambodia និង្បានទ្ទួ្លការ
ឧបតថម្ភែវកិា ើ Leslies Gutson រស់ធៅទ្ើស្កុង្
ញ ើវយ៉ាក។ ធយើង្អ្ន វតរបានតិច្ជាង្យផ្នការ
រ ាំ ឹង្ទ្ ក ធោយបញ្ហា ផ្ា ោះធ ើង្កូវ ើដ-១៩ ធយើង្
បានផ្ទអ កសកម្មភា ធនោះមួ្យរយ៍ៈធ ល។ 

 

3.2.1.32 យ វនារ ើ និង្ក មរ ើច្ាំនួន៥៨នាក់ បានទ្ទួ្លការ
 ិធស្រោះធយបល់ចិ្តរសាស្តសរ ធៅម្ នធ ល 

អ្ាំ  ង្ធ ល និង្ធស្កាយធ លចូ្លធៅធនលើយបាំេលឺ 
(បឋម្សវនាកា និង្ សវនាការធ ញអ្ង្គ) ធៅ
ត ោការ ។ កន ង្ធនាោះមន២៥នាក់បានចូ្លធៅ
ធនលើយបាំេលឺ និង្៣៣នាក់ធទ្ៀតបានចូ្លរមួ្សវនា
ការជាំន ាំជស្ម្ោះធៅត ោការ។ 

 

3.2.1.33 ធោកស្សើ Loise White ជាអ្នកចិ្តរសាស្តសរមន
អាជាា ប័ណា រស់ធៅស្បធទ្សអូ្ស្តសារ លើ បានផ្រល់
វរគបណរ ោះបណ្តរ លមិ្តរជួយមិ្តរ តាម្ស្ប ័នធអ្ន



ភា ផ្លូវចិ្តរតាម្ស្ប ័នធអ្នឡាញច្ាំនួន១០
ដង្ ធដើម្បើ ជួយដល់ប រគលិកចិ្តរសាស្តសររបស់
ធយើង្ច្ាំនួន២នាក់។ 

 

ឡាញ បានច្ាំនួន១ដង្ សរើ ើការកាំណត់បញ្ហញ តរិ 
ការវាយកាំនល និង្សវ័យរាំពារ ធដើម្បើជួយផ្រល់
បធច្ចកធទ្សសវ័យរាំពារស ខ្ភា ផ្លូវចិ្តរដល់
ប រគលិកចិ្តរសាស្តសររបស់ធយើង្ទាាំង្២នាក់។ 

ធោកស្សើបានផ្រល់វរគបណរ ោះបណ្តរ លមិ្តរជួយ
មិ្តរធនោះ ធោយឥតរិតកនស្ម្។ ធយើង្អ្ន វតរវរគប
ណរ ោះបណ្តរ លមិ្តរជួយមិ្តរបានតិច្ជាង្ការរ ាំ ឹង្
ទ្ ក ធោយសារបញ្ហា ធ លធវោ បញ្ហា ស ខ្ភា 
និង្ការផ្ទល ស់ទ្ើលាំធៅរបស់ស្រូបណរ ោះបណ្តរ ល
ធៅកយនលង្ែមើ។ 

 

៣.២.២ កម្មវិធ្ីអរ់រ ាំ ន្ិង្ រណត ឹះរណ្តត ល 
 

3.2.2.1 ធយើង្នឹង្ជួលប រគលិកច្ាំនួន៥នាក់ធអាយបាំ
ធរ ើការកម្មវ ិ្ ើអ្ប់រ ាំនិង្បណរ ោះបណ្តរ ល៍ៈ 
- ប រគលិកតាម្ោនការសិកាអ្ប់រ ាំ ១រូប 

- ស្រូបធស្ង្ៀនភាសាអ្ង់្ធរលស ១រូប 

- ស្រូបធស្ង្ៀកាំ យូទ័្រ ១រូប 

- ប រគលិកសិកាអ្ប់រ ាំសវរម្ន  ១រូប 

- ប រគលិកអ្ប់រ ាំនិង្បណរ ោះបណ្តរ ល ១រូប 

 

3.2.2.2 ធយើង្នឹង្ផ្រលក់ារសិកាអ្ប់រ ាំកន ង្ស្ប ័នធធៅ
សាោរដា ដល់ក មរ ើច្ាំនួន៧០នាក់ យដល
សាន ក់ធៅម្ណឌ ល ទ្ ាំឌើ ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2.3 ធយើង្នឹង្ផ្រល់ការសិកាបយនថម្ដល់ក មរ ើ 
ធៅកន ង្ម្ណឌ លច្ាំនួន១១នាក់។ កន ង្ធនាោះ៩
នាក់សិកាថាន ក់ទ្ើ៦  ១នាក់សិកាថាន ក់ទ្ើ៩ 

និង្១នាក់ធទ្ៀតសិកាថាន ក់ទ្ើ១២ ។ 

 

 

 

 
3.2.2.1 ធយើង្បានជួលប រគលិកច្ាំនួន៥នាក់ធអាយបាំធរ ើ

ការកម្មវ ិ្ ើអ្ប់រ ាំនិង្បណរ ោះបណ្តរ ល៍ៈ 
- ប រគលិកតាម្ោនការសិកាអ្ប់រ ាំ ១រូប 

- ស្រូបធស្ង្ៀនភាសាអ្ង់្ធរលស ១រូប 

- ស្រូបធស្ង្ៀកាំ យូទ័្រ ១រូប 

- ប រគលិកសិកាអ្ប់រ ាំសវរម្ន  ១រូប 

- ប រគលិកអ្ប់រ ាំនិង្បណរ ោះបណ្តរ ល ១រូប 

 

3.2.2.2 ធយើង្បានផ្រល់ការសិកាអ្ប់រ ាំកន ង្ស្ប ័នធធៅ
សាោរដាដល់ក មរ ើច្ាំនួន៦៦នាក់ យដលសាន ក់
ធៅម្ណឌ ល ទ្ ាំឌើ  កន ង្ធនាោះក មរ ើច្ាំនួន៥៤នាក់
សល់ ើច្ ង្ឆ្ន ាំ២០១៩ និង្ ១២នាក់ធទ្ៀត ជា
ក មរ ើចូ្លែមើបានទ្ទួ្លការសិកាអ្ប់រ ាំកន ង្ឆ្ន ាំ
២០២០។ 

- ៤៨នាក់ សិកាធៅបឋម្សិកា 

- ១៣នាក់ សិកាធៅម្ធ្ាម្សិកា 

- ៥នាក់ សិកាធៅវទិ្ាល័យ 
 

3.2.2.3 ធយើង្បានផ្រល់ការសិកាបយនថម្ ដល់ក មរ ើច្ាំនួន
១០នាក់ ធលើ៤ម្ ខ្វជិាា ដូច្ជា រណិតវទិ្ា រូប
វទិ្ា  រើម្ើវទិ្ា និង្ ជើវវទិ្ា កន ង្ធនាោះមន៨នាក់
ធរៀនថាន ក់៦   ១នាក់ធរៀនថាន ក់ទ្ើ៩ និង្ ១នាក់
ធទ្ៀតធរៀនថាន ក់ទ្ើ១២។ 

 



3.2.2.4 ធយើង្នឹង្ផ្រល់រងាវ ន់ធលើកទឹ្កចិ្តរដល់ក មរ ើ
ធៅម្ណឌ លច្ាំនួន១១នាក់ យដលជាសិសស
ធរៀន ូយករស្បចាាំថាន ក់  ើធលខ្១-៣។ 

 

3.2.2.5 ធយើង្នឹង្ផ្រលក់ារឧបតថម្ភ ការធផ្ារការសិកា
ដល់ក មរ ើធៅម្ណឌ លច្ាំនួន៤នាក់ ។ 

 

 

 
3.2.2.6 ធយើង្នឹង្ធរៀបច្ាំធអាយមនការចូ្លអាន

ធសៀវធៅ និង្ ្នធានអ្ប់រ ាំធផ្សង្ ៗ ធៅប
ណ្តា ល័យធៅកន ង្ម្ណឌ ល ដល់ក មរ ើសាន ក់
ធៅម្ណឌ ល ទ្ ាំឌើ និង្ ក មរម្ក ើសវរម្ន 
ធៅយកបរ ៗ ម្ណឌ លស្បមណជា២៥នាក ់ជា
ធរៀង្រាល់សបារ វ  ។ 

 

3.2.2.7 ធយើង្នឹង្ផ្រលក់ារសិកាភាសាអ្ង់្ធរលសដល់
ក មរ ើច្ាំនួន៨០នាក់ (កន ង្ធនាោះក មរ ើ១០
នាក់ម្ក ើសវរម្ន ) ធៅម្ណឌ លទ្ ាំឌើ ។ 

 
 

 
3.2.2.8 ធយើង្នឹង្ផ្រល់ការសិកាថាន ក់មូ្លោា នកាំ យូទ័្

រដល់ក មរ ើច្ាំនួន៨០នាក ់(១០នាក់ជាក មរ ើ
ម្ក ើសវរម្ន ) ធៅម្ណឌ លទ្ ាំឌើ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2.4 ធយើង្មិ្នបានអ្ន វតរសកម្មភា ធនោះធទ្ ធោយ
បញ្ហា កូវ ើដ-១៩ ជោះឥទ្ធិ លដលែ់វកិា ។ 

 

 
 

3.2.2.5 ធយើង្បានឧបតថម្ភការធផ្ារឯកសារសិកា ដល់
ក មរ ើចូ្លែមើច្ាំនួន១៩នាក់ សាំរាប់ការច្ ោះធឈាម ោះ
ចូ្លធរៀនធៅធ ល ួករត់ម្កសាន ក់ធៅម្ណឌ ល 

ទ្ ាំឌើ ។ 
 

3.2.2.6 ធយើង្បានធរៀបច្ាំធអាយមនការចូ្លអានធសៀវ
ធៅ និង្ ្នធានអ្ប់រ ាំធផ្សង្ ៗ កន ង្បណ្តា ល័យ
ធៅម្ណឌ លទ្ ាំឌើ ដល់ក មរ ើច្ាំនួន៧៤នាក់។ 

 
 
 
 

 
3.2.2.7 ធយើង្បានផ្រល់ការសិកាភាសាអ្ង់្ធរលសធៅ

ម្ណឌ លទ្ ាំឌើ  ដល់ក មរ ើច្ាំនួន៨២នាក់។ កន ង្
ធនាោះមន៦៨នាក់ក មរ ើសាន ក់ធៅកន ង្ម្ណឌ ល ៦
នាក់ជានិសសតិអាហារូបករណ សកលវទិ្ាល័យ
និង្៨នាក់ធទ្ៀតជាក មរ ើម្ក ើសវរម្ន ។ 

 

3.2.2.8 ធយើង្បានផ្រល់ការសិកាកាំ យូទ័្រ ធៅម្ណឌ ល ទ្ ាំ
ឌើ ដល់ក មរ ើច្ាំនួន៩៦នាក់  កន ង្ធនាោះមន៧៩
នាក់ជាក មរ ើសាន ក់ធៅកន ង្ម្ណឌ ល ៦នាក់ជា
និសសតិអាហារូបករណ សកលវទិ្ាល័យ និង្
១១នាក់ធទ្ៀត ជាក មរ ើម្ក ើសវរម្ន ។ 

 
មនក មរ ើច្ាំនួន២៣នាក់ បានបញ្ច ប់វរគសិកាកាំ យូ
ទ័្រធោយធជារជ័យ បានទ្ទួ្លវញិ្ហញ បនបស្ត។ កន ង្
ធនាោះមន៥នាក់បានធរៀនច្ប់កម្មវ ិ្ ើ Adobe 

photoshop, ១២នាក់ច្ប់កម្មវ ិ្ ើ Excel និង្
PowerPoint និង្៦នាក់ធទ្ៀតបានច្ប់កម្មវ ិ្ ើ Ms. 

Word។ 

 



3.2.2.9 ធយើង្នឹង្ឧបតថម្ភសមភ រ៍ៈសិកាដល់ក មរ ើ
សិកាអ្ប់រ ាំធៅសវរម្ន ច្ាំនួន៥៨នាក់ 

កន ង្ធនាោះ៤៣នាក់ជាក មរ ើសល់ ើឆ្ន ាំ
២០១៩ និង្ ១៥នាក់ធទ្ៀត ជាក មរ ើសិកា
អ្ប់រ ាំធៅសវរម្ន ែមើកន ង្ឆ្ន ាំ២០២០ ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2.10 ធយើង្នឹង្ឧបតថម្ភការធរៀនបយនថម្ ដល់ក មរ ើ
សិកាអ្ប់រ ាំសវរម្ន រស់ធៅជាមួ្យស្រួសារ
ធៅតាម្សវរម្ន ច្ាំនួន១១នាក់ យដល
កាំ  ង្សិកាថាន ក់ទ្ើ៩ច្ាំនួន៧នាក់ និង្ ថាន ក់
ទ្ើ១២ច្ាំនួន៤នាក់  ។ 

 

3.2.2.11 ធយើង្នឹង្ផ្រល់រងាវ ន់ធលើកទឹ្កចិ្តរដល់ក មរ ើ
សិកាអ្ប់រ ាំសវរម្ន ច្ាំនួន១១នាក់ យដល
ជាសិសស ូយករស្បចាាំថាន ក់ ើធលខ្១-៣ ច្ាំនួន
៧នាក់ និង្សិសសទ្ទ្ទួ្លបាននិធទ្ាសC

ច្ាំនួន៤នាក។់ 
 

3.2.2.12 ធយើង្នឹង្ឧបតថម្ភ ការធផ្ារឯកសារការសិកា 

ដល់ក មរ ើសិកាអ្ប់រ ាំសវរម្ន ច្ាំនួន១៥
នាក់ សាំរាប់ចូ្លធរៀនធៅសវរម្ន ។ 

 

3.2.2.13 ធយើង្នឹង្ឧបតថម្ភកង់្ដល់ក មរ ើសិកាអ្ប់រ ាំ
សវរម្ន ច្ាំនួន២០នាក់ សាំរាប់ជាម្ធ្ា
បាយធ វ្ើដាំធណើ រ ធៅសាោធរៀនស្បចាាំនែា។ 

 

 

3.2.2.9 មនក មរ ើសិកាអ្ប់រ ាំធៅសវរម្ន ច្ាំនួន៦៣
នាក់បានទ្ទួ្លការឧបតថម្ភ ើអ្ង្គការអាធវវស ើប
កម្ព ជា ។ កន ង្ធនាោះក មរ ើច្ាំនួន១៩នាក់ ជាករណើ
សិកាអ្ប់រ ាំសវរម្ន ែមើកន ង្ឆ្ន ាំ២០២០ ធវើយ 

៤៤នាក់ធទ្ៀត ជាក មរ ើសល់ ើច្ ង្យខ្ ន្ូ ឆ្ន ាំ
២០១៩។ មនក មរ ើ២នាក់បានទ្ទួ្លចូ្ល
ម្ណឌ លវញិធោយសាថ នភា ហានិេ័យកន ង្
ស្រួសារ ២នាក់បានបរូរធៅវវកឹវវនឺជាំនាញវជិាា ជើ
វ៍ៈយផ្នកបដិសណ្តា រកិច្ច និង្អ្  តសក់ ធវើយនិង្៥
នាក់ធទ្ៀតបានធបាោះបង់្ការសិកាធោយមូ្ល
ធវត ធរៀបការ និង្រកការងារធ វ្ើធដើម្បើជួយស្រួសា
រ។ មនយ វនារ ើ និង្ក មរ ើច្ាំនួន៥៤នាក់កាំ  ង្
បនរការសិកាអ្ប់រ ាំធៅសវរម្ន បនរសាំរាប់ឆ្ន ាំ
សិកា២០២០-២០២១។ 
 

3.2.2.10 ធយើង្បានឧបតថម្ភការធរៀនបយនថម្ស្បចាាំយខ្ ដល់
ក មរ ើសិកាអ្ប់រ ាំសវរម្ន ច្ាំនួន១២នាក់ 

យដលសិកាថាន ក់ទ្ើ៩ច្ាំនួន៨នាក់និង្ថាន ក់ទ្ើ១២ 

ច្ាំនួន៤នាក់។ 

 
 

 

3.2.2.11 ធយើង្មិ្នបានអ្ន វតរសកម្មភា ធនោះធទ្ធោយ
បញ្ហា ែវកិា។ 

 

 
 
 
 
 

3.2.2.12 ធយើបានឧបតថម្ភ ការធផ្ារឯកសារការសិកាដល់
ក មរ ើសិកាអ្ប់រ ាំសវរម្ន ច្ាំនួន១៩នាក់  សាំ
រាប់ការចូ្លធរៀនធៅមូ្លោា នកន ង្សវរម្ន ។ 

 

3.2.2.13 ធយើង្បានឧបតថម្ភកង់្ ដល់ក មរ ើសិកាអ្ប់រ ាំស 

វរម្ន ច្ាំនួន១៧នាក់ សាំរាប់ជាម្ធ្ាបាយធ វ្ើ
ដាំធណើ រធៅសាោធរៀន ជាជាំនួយ ើ88bikes និង្
កាកបាទ្ស្កវម្កម្ព ជា។ 

 



3.2.2.14 ធយើង្នឹង្បញ្ាូ នក មរ ើធៅម្ណឌ លច្ាំនួន១៥
នាក់ ស្ត ប់ធៅរស់ធៅ ជាមួ្យស្រួសារ ធៅ
តាម្សវរម្ន វញិ តាម្រយ៍ៈការឧបតថម្ភការ
សិកាអ្ប់រ ាំសវរម្ន ។ 

 
 

 
 
 
 
 
 

3.2.2.15 ធយើង្នឹង្មិ្នឧបតថម្ភ នែលជួលបនាប់សាន ក់ធៅ
ស្បចាាំយខ្ដល់ក មរ ើសិកាអ្ប់រ ាំសវរម្ន  
យដលមនសាោធៅឆ្ា យ ើផ្ាោះធទ្ ធស្ពាោះថា
 ួករត់អាច្យកល យយដលនាយករដាម្ស្តនរើ
ននស្ ោះរាជាណ្តច្ស្កកម្ព ជាបានឧបតថម្ភជួល
បនាប់បាន។ 

 
 
 

3.2.2.16 ធយើង្នឹង្ធ វ្ើការ ិនិតយតាម្ោនបនរ ធោយ
ការច្ ោះជួបផ្ទា ល់ និង្ តាម្រយ៍ៈទូ្រស័ ា ច្ាំនួន
២៣២ដង្ ជាមួ្យក មរ ើសិកាអ្ប់រ ាំសវ
រម្ន  ច្ាំនួន៥៨នាក់ យដលរស់ធៅជាមួ្យស្រួ
សារ។ 

 
 
 
 
 
 

3.2.2.17 ធយើង្នឹង្ឧបតថម្ភដល់និសសតិអាហារូបករ
ណ សកលវទិ្ាល័យច្ាំនួន១៦នាក់ ធោយ
រាប់បញ្ចូ លទាាំង្និសសតិ១នាក់យដលកាំ  ង្
សិកានាយទាហា នសកម្មធៅសកលវទិ្ា
ល័យស្កសួង្ការពារជាតិ។ កន ង្ធនាោះ៥នាក់ 

(នឹង្ចូ្លធរៀនធៅយខ្វចិ្ឆិកា) ១នាក់ធច្ញ ើ
ម្ណឌ ល និង្៤នាក់ធទ្ៀតស្ប ង្ធច្ញ ើអ្ប់រ ាំ
សវរម្ន ) ជានិសសតិអាហារូបករណ ែមើសាំ

3.2.2.14 ធយើង្បានបញ្ាូ នក មរ ើធច្ញ ើម្ណឌ លច្ាំនួន១៩
នាក់ ធអាយស្ត ប់ធៅរស់ធៅជាមួ្យស្រួសារ
ធៅតាម្សវរម្ន វញិ ធដើម្បើធអាយ ួករត់រស់
ធៅជួបជ ាំស្រួសារ ធវើយធយើង្បានឧបតថម្ភការ
សិកាអ្ប់រ ាំសវរម្ន ដល់ ួករត់។ ធយើង្ធ វ្ើ
ការធលើកកម្ពស់ការយែទាាំក មរធៅកន ង្ស្រួសារ 
ជាជាង្ធអាយ ួកធររស់ធៅកន ង្ម្ណឌ ល ធស្ពាោះ
ថាក មរស្តូវការការលូតោស់លអ ធៅកន ង្
បរយិកាសស្រួសារ។ 
 

3.2.2.15 យ វនារ ើសិកាអ្ប់រ ាំសវរម្ន ច្ាំនួន១នាក់ធលខ្
កូដKC-0112 បានជួលបនាប់សាន ក់ធៅស្បចាាំយខ្ 

ធោយធស្បើល យយដលនាយករដាម្ស្តនរើននស្ ោះរាជា
ណ្តច្ស្កកម្ព ជាបានឧបតថម្ភ ធស្ពាោះសាោធៅ
ឆ្ា យ ើផ្ាោះ យដលនាង្ស្តូវធ វ្ើដាំធណើ រនលង្ទ្ធនល២
ធោយទូ្ក និង្ច្ាំណ្តយធ លជាធស្ច្ើនធម៉ា ង្
ធដើម្បើម្កសាោធរៀន។ 

 

3.2.2.16 ធយើង្បាន ិនិតយ និង្ តាម្ោនបនរស្បចាាំយខ្ 

ជាមួ្យក មរ ើសិកាអ្ប់រ ាំសវរម្ន ច្ាំនួន៦៣
នាក់ បានច្ាំនួន១៣១ដង្ ទាាំង្ការច្ ោះជួបផ្ទា ល់ 
និង្ តាម្រយ៍ៈទូ្រស័ ា ធដើម្បើ ិនិតយតាម្ោនការវ ិ
វឌឍន ននការសិកា បញ្ហា ស្បឈម្ បញ្ហា ស ខ្ភា  

និង្ សាថ នភា ននការរស់ធៅរបស់ ួកធរ។ ការ
តាម្ោនបនរច្ាំនួន១១៦ដង្បានធ វ្ើធ ើង្តាម្រ
យ៍ៈទូ្រស័ ា និង្១៥ដង្ធទ្ៀតបានច្ ោះផ្ទា ល់។ 

 

3.2.2.17   ធយើង្បានឧបតថម្ភដល់និសសតិអាហារូបករណ 
សកលវទិ្ាល័យច្ាំនួន១១នាក់ (ធោយរាប់ប
ញ្ចូ លទាាំង្និសសតិ១នាក់កាំ  ង្សិកាធៅសាោ
នាយទាហា នសកម្មននសកលវទិ្ាល័យស្កសួង្
ការពារជាតិ) យដលសិកាធៅតាម្បណ្តរ សកល
វទិ្ាល័យនានា តាម្ម្ ខ្ជាំនាញធផ្សង្ ៗ ដូច្ជា 

នាយទាហានសកម្ម  ្រកិច្ចនិង្រដាបាល អ្កសរ
សាស្តសរយខ្មរ អ្កសរសាស្តសរអ្ង់្ធរលស ធទ្សច្រណ 
និង្បដិសណ្តា រកិច្ច នើតិសាស្តសរនិង្ធសដាកិច្ច ទ្ើ



រាប់ឆ្ន ាំ២០២០ និង្ ១១នាក់ធទ្ៀត ជា
និសសតិ ើឆ្ន ាំ២០១៩។ និសសតិច្ាំនួន១៥
នាក់នឹង្ទ្ទួ្លការឧបតថម្ភនែលសាោ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.2.18 ធយើង្នឹង្ឧបតថម្ភនែលសាោ និង្ការរស់ធៅ
ស្បចាាំយខ្ដល់និសសតិអាហារូបករណ សកល
វទិ្ាល័យច្ាំនួន១៥នាក់ ។ 

 

3.2.2.19 ធយើង្នឹង្ឧបតថម្ភកាំ យូទ័្រយួនដ ដល់និសសតិ
អាហារូបករណ ែមើច្ាំនួន៥នាក់ ធោយកន ង្១
នាក់ ១ធស្រឿង្ សាំរាប់ជាជាំនួយដល់ការសិកា
របស់ ួករត់។ 

 
 

 

ផ្ារនិង្ទ្ាំនាក់ទ្ាំនង្ ្នាររនិង្វរិញ្ញវតថ  និង្ រ
ោា បាលសាធារណ៍ៈ។ កន ង្ធនាោះធយើង្បានឧបតថ
ម្ភនែលសាោដល់និសសតិច្ាំនួន១០នាក់។ 

 
មននិសសតិ២នាក់បានធច្ញ ើកម្មវ ិ្ ើ ធោយ១
នាក់បានធបាោះបង់្ការសិកាធៅនមសទ្ើ១ឆ្ន ាំទ្ើ
៣ និង្១នាក់ធទ្ៀតធយើង្បានបធណរ ញធច្ញ ើ
កម្មវ ិ្ ើអាហារូបករណ ធៅនមសទ្ើ១ឆ្ន ាំទ្ើ១
ធោយរត់បានស្បស្ ឹតរិខ្ សស្កម្សើល្ម៌្នន
កិច្ចសនាអាហារូបករណ ា្ន់ ា្រជាធស្ច្ើនធលើក
ធស្ច្ើនសារដយដលៗមិ្នស្ ម្យករយស្ប។ 

 

មននិសសតិយត១១នាក់កន ង្ឆ្ន ាំ២០២០ធនោះ មិ្ន
បាន១៦នាក់ តាម្យផ្នការរ ាំ ឹង្ទ្ ករបស់ធយើង្
ថានឹង្មននិសសតិអាហារូបណ ច្ាំនួន៥ធទ្ៀត
កន ង្ឆ្ន ាំ២០២០ ធោយ១នាក់នឹង្ស្តូវស្ប ង្
ធច្ញ ើម្ណឌ ល និង្៤នាក់ធទ្ៀតនឹង្ស្តូវស្ប ង្
ធច្ញ ើការអ្ប់រ ាំសវរម្ន  យតធោយសារបញ្ហា
ការផ្ា ោះននការរាតតាតធម្ធរារកូវ ើដ-១៩ ស្កសួង្
អ្ប់រ ាំយ វជន និង្កើឡា បានបិទ្សាោធរៀនទូ្
ទាាំង្ស្បធទ្ស និង្ធលើកការស្ប ង្ម្្យម្សិកា
ទ្ តិយេូមិ្ទូ្ទាាំង្ស្បធទ្សធោយមិ្នកាំណត់ ធដើ
ម្បើការ ពារការនលង្ធម្ធរារកូវ ើដ-១៩។ 
 

3.2.2.18 ធយើង្បានឧបតថម្ភនែលសាោ និង្ការរស់ធៅស្ប
ចាាំយខ្ដល់និសសតិអាហារូបករណ ច្ាំនួន១០នា
ក់។ 

 

3.2.2.19 ធយើង្មិ្នបានឧបតថម្ភកាំ យូទ័្រយួនដដល់និសសតិ
ែមើច្ាំនួន៥នាក់ធទ្ ធោយ ួករត់មិ្នទាន់បាន
ចូ្លធរៀនធៅសកលវទិ្ាលយ័ធៅធ ើយធទ្ 

ធស្ពាោះស្កសួង្អ្ប់រ ាំយ វជន និង្កើឡាបាន នា
ធ លននការស្ប ង្ម្្យម្សិកាទ្ តិយេូមិ្ ធៅ
កន ង្ឆ្ន ាំ២០២០ធោយមិ្នកាំណត់។ 

 



3.2.2.20 ធយើង្នឹង្ឧបតថម្ភការសិកាភាសាអ្ង់្ធរលស
ដល់និសសតិអាហារូបករណ សកលវទិ្ាល័
យច្ាំនួន៧នាក់ ។ 

 

3.2.2.21 ធយើង្នឹង្ឧបតថម្ភនិសសតិអាហារូបករណ 
សកលវទិ្ាល័យច្ាំនួន៥នាក់ ធអាយសិកា
កាំ យូទ័្រធស្រធម៉ា ង្វរគខ្លើធៅសាោឯកជន។ 

 

3.2.2.22 ធយើង្នឹង្ឧបតថម្ភកញ្ច ប់សមភ រ៍ៈធស្បើស្បាស់
ផ្ទា ល់ខ្លួន ដល់និសសតិអាហារូបករណ 
សកលវទិ្ាល័យច្ាំនួន៥នាក់។ 

 
 
 

 

3.2.2.23 ធយើង្នឹង្ធរៀបច្ាំការស្បជ ាំ ិនិតយតាម្ោន
ច្ាំនួន១២ដង្ ជាមួ្យនិសសតិអាហារូបករ
ណ សកលវទិ្ាល័យទាាំង្អ្ស់ធៅការលិ័យ
អ្ង្គការអាធវវស ើបកម្ព ជា។ 

 
 
 

3.2.2.24 ធយើង្នឹង្ឧបតថម្ភការវវកឹវវនឺជាំនាញវជិាា ជើ
វ៍ៈខ្ង្ធស្រដល់យ វនារ ើច្ាំនួន៧នាក់  តាម្បាំ
ណង្ស្បាថាន  និង្ននា៍ៈរបស់ ួករត់។ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2.20 ធយើង្បានឧបតថម្ភការសិកាភាសាអ្ង់្ធរលសធស្រ
ធម៉ា ង្វរគខ្លើធៅតាម្សាោឯកជន ដល់និសសតិ
អាហារូបករណ ច្ាំនួន៧នាក់ ។ 

 

3.2.2.21 ធយើង្បានឧបតថម្ភការសិកាកាំ យូទ័្រធស្រធម៉ា ង្វរគ
ខ្លើធៅសាោឯកជន ដល់និសសតិអាហារូបករ
ណ សកលវទិ្ាល័យច្ាំនួន៧នាក់ ។ 

 

3.2.2.22 ធយើង្មិ្នទាន់បានឧបតថម្ភកញ្ច ប់សមភ រ៍ៈធស្បើ
ស្បាស់ផ្ទា ល់ខ្លួន ដល់និសសតិអាហារូបករណ 
សកលវទិ្ាល័យែមើធទ្ ធស្ពាោះស្តូវធលើកធ ល
ស្ប ង្ម្្យម្សិកាទ្ តិយេូមិ្ធោយសាការ
រាតតាតធម្ធរារកូវ ើដ-១៩។ 

 

3.2.2.23 ធយើង្បានធរៀបច្ាំការស្បជ ាំ ិនិតយតាម្ោនស្បចាាំ
យខ្  ជាមួ្យនិសសតិអាហារូបករណ សកលវទិ្ា
ល័យ ទាាំង្អ្ស់ បានច្ាំនួន១២ដង្ ធៅការលិ័យ
អាធវវស ើបកម្ព ជា និង្បានធ វ្ើការតាម្ោនបនរ
ច្ាំនួន៩៨ដង្ដល់និសសតិច្ាំនួន១១នាក់។ 

 

3.2.2.24 មនយ វនារ ើវវកឹវវនឺជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈខ្ង្ធស្រ
ច្ាំនួន៦នាក់ ធោយធយើង្បានឧបតថម្ភតនម្លវវកឹ
វវនឺជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈធៅខ្ង្ធស្រច្ាំនួន៤នាក់ 

ធវើយ២នាក់ធទ្ៀតធយើង្មិ្នបានបង់្នែលធទ្។ 

កន ង្ធនាោះ៤នាក់ បានវវកឹវវនឺជាំនាញអ្  តសក់
ធៅធខ្តរធសៀម្រាប និង្២នាក់ធទ្ៀតបាន
វវកឹវវនឺជាំនាញច្ ង្ធៅ និង្ធេជា៍ៈធៅេនាំធ ញ ។ 

យ វនារ ើសិកាជាំនាញខ្ង្ធស្រ២នាក់សល់ ើឆ្ន ាំ
២០១៩ ធវើយយ វនារ ើ៤នាក់ធទ្ៀត ជាយ វនារ ើ
ចូ្លវវកឹវវនឺជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈខ្ង្ធស្រែមើ កន ង្ឆ្ន ាំ
២០២០។ មនយ វនារ ើច្ាំនួន២នាក់ បានបញ្ច ប់
ការវវកឹវវនឺជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈខ្ង្ធស្រធោយធជា 

រជ័យ និង្យ វនារ ើ៤នាក់ធទ្ៀតកាំ  ង្បនរការ
សិកាជាំនាញខ្ធស្រ។ 
ធយើង្បានធ វ្ើការតាម្ោនបនរសួរស ខ្ទ្ កខដល់
យ វនារ ើវវកឹវវនឺជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈខ្ង្ធស្រច្ាំនួន



 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2.25 ធយើង្នឹង្ឧបតថម្ភការរស់ធៅស្បចាាំយខ្ដល់យ វ
នារ ើសិកាជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈខ្ង្ធស្រច្ាំនួន៧
នាក់  ។ 

 

3.2.2.26 ធយើង្នឹង្ធ វ្ើបទ្បងាា ញ អ្ាំ ើការតស្ម្ង់្ទិ្ស 

ច្ាំនួន៧ដង្ ដល់យ វនារ ើ និង្ ក មរ ើចូ្លែមើ 
យដលមនបាំណង្ច្ង់្សិកាជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈ
ខាងក្រៅ។ 

៥នាក់បានច្ាំនួន៤០ដង្អ្ាំ ើការសិកាធរៀនសូ 

ស្ត ស ខ្ភា  និង្ការរស់ធៅស្បចាាំនែារបស់ ួករ
ត់។ 

 

3.2.2.25 ធយើង្បានឧបតថម្ភការរស់ធៅស្បចាាំយខ្ដល់យ វនា
រ ើវវកឹវវនឺជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈខ្ង្ធស្រច្ាំនួន៦នាក់  
។ 

 

3.2.2.26 ធយើង្បានធ វ្ើបទ្បងាា ញ អ្ាំ ើការតស្ម្ង់្ទិ្ស ច្ាំនួ
ន៤ដង្ ដល់យ វនារ ើសិកាជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈខ្ង្
ធស្រែមើច្ាំនួន៤នាក់ ធដើម្បើជួយជាជាំនួយដល់ការ
សាំធរច្ចិ្តរ តាម្ននា៍ៈរបស់ ួករត់ កន ង្ការ
ធស្ជើសធរ ើសជាំនាញធអាយបានស្តឹម្ស្តូវ។ 

 

៣.២.៣ កម្មវិធ្ីហ្លើកកម្ពស្ហ់្ស្ដឋកិចច 
 

3.2.3.1 ធយើង្នឹង្បនរកិច្ចសនាការងារជាមួ្យប រគ
លិកច្ាំនួន២នាក់ ធអាយបាំធរ ើការធៅកម្មវ ិ្ ើ
ធលើកម្ពស់ធសដាកិច្ច។ ១នាក់ជាស្បធានកម្ម
វ ិ្ ើស្បចាាំធៅរាជធានើេនាំធ ញ និង្១នាក់ធទ្ៀត
ជាប រគលិកស្បចាាំធៅធខ្តរធសៀម្រាប។ 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
3.2.3.2 ធយើង្នឹង្ជូនយ វនារ ើ និង្ក មរ ើច្ាំនួន៨០

នាក់យដលសាន ក់ធៅទ្ទួ្លការយែទាាំ ធៅម្
ណឌ លទ្ ាំឌើ ធៅធលង្ស្រួសារច្ាំនួន១២០ដង្ 

។ ការធៅធលង្ស្រួសាររបស់យ វនារ ើ និង្
ក មរ ើភារធស្ច្ើន រឺធៅរដូវចូ្លឆ្ន ាំស្បន ណើ
យខ្មរ និង្ប ណយេា ាំបិណឌ  ។ 

 

 
 

3.2.3.1 ធយើង្បានបនរកិច្ចសនាការងារជាមួ្យប រគលិក
ច្ាំនួន២នាក់ ធអាយបាំធរ ើការធៅកម្មវ ិ្ ើធលើក
កម្ពស់ធសដាកិច្ច។ ១នាក់ ជាស្បធានកម្មវ ិ្ ើ ស្បចាាំ
ធៅម្ណឌ លទ្ ាំឌើធៅេនាំធ ញ មនតួនាទ្ើ២ជា
ស្បធានកម្មវ ិ្ ើធលើកកម្ពស់ធសដាកិច្ច និង្ជា
ប រគលិកកម្មវ ិ្ ើចិ្តរសាស្តសរ និង្១នាកធ់ទ្ៀតជា
ប រគលិកបាំធរ ើការស្បចាាំធៅធខ្តរធសៀម្រាប ធដើម្បើ
ជួយសាំរលួដល់ការងារសមវរណកម្ម យ វនារ ើ
វវកឹវវនឺជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈខ្ង្ធស្រ ការតាម្ោន
បនរ ការច្ ោះធៅទ្ទួ្លយកក មរ ើរង្ធស្រោះចូ្ល
ម្ណឌ លទ្ ាំឌើ និង្ទ្ាំនាក់ទ្ាំនង្ជាមួ្យអ្ង្គការ និង្
សាថ ប័ននដរូរធៅកន ង្ធខ្តរធសៀម្រាប និង្តាម្ប
ណ្តរ ធខ្តរជាប់ធខ្តរធសៀ់រាប។ 

 

3.2.3.2 ធយើង្បានធរៀបច្ាំធអាយ យ វនារ ើ និង្ ក មរ ើ ច្ាំនួន
២៧នាក់ បានធៅធលង្ស្រួសារ បានច្ាំនួន៣១ដ
ង្។ កន ង្ធនាោះប រគលិកបាននាាំយ វនារ ើ និង្ ក មរ ើ 
ធៅធលង្ស្រួសាររបស់ ួករត់ធៅតាម្សវរម្
ន បានច្ាំនួន២០ដង្ និង្ ស្រួសារសាច់្ញាតិ
របស់ ួករត់បានម្កធលង្ ួករត់ធៅ



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

3.2.3.3 ធយើង្នឹង្សមវរណកម្មយ វនារ ើច្ាំនួន៧
នាក់ យដលបានបញ្ច ប់ការវវកឹវវនឺនូវម្ ខ្
ជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈយដលខ្លួនបានធស្ជើសធរ ើស
ធោយធជារជ័យ ធោយកន ង្ធនាោះមនច្ាំនួន
៤នាក់នឹង្ឧបតថម្ភការបធង្កើតម្ ខ្របរខ្ន តតូច្ 

និង្៣នាក់ធទ្ៀតនឹង្ឧបតថម្ភការងារ។ 

 
 

 
 

 
 

 

3.2.3.4 ធយើង្នឹង្ធ វ្ើការតាម្ោនបនរ យ វនារ ើច្ាំនួន
១១៨នាក ់ យដលបានធ វ្ើសមវរណកម្ម
ធោយការឧបតថម្ភម្ ខ្របរខ្ន តតូច្ និង្ 

ការងារ ធោយច្ ោះផ្ទា ល់ និង្តាម្រយ៍ៈទូ្រស័ ា
ច្ាំនួន៣០០ដង្ ។ 
 
 

 

 
 

3.2.3.5 ធយើង្នឹង្ឧបតថម្ភជាំនួយស្រួសារដល់ស្រួសារ
យ វនារ ើ និង្ ក មរ ើច្ាំនួន៦ស្រួសារ ធោយកន ង្
ធនាោះមន៣ស្រួសារជាស្រួសារក មរ ើសាន ក់ធៅ
កន ង្ម្ណឌ ល និង្៣ស្រួសារធទ្ៀតជាករណើ
សិកាអ្ប់រ ាំសវរម្ន  តាម្សាថ នភា ជាក់
យសរង្របស់ស្រួសារនើមួ្យៗ ។ 

 

3.2.3.6 ធយើង្នឹង្ឧបតថម្ភជាំនួយបយនថម្ដល់យ វនារ ើ 
និង្ក មរ ើបានធ វ្ើសមវរណកម្មរចួ្ធវើយ
ច្ាំនួន១៥នាក់ តាម្តស្មូ្វការជាក់យសរង្។ 

ម្ណឌ លច្ាំនួន១១ដង្។ ធោយសារបញ្ហា ការផ្ា ោះ
ធ ើង្នូវធម្ធរារកូវ ើដ-១៩ និង្រោា េិបាលបាន
ធលើកនែាននការស្បារ ធ ិ ើ្ប ណយចូ្លឆ្ន ាំស្បន ណើ
យខ្មរ ធទ្ើបច្ាំនួនននការធៅធលង្ស្រួសាររបស់យ 
វនារ ើ និង្ក មរ ើមនច្ាំនួនតិច្ជាង្យផ្នការរ ាំ ឹង្
ទ្ ករបស់ធយើង្។ 
 

3.2.3.3 ធយើង្បានបញ្ាូ ន និង្សមវរណកម្ម យ វនារ ើ 
និង្ក មរ ើច្ាំនួន២៦នាក់ យដលបានសារ រនើតិស
ម្បទា ជាសោះធសបើយ ស ខ្ភា ផ្លូវចិ្តរ និង្ របួស
ផ្លូវកាយ បានបញ្ច ប់ការវវកឹវវនឺម្ ខ្ជាំនាញវជិាា
ជើវ៍ៈខ្ង្ធស្រធោយធជារជ័យ ស្ត ប់ធៅកាន់
សវរម្ន វញិ  ដូច្ខ្ង្ធស្កាម្៍ៈ 
- ២នាក់បានសមវរណកម្មការងារ(ធស្រ) 

- ២នាក់បានសមវរណកម្មធៅស្រួសារ 
- ៣នាក់ធៅវវកឹវវនឺជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈធស្រ 

- ១៩នាក់បានបញ្ាូ នសិកាអ្ប់រ ាំសវរម្ន  
 

3.2.3.4 ធយើង្បានធ វ្ើការតាម្ោនបនរ  ធោយផ្ទា ល់ និង្
តាម្ទូ្រស័ ាបានច្ាំនួន១០៦ដង្ ជាមួ្យយ វនារ ើ
យដលបានធ វ្ើសមវរណកម្មធោយការឧបតថម្ភ
ម្ ខ្របរខ្ន តតូច្ និង្ការងារច្ាំនួន៣៧នាក់ ។ 

ការតាម្ោនបនរធស្កាយសមវរណកម្មបាន
តិច្ជាង្យផ្នការរ ាំ ឹង្ទ្ ករបស់ធយើង្ធោយសារ
បញ្ហា ធ លធវោ និង្្នធានម្ន សស។ 

 

3.2.3.5 ធយើង្បានឧបតថម្ភជាំនួយស្រួសារដល់ស្រួសារ 
ក មរ ើអ្ប់រ ាំសវរម្ន ២នាក់យដលមនធលខ្កូដ
SR-0555 និង្SR-0556(ជាបង្បអូនបធង្កើត)
ច្ាំនួន១ស្រួសារ តាម្តស្មូ្វការជាក់យសរង្ ធដើម្បើ
ទិ្ញម្៉ាូតូជាំន ាំ១ធស្រឿង្ជាម្ធ្ាបាយបធង្កើតម្ ខ្
របរស្បចាាំនែា។ 

 

3.2.3.6 ធយើង្បានឧបតថម្ភយ វនារ ើ ធ វ្ើសមវរណកម្មរចួ្
ធវើយ ច្ាំនួន៥នាក់ ។ កន ង្ធនាោះមន២នាក់ បាន
ទ្ទួ្លការឧបតថម្ភែវកិាសាំរាប់ទិ្ញអាហារ ១



នាក់ឧបតថម្ភការ ាបាលជាំងឺ្ និង្២នាក់ធទ្ៀត
បានទ្ទួ្លការឧបតថម្ភសាំរាប់អាពាវ  ិពាវ ។ 

 

៣.២.៤ កម្មវិធ្បី្កុម្ហ្ោលហ្ៅ 

 

3.2.4.1 ធយើង្នឹង្បនរកិច្ចសនាការងារជាមួ្យប រគ
លិក៣នាក់ ធអាយបាំធរ ើការធៅកម្មវ ិ្ ើស្កុម្
ធរលធៅធៅរាជធានើេនាំធ ញ។ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

3.2.4.2 ធយើង្នឹង្ធស្ជើសធរ ើសស្កុម្មិ្តរអ្ប់រ ាំមិ្តរច្ាំនួន
១នាក ់ ធដើម្បើជួយសស្មួ្លការងារ កម្មវ ិ្ ើ
ស្កុម្ធរលធៅ។ 

 

3.2.4.3 ធយើង្នឹង្ច្ ោះផ្រល់ការអ្ប់រ ាំ ដល់ស្តសរើបាំធរ ើធសវា
កាំសានរសបាយច្ាំនួន២,៥០០នាក់ ធៅ
តាម្ទ្ើតាាំង្បាំធរ ើធសវាកាំសានរសបាយច្ាំនួន
២៥០ទ្ើតាាំង្។ 

 

3.2.4.4 ប រគលិក និង្ សមជិកស្កុម្មិ្តរអ្ប់រ ាំមិ្តរ
ធយើង្នឹង្ច្ ោះផ្រល់ធស្សាម្អ្នាម័្យ ច្ាំនួន១៣
ស្បអ្ប់ ា្ំ និង្ សមភ រ៍ៈអ្នាម័្យធផ្សង្ៗ ដល់
ស្តសរើបាំធរ ើធសវាកាំសានរសបាយ ធៅតាម្ទ្ើតាាំង្
ធៅរាជធានើេនាំធ ញ ។ 

 
 
 

3.2.4.5 ធយើង្នឹង្បញ្ាូ នស្តសរើបាំធរ ើធសវាកាំសានរសបា 

យច្ាំនួន១៥០នាក់ យដលមនបញ្ហា ស ខ្
ភា ធៅកាន់ម្ណឌ លស ខ្ភា នដរូរ ធដើម្បើ
ទ្ទួ្លបានការយែទាាំស ខ្ភា  តាម្តស្មូ្វការ
ជាក់យសរង្។ 

 

 
 

 
3.2.4.1 ធយើង្បានបនរកិច្ចសនាការងារ ជាមួ្យប រគលិក

៣នាក់ យដលកាំ  ង្បាំធរ ើការធៅកម្មវ ិ្ ើស្កុម្ធរល
ធៅ ធដើម្បើបនរការងារធៅរាជធានើេនាំធ ញ។ 

 

កាំណត់ច្ាំណ្តាំ៍ៈ ធោយបញ្ហា ផ្ា ោះធ ើង្នូវធម្ធរារ
កូវ ើដ-១៩ បានធ វ្ើធអាយប៉ាោះពាល់ដល់ែវកិា
ធយើង្បានបិទ្កម្មវ ិ្ ើស្កុម្ធរលធៅធនោះធៅធដើម្
យខ្មិ្នា២០២០ម្កធម្លោះ ។ 

 

3.2.4.2 ធយើង្បានជួលស្កុម្មិ្តរអ្ប់រ ាំមិ្តរច្ាំនួន១នាកធ់អា
យជួយសស្មួ្លការងារតាម្ទ្ើតាាំង្របស់កម្មវ ិ្ ើ
ស្កុម្ធរលធៅ ស្បចាាំធៅរាជធានើេនាំធ ញ។ 

 

3.2.4.3 ធយើង្បានច្ ោះអ្ប់រ ាំដល់ស្តសរើបាំធរ ើធសវាកាំសានរ 
សបាយ បានច្ាំនួន៣,៧៨៨នាក់ ធៅតាម្ប
ណ្តរ ទ្ើតាាំង្បាំធរ ើធសវាកាំសានរសបាធផ្សង្ ៗ  ច្ាំនួន
៣២៣ទ្ើតាាំង្ ធៅរាជធានើេនាំធ ញ ។ 

 

3.2.4.4 ធយើង្បានច្ ោះអ្ប់រ ាំ និង្ យច្កធស្សាម្អ្នាម័្យ
ច្ាំនួន៣ស្បអ្ប់ ា្ំ (៧,៩១៤ធស្សាម្) សាប ូដ ាំ
ច្ាំនួន៣៥៩ដ ាំ ស្ចាស និង្ថាន ាំដ ោះធ ម្ញច្ាំនួន
១២៣ធដើម្ ដល់ស្តសរើបាំធរ ើធសវាកាំសានរសបាយ
ធៅតាម្ទ្ើតាាំង្ធេលើង្ ណ៌ (ទ្ើតាាំង្កាំសា
នរសបាយ)។ 

 

3.2.4.5 ធយើង្បានបញ្ាូ នស្តសរើបាំធរ ើធសវាកាំសានរសបាយ
ច្ាំនួន១០៧នាក់ ធៅកាន់ម្ណឌ លស ខ្ភា  

ធដើម្បើទ្ទួ្លការ ិនិតយ ាបាល និង្ យែទាាំស ខ្
ភា ច្ាំនួន១៣៩ដង្ តាម្តស្មូ្វការជាក់យសរង្។ 

 
 



 

IV. របាយការន្៍ វរិញ្ញវតថ  
 

ជាទូ្ធៅ ធយើង្ធ វ្ើសវនកម្មរបាយការណ វរិញ្ញវតថ ស្បចាាំឆ្ន ាំរបស់ធយើង្ ធោយការជួលស្កុម្វ  នសវនកម្មឯកជន 

ធៅកន ង្រង្វង់្យខ្កកកោ ជាធរៀង្រាល់ឆ្ន ាំ ធវើយស្កុម្វ  នសវនកម្មស្តូវការធ លធវោស្បយវល៣-៤ សបារ វ ធដើម្បើបញ្ច ប់ការ
ធ វ្ើសវនកម្ម និង្ផ្រល់របាយការណ ធអាយធយើង្។ ធដើម្បើធអាយមនរណធនយយភា  និង្តមល ភា  ធយើង្យតង្យតធផ្ាើររបាយ
ការណ វរិញ្ញវតថ  និង្របាយការណ សវនកម្មរបស់ធយើង្ជូនមច ស់ជាំនួយរបស់ធយើង្ និង្ស្បកាសធៅធលើធរវទ្ាំ ័ររបស់
អ្ង្គការអាធវវស ើប កម្ព ជា។ ស្បសិនធបើ ធោក ធោកស្សើ នាង្កញ្ហញ  ស្តូវការធម្ើលរបាយការណ សកម្មភា  និង្របាយ
ការណ វរិញ្ញវតថ របស់ធយើង្កាល ើឆ្ន ាំម្ ន ៗ សូម្ចូ្លធៅកាន់ធរវទ្ាំ ័ររបស់ធយើង្ afesip.org ។ 

 
 

3.2.4.6 ធយើង្នឹង្បញ្ច ោះបញ្ចូ លស្តសរើបាំធរ ើធសវាកាំសានរ
សបាយច្ាំនួន១០នាក់ (២នាក់នឹង្ជួយ
ឧបតថម្ភធោយអ្ង្គការអាធវវស ើបកម្ព ជាកន ង្
១នាក់ច្ាំនួន៣០០ដ ោល រអាធម្រកិ)ធអាយ
ធបាោះបង់្ម្ ខ្របររកស ើផ្លូវធេទ្ ធវើយធយើង្
នឹង្ផ្រល់ជាំធរ ើសធអាយ ួករត់ តាម្រយ៍ៈការ
ធស្ជើសយកការសិកាជាំនាញវជិាា ជើវ៍ៈ ឬ ការ
បធង្កើតម្ ខ្របរចិ្ញ្ច ឹម្ជើវតិ ជាមួ្យច្ាំធណោះ
ជាំនាញយដល ួករត់ធច្ោះស្សាប់។ 

 

3.2.4.7 ធយើង្នឹង្កសាង្ទ្ាំនាកទ្ាំនង្លអ និង្ ការប
ធស្តញ្ា ៀបការយល់ដឹង្អ្ាំ ើសកម្មភា ការងារ 
អ្ង្គការ អាធវវស ើប កម្ព ជា ដល់បណ្តរ អ្នក
ឧបតថម្ភ អ្នករាំស្ទ្ អ្ង្គការ សាថ ប័នជានដរូរ។ 

3.2.4.6 ធយើង្បានបញ្ច ោះបញ្ចូ លស្តសរើបាំធរ ើធសវាកាំសានរស 

បាយបានច្ាំនួន១នាក់ ធអាយធបាោះបង់្ម្ ខ្របរ
រកស ើផ្លូវធេទ្ បធង្កើតម្ ខ្របរែមើចិ្ញ្ច ឹម្ជើវតិ ធោយ
ការធស្បើស្បាស់ច្ាំធណោះយដលរត់មនស្សាប់ ។ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.2.4.7 ធយើង្បានធរៀបច្ាំជូនធេាៀវច្ាំនួន៥នាក់ម្ក ើស្កុម្
វ  នកូនើកាម្ើណ លតាស្បធទ្សអូ្ស្តសារ លើ ច្ ោះធ វ្ើ
ទ្សសនកិច្ចសិកាយសវង្យល់ អ្ាំ ើសកម្មភា 
ការងាររបស់កម្មវ ិ្ ើស្កុម្ធរលធៅច្ាំនួន១ដង្ 

ធៅតាម្បណ្តរ ទ្ើតាាំង្ធេលើង្ ណ៌នានាធៅរាជ
ធានើេនាំធ ញ។ 
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