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អង្គការមជ្ឈមណ្ឌ លសហគមន៍ផ្ទះសប្បរុស  
(ម.ស.ផ្.ស) 

 

របាយការណប៍្រចាំឆ្នាំ ២០១៧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ររៀរចាំរោយ: 

ហ្វីអូណា ខារេរ ូន 
ប្រធានកេមវធិ ី
មជ្ឈមណ្ឌ លសហគមន៍ផ្ទះសប្បរុស 
 

បានច ុះរ ្នុះជាផ្លូវការរេខ ៥៨០ និង បានច ុះរ ្នុះជាអងគការសរនបុរសរៅកនុងប្ររេសអង់រលលសរៅកនុងរដ្ឋ  រវ េ ជា 
(រ្ហ្គស ហាវ រខេរូឌា ប្ាស) រេខ ១១៥៥៦៧៨ 
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មាតកិា:                        េាំពរ័: 
 

ចាំណងរ ើង         ០១ 
មាតិកា          ០១ 

រសចកតីរផ្ើតេ         ០២ 

កេមវិធ ី
➢ ចាំរនុះដ្ងឹេូរៅ        ៣-៤ 

➢ ការអរ់រំថ្្នកឧ់តតេសិកនា      ៥-៦ 

➢ ការរបាុះរងក់ារសិកនា និងការការពារ    ៦ 
➢ កេមវិធីក មារអសេតថភាព (រពេថ្ងៃ)    ៧ 

➢ ក មារអសតថភាព និងផ្ទុះប្ពុះល ណ     ៨ 

➢ ការគាំប្េដ្េ់ប្លួសារ      ៩ 

➢ សហ្ប្គសសងគេ (ក្ប្កសហ្គកិកូ)     ១០ 

➢ សមាលេនេន សនសចស ់      ១១ 

 

ការរេើករ ើង នងិ លាំនិតផ្តចួរផ្តើេរផ្នសងៗ       ១១ 

រ លគេិក          ១២-១៤ 
រណាតនញ. អនកផ្តេ់ ាំនយួ នងិអនកឧរតថេភ        ១៥ 
ហ្ិរញ្ញវតថ ុ         ១៨ 
សរងេរ          ២១ 
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ក. រសចកតរីផ្ើតេ 
 

សូេសាវនលេនេ៍កកានអ់ងគការេ នឈេណឌេសហ្លេន៍ផ្ទុះសរនបុរសនូវរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧។  
អងគការេ នឈេណឌេសហ្លេន៍ផ្ទុះសរនបុរសេេួេបានក្ផ្លផ្កនសប្មារ់សកេមភាពេួយចាំនួន ក្ដ្េររៀងរាេ់ឆ្នាំបាន
នាំេកនូវឧរសលគេួយចាំនួនផ្ងក្ដ្រ ។ កប្េតិកនុងការផ្លនសរ់តូលឺបានរកើតរ ើង រួេរញ្ចេូទាំងការចករចញពីការ
ប្លរ់ប្លងរោយផ្ទនេ់ររស់សាថនរនិក នងិជានយក លឺរោក អា នឺ ខដ្រូ ី ក្ដ្េបានប្តេរ់រៅកាន់ប្ររេស
អង់រលលសវញិកនុង ក្ខធន ូ ។ ចាំនួនសសិនា-ន សិសនសកនងុកេមវធិកី្ផ្នកអរ់រ ំ និង ក្ផ្នកអសតថភាពលឺមានរសថរភាព ប្ពេ
ទាំងបានរង្ហនញនូវផ្េវិ ជមានជារនតរនទនរ ់ កនងុកេមវធិទីាំងរនុះ។ លាំនិតកនងុការផ្តួចរផ្តើេរេើការររងកើតរអាយ
មានទរកោឋននសប្មារ់កូនៗររស់រ លគេិក ប្ពេទាំងមានរ លគេិកងមេីួយចាំនួនដ្ចូជារ លគសប្េរសប្េួេក្ផ្នកអនក
សមប្ល័ចិតត នងិការអភិវឌនឈនរេើកេមវិធីសមាលេនេន សនសចស។់ 

កនុងកាំ ងុឆ្នាំ ២០០៨ រញ្ហនរសដ្ឋកិចច សាថននភាពសងគេកនុងប្ររេសកេពុជាមានភាពប្ររសើររ ើង រោយ
ក្ កមានប្រជា នេួយចាំននួក៍កាំព ងក្តរស់រៅកនងុសាថននភាពប្កីប្ក ក្ដ្េពួកគត់ទាំងរនុះលសឺថិតកនងុតប្េូវការ
រឋេព ាំទន់បានរពញរេញ រោយក្ផ្ែករេើតប្េូវការរនុះេ នឈេណឌេសហ្លេន៍ផ្ទុះសរនបុរសនឹងរនថរធវើការ
ជាេួយក មារេួយចាំនួនរេៀត ប្ពេទាំងប្ក េប្លួសារ និងសហ្លេន ៍ រដ្ើេនបីរធវើការគាំប្េរដ្ើេនបីពប្ងងឹពកួគតទ់ាំង
រនុះរអាយបានសរប្េចនូវសកាតនន ពេទាំងឡាយ។ កនុងរនុះក្ដ្រេ នឈេណឌេសហ្លេន៍ផ្ទុះសរនបុរសមានការគាំ
ប្េនូវកិចចប្រងឹក្ប្រង រសចកតសីរនបុរស និងការអន រប្គុះពាីេេូេោឋនន ប្ពេទាំងការឧរតថេភាេរយុះសរនបុរស
 នរោយផ្ទនេ់ទាំងឡាយក្ដ្េបានចេូរួេកនងុការររងកើតមានជាសហ្លេន៍េ នឈេណឌេផ្ទុះសរនបុរសអនតរជាត ិ
រោយេេេួបានការឧរតថេភដ្ធ៍ាំដ្ូចជា (រតសសគូ) ក្ហ្វរអនក្ហ្វ េេូនធិអិនលត ក្ដ្េបានរធវើការផ្គត់ផ្គងរៅ
រេើក មារៗក្ដ្េបានរធវើការោាំដ្ ុះ និងបានេក់រៅផ្េិតផ្េោាំដ្ ុះរនុះរៅេីផ្នារកនងុប្ស ក ាេរតៀេតូចៗ 
រហ្ើយអងគការេ នឈេណឌេសហ្លេនផ៍្ទុះសរនបុរស បានេេេួនូវការរំពឹងេ ក និងការេេេួសាគនេព់ីផ្ងក្ដ្រ ។  

 

ខ.កេមវធិ ី
ការអររ់េំេូោឋនន 

     េ នឈេណឌេសហ្លេន៍ផ្ទុះសរនបុរសបានររងកើតរ ើងេ នរលកនុងការផ្តេ់នូវកេមវិធីចាំរនុះដ្ឹងភាសាអងរ់លលស
កនុងឆ្នាំ ២០០៨ រគេរាំណងរដ្ើេនបីផ្តេ់នូវចាំរនុះដ្ងឹរនុះរៅកាន់ ក មារៗក្ដ្េកាំពង់រស់រៅកនុងភូេិចាំនួន ០៣ 
(ករប្កាញ់ សាពននប្ជាវ នងិរប្តៀក)។ កនុងរយុះរពេរ  ន្ននឆ្នាំកនលងរៅ ប្រពនធ័ថ្នការរណ្តុះរណាតនេររស់រដ្ឋលឺ
មានភាពប្ររសើរ រហ្ើយបាននឹង ប្េ ញប្ពេទាំងតប្េូវរអាយសិសនា-ន សិសនសទាំងអស់េេួេបានការអរ់រំខពស។់ 
ងវីតនបិតរយើងេេេួបានផ្េវិ ជមានរនុះក៍រោយ ក៍រៅក្តមានផ្េអវ ិជមានរនតិចរនតួច ប្ពេទាំងប្រភពធនធាន
រៅមានកាំប្េតិ រហ្ើយសសិនា-ន សិសនសទាំងអស់េួយចាំនួនរៅក្តមានេិេធភាពប្តឹេក្ត ១/២ថ្ងៃ (ចាំនួនថ្ងៃសិកនា x  
៦ថ្ងៃ/កនុង ១ សបាតនហ្៍)។ កេមវិធីអរ់រំភាសាអង់រលលសក្ដ្េផ្តេ់រោយអងគការេនិក្េនរោឋនភិបាេ លឺពិតជាមាន
េកេណសាំខាន់ក្ដ្េបានអរ់រសំិសនា-ន សសិនសាេសាថនរន័ និងរអាយបានប្លរ់ប្គន់ រដ្ើេនបីជាសាពននរដ្ើេនបីរៅកាន់
ថ្្នក់ឧតថេសិកនារៅថ្ងៃអនលត នងិង្យប្សេួកនងុការក្សវងរការង្រកនុងវ័យររស់ពកួរល។  
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ជាររៀងរាេ់ឆ្នាំការររើកររវសនកាេកនងុប្ររេសកេពជុាលឺប្តវូបានរធវើរ ើងកនុង ក្ខកញ្ញន រៅ ក្ខត ោ ចាំក្នក
កនុងឆ្នាំ ២០១៧ ររវសនកាេប្តូវបានរធវើរ ើងកនងុក្ខ េករា នងិ ត ោ កនងុរនុះសសិនា-ន សិសនសចាំនួន ៣០៧ 
នក់ក្ដ្េេេួេបានការអរ់រថំ្្នក់េូេោឋននភាសាអង់រលលស រហ្ើយកនុងរនុះរយើងមានសិសនសរពញរមា នងចាំនួន 
២០៦ នក។់ ក្ដ្េលតិជាេធនយេក្ដ្េពួកគត់េកប្រចាំថ្ងៃលឺ រសមើរនឹង ៧៩.៥% ភាលរយ។ រហ្ើយប្រធានក្ផ្នក
អរ់រំ និងេ្នតីសងគេកិចចបានរធវើការសហ្ការណ៍យ នងសនេិធសិា្នេរដ្ើេនបីរធវើការប្លរ់ប្លងនូវអវតតមាន នងិ រករអាយ
រ ើញនូវតប្េូវការចាំបាច់រដ្ើេនបរីធវើការ ួយ និងគាំប្េដ្េ់សសិនសទាំងអស់ប្ពេទាំងអាច ប្េ ញរអាយគត់អាចរៅ
ក្តរនត និងមានេិេធភាពចេូររៀនទាំងសាោរដ្ឋ និង សាោក្ដ្េអងគការផ្តេ ់ូន។ 

 

 
  
ការចរ់រផ្តើេរៅឆ្នាំសិកនាងមីកនងុក្ខ កញ្ញន ឆ្នាំ ២០១៧ េ នឈេណឌេសហ្លេនផ៍្ទុះសរនបុរស េេួេបានសសិនស

រពញរមា នងចាំនួន ១៨៧នក់ និង ៦៧ នក់សប្មារ់សសិនសរប្ៅរមា នង។ រហ្ើយសសិនសទាំងអស់ប្តូវបានាេោន 
និងពិនតិនយរោយប្ក េការង្រក្ផ្នកសងគេកិចច រៅរយុះរពេច ងក្ខ ធនូ ចាំនួនសិសនសប្តូវបានរកើនរ ើងចាំនួន ២០០ 
នក់សប្មារ់ថ្្នក់រពញរមា នង និង ៧៩ នក់សប្មារ់ថ្្នក់រប្ៅរមា នង ពីការរកនារៅចាំនួនសិសនា-ន សសិនស ក្ដ្េ
បានផ្តេ់រោយអងគការ លឺជាចាំនួនរង្ហនញថ្កេមវិធីេយួរនុះលឺរៅក្តមានសារុះសាំខាន់ រហ្ើយក៍រៅក្តរនត រហ្ើយ
ការចូេរួេពីវិសេភាពរវាងរ រស និងប្សីតក៍រៅក្តមានភាពសេតេនយកនុងការអន វតតន៍កេមវធិីេួយរនុះ ក្ដ្េចាំនួន
ថ្នសិសនសប្រ សលឺមាន ៥២% ភាលរយ រហ្ើយ ៤៨% ភារយសប្មារច់ាំនួនសិសនសប្ស។ី ចាំក្ណកការប្រ  ាំប្តមីាស
ជាេួយអាណាពនាបាេររសស់ិសនសវ័យ ាំេង់ក៍ប្តូវបានសប្េរសប្េេួផ្ងក្ដ្រកនុងឆ្នាំរនុះ។ រ  ន្ននក្ខច ងរប្កាយ
រនុះមានថ្្នក់ររៀនចាំនួន ០៥ (ប្បាាំ) ក្ដ្េបានចេូរួេដ្ាំរណើរកាំសានតរដ្ើេនបីរធវើេសនសនុះកចិចសិកនារៅកាន់ប្បាសាេ 
ប្ពុះខាន់ រហ្ើយចាំក្ណកសិសនសកប្េិតទរចាំនួន ០២ (ពីរ) ប្តូវបានចូេរេួរេងក្េនបងកាំសានតរៅកនុងអងគការ 
ចាំក្ណកសិសនសរពញវ័យប្តូវបានចូេរួេសកេមភាពខាងរប្ៅក្ដ្េប្សេរៅាេកេមវិធសីិកនាក្ដ្េបានររៀរចាំ កនងុ
រនុះមាន (សារុះេនទីរជាតិ និងប្បាសាេអងគរវតត) ក្ដ្េមានការគាំប្េងវិការជារេៀងទត់អាំពីមាចនស់ ាំនួយេ នៗ 
រហ្ើយរយើងរំពឹងេ កថ្នឹងមានការច ុះកេមសកិនាជារប្ចើនរេៀតកនុងឆ្នាំ ២០១៨ ខាងេ ខរនុះសប្មារប់្គរ់ថ្្នក់
ទាំងអស់ក្ដ្េមានរៅកនុងកេមវិធីសិកនា   

ដ្ាំរណើរេសនសនុះកិចចសិកនាកនុងក្ខ រេសា សប្មារ់ថ្ងៃចូេឆ្នាំក្ខមរ 
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ការអររ់ថំ្្នក់ឧតតេសកិនា 

 

េ នឈេណឌេសហ្លេន៍ផ្ទុះសរនបុរស បានជាកញ្ជរ់នូវអាហាររូរករណដ៍្េស់ិសនា-ន សិសនសរដ្ើេនបេីេួេបានការ
អរ់រំថ្្នក់ឧតតេសិកនារនទនរ់ពបីានរញ្ចរថ់្្នក់េ ី ១២ សប្មារ់ឆ្នាំ ២០១៧ រនុះ។ រហ្ើយសិសនា-ន សិសនសចាំននួ 
១០ នក់ក្ដ្េបានរញ្ចនរ ់ រហ្ើយមានសិសនសចាំនួន ០៧ ក្ដ្េបានប្រេងជារ់កប្េិតវិេនាេ័យរហ្ើយពកួគត់
ទាំង ០៧ នក់ប្តូវបានេេេួអាហាររូរករណ៍ពអីងគការេ នឈេណឌេសហ្លេន៍ផ្ទុះសរនបរុសចាំនួន ៥០% ភាល
រយក្ដ្េសេ់ពីការចាំណាយឆ្នាំេ នៗ សប្មារឆ់្នាំេ ី០១ មានដ្ូចខាងរប្កាេ៖ 

●  ាំនញរេសចរណ៍  (០២ នក់) 
● លណរនយនយ  (០២ នក់) 
● ធនគរ និងហ្រញ្ញវតថុ  (០១ នក់)      
● រដ្ឋបាេសាធារណៈ  (០១ នក់)   
● េាំនក់េាំនងអនតរជាត ិ (០១ នក់)    
●  ាំនញ (សណាឋនគរ)  (០១ នក់) 

រប្ៅពីរនុះការររៀរចាំនិងផ្តេអ់ាហាររូរករណ៍រនតសប្មារឆ់្នាំ ២០១៨ នឹងប្តូវបានអងគការខិតខាំក្សវករកសប្មារ់
ពួកគតរ់នតរៅរពេរប្កាយ។ ចាំក្នកឯេូនិធិររស់(រតសសគ)ូ ក្ហ្វរអនក្ហ្វ លឺប្តូវបានរនតសប្មារ់សសិនសអាហារ
រូរករណច៍ស់ក្ដ្េេេេួបានកនុងឆ្នាំសិកនា ២០១៤ រៅ ២០១៦ ដ្ចូខាងរប្កាេ៖ 
សប្មារឆ់្នាំ េ ី៤ 

 ាំនញប្លរ់ប្លង (០១ នក់) សិសនសមា្នក់រនុះេេួេបានការរណ្តុះរណាតនេថ្្នក់ររិញ្ញនរប្តរង រួចរហ្ើយ
ប្តូវបានរនតចូេថ្្នក់ររិញ្ញនរប្ត រហ្ើយសប្មារ់ឆ្នាំច ងរប្កាយប្តូវបានេេួេខ សប្តូវ
រោយប្លួសារររស់គត។់ 

វិជាជនសា្សត ស ខាភបិាេ (០១ នក់)  ាំនញឯករេស រហ្ើយប្តូវបានរនតរយុះរពេ ៣ ឆ្នាំកនុងវសិ័យរដ្ឋ  

សប្មារឆ់្នាំ េ ី៣ 

 ាំនញអកនសរសា្សត (០២ នក់) 
កសិកេម   (០១ នក់) 
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សប្មារឆ់្នាំ េ ី២ 

 ាំនញអកនសរសា្សត (០២ នក់) 
 ាំនញប្លរ់ប្លង  (០១ នក់) 
 

សសិនា-ន សសិនសក្ដ្េបានរញ្ចរក់ារសកិនា 

មានសសិនសចាំនួន ០៤ នក់ក្ដ្េបានរញ្ចរ់ការសិកនាពីសាោសណាឋនគរ
រេសចរណ៍រ េូឌ យប្រេូកនងុពាក់កណាតនេឆ្នាំសិកនា ២០១៧។ កនុងរនុះ
មានសសិនសមា្នកេ់េួេបានជាសិសនសរ្នើេនិងមានឳកាសរនតការសិកនា
រក្នថេរៅប្ររេស   សវសី រហ្ើយេេួេបានការង្ររៅពីសាោសណាឋនគរ
រេសចរណ៍រ េូឌ យប្រេូរពេប្តេរ់េកវិញកនុងរដ្ើេឆ្នាំ ២០១៨ ចាំក្នក
សិសនសចាំនួន ០៣ នក់រេៀតកេ៍េួេបានការង្រផ្ងក្ដ្រ។   

ចាំក្ណកសិសនសចាំនណួ ០៨ (ប្បាាំរី)នក់រេៀតក្ដ្េេេេួបានអារហាររូរករណ៍ររៀនរៅថ្្នក់េហារវិេនាេ័យ
ថ្្នក់ររិញ្ញនរប្តរនុះមានដ្ូចជា៖ 
 ាំនញអកនសរសា្សត (០១ នក់) 
ធនគរ និងហ្រញ្ញវតថ ុ (០២ នក់) 
លណរនយនយ  (០២ នក់) 
េីផ្នារ   (០១ នក់) 
ចនារ់   (០១ នក់) 
រដ្ិសណាឋនរកិចច  (០១ នក់) 
ទាំងរនុះជាសេេិធិផ្េក្ដ្េរសទើរក្តេិនលួររអាយរ ឿសប្មារ់រកមងៗ ាំនន់រនុះនិងចូេរួេរប្តកអរ ក្ដ្េកនុងរនុះ
មានសសិនសរចចុរនបននកាំព ងរាំររកីារង្រកនុងេ នឈេណឌេសហ្លេន៍ផ្ទុះសរនបុរសជាប្លរួរប្ងៀន (ប្ស ីរពប្ ) ប្តូវបាន
រញ្ចរ់ ាំនញក្ផ្នកចនារ់ និង (ពនលឺ) ប្តូវបានរញ្ចរ ់ាំនញអកនសរសា្សតអង់រលលស។   

ការរបាុះរងក់ារសកិនា នងិការការពារ 
មានប្ក េប្លសួារជារប្ចើនក្ដ្េេិនមានេេធិភាពេិញនូវសាំភារុះចាំបាច់រដ្ើេនបីរអាយកនូៗររស់គត់បានចូេររៀន
កនុងសាោរដ្ឋ កនុងឆ្នាំរនុះក្ដ្រេ នឈេណឌេសហ្លេន៍ផ្ទុះសរនបុរសបានររៀរចាំនិងផ្តេ់នូវសាំភារុះសិកនាេួយចាំនួន
កនុងក្ខកញ្ញន  

● សិសនា-សិសនសចាំនួន ៦១ េេេួបានឯកសណាឋននចរ់ពីថ្្នក់េី (៧ រៅ ១២) រហ្ើយពួកគត់ប្តូវបាន
ចូេរួេវិភាលទនចាំនួន ១$ (េួយដ្ ោលនសហ្រដ្ឋអារេរិច) 

● សិសនា-សិសនសចាំនួន ១៧៣ នក់េេេួបាន សាំភារុះសកិនាពីថ្្នក់េ ី(១ រៅ ១២)  

ចាំក្នកឯថ្ងលឧរតថេភកនុងការររៀនរាំរ នេនិប្តូវបានឧរតថេភរេៀតរេរប្ៅពីសាំភារុះសកិនា នងិឯកសណាឋននសសិនស  
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កេមវធិកី មារអសេតថភាព (រពេថ្ងៃ)  

 

កេមវិធីក មារអសេតថភាពកនុងេ នឈេណឌេសហ្លេន៍ផ្ទុះសរនបរុស បានរដ្ើរតួនេីយ នងសាំខាន់រៅកនុងសហ្លេន៍
េួយរនុះ រហ្ើយរចចរុនបននកេមវិធីរនុះលមឺានក្តេយួក ាំពង់ក្តរនតសកេមភាពររស់ខលនួកនុងរខតតរសៀេរារ សប្មារ់
ក មារៗអសេតថភាព ។ សសិនសទាំងអស់ប្តូវបាន ប្េ ញ នងិររៀរចាំរៅាេកេមវិធសីិកនាប្រចាំថ្ងៃ ក្ដ្េកនុងរនុះ
រួេមាន េូេោឋនេប្លសឹតកនងុការអរ់រំ ការពនាបាេរោយេាំហាត់ប្បាណ ការហាត់និយយ សិេនបុះ កីឡា ការចាំអិ
ន រាំណិន ីវិត និងដ្ាំរណើរកាំសានត។ ាេរយុះការររិចចនលកនុងឆ្នាំរនុះរយើងសរងកតរ ើញថ្ ការរាំរពញរក្នថេនូវចាំ
ន ចខវុះខាត រហ្ើយបានររងកើតនិងររៀរចាំថ្្នក់ចាំននួ ០២រក្នថេសប្មារ់រកមងអសតថភាពទាំងរនុះ ក្ដ្េអាចរអាយ
រយើងរធវើការរាំក្រកសសិនសជា ០៣ (រី) ប្ក េរៅាេសេតថភាព និងតប្េូវការថ្នអភិវឌនឍន៍ររស់ពកួគត់ រហ្ើយ
ថ្្នក់និេួយប្តូវបានររៀរចាំជារ ្នុះដ្ូចជា (ថ្្នក់រសក ពក្ព នងិថ្្នក់រសុះ)ក្ដ្េមានេកេណដ្ចូគ្នរៅនងឹថ្្នក់
ររៀនររសេ់ នឈេណឌេសហ្លេន៍ផ្ទុះសរនបុរសក្ដ្េមានរ ្នុះជាសតវដ្ូចគ្ន ។ ថ្្នក់រសុះ ប្តូវបានររៀរចាំរ ើង
រដ្ើេនបីក មារអសេតថភាពក្ដ្េមានអាយ  ១២ (ដ្រព់ីឆ្នាំ) រហ្ើយការចាំអនិ ភាពមាចនសក់ារប្ពេទាំង ាំនញការរស់
រៅ លឺជាក្ផ្នកេួយទាំងេេូររស់កេមវិធសីិកនាររស់ពួករល   

រចចុរនបននកេមវិធីរនុះប្តូវបានក ាំពង់រធវើការជាេួយក មារចាំនួន ២១ នក់ (ថ្េភេួយ) កនុងឆ្នាំសិកនា ២០១៧ ៕ 
រហ្ើយសិសនស ០៣នក ់(រី) ប្តូវបានចករចញ និងរកមងប្រ សចូេច ុះរ ្នុះងមីចាំនួន ០១នក់ (េួយ) ។ សសិនស
ទាំង ១៩ (ដ្រ់ប្បាាំរួន) ប្តវូបានលិតជាេធនយេកនុងការេកេេួេរសវាកេមល ឺ កនុងរយុះរពេ ១៤ថ្ងៃ (ដ្ររ់ួន) 
ពួកគត់ទាំងរនុះង្យនងឹប្រឈេ និងអវតតមានរប្ចើនរោយសារេេេួរងពរីញ្ហនស ខភាព រហ្ើយនងិរញ្ហន
េាំបាកដ្៍ថ្េរេៀត ។  

● សប្មារ់រដ្ើេក្ខ េិង ន មានក មារីម្ានក់ក្ដ្េមានអាយ  ១៥ឆ្នាំ ប្តូវបានចករចញ និងរៅ ួយការង្រប្ក េ
ប្លួសារររស់គត់ កនុងនេជាអនកសមាអនត   

● សប្មារ់ច ងក្ខ ឧសភាវិញ មានក មាររាក្ដ្េមានវ័យធាំជាងរលបានចរ់រផ្តើេរាំរពញការង្រជាកេមករសាង
សង់ ជាេួយរោក ពូ ររស់គត់ រហ្ើយការង្ររនុះប្តូវបានរលងេូទត់ជាសាច់ប្បាក់ផ្ងក្ដ្រ  

● មានក មារម្ានក់ប្តូវបានរបាុះរង់ រោយមានសមាពនធពីប្ក េប្លសួារររស់គត់ រទុះរីជាប្ក េការង្រសងគេកិចច
ពនាយេរធវើការនងិគាំប្េគតក់៍រោយ 

ន័យដ្ូចបានរេើករ ើងរង្ហនញអាំពីការពនាយេ នងិរ ើងេឹកចិតតនូវសេតថភាពក មារេួយចាំនួន កនងុរគេ
រាំណងរដ្ើេនបីរធវើរអាយមានភាពេូតោស់េែខាងរញ្ញន ក្ដ្េបានចូេរួេរៅយ នងសកេមជាេួយសាថនរ័នរដ្ឋរៅ
រពេប្ពឹក រហ្ើយេកេេេួរសវាកេមរនុះរពេថ្ងៃរៅេ នឈេណឌេសហ្លេន៍ផ្ទុះសរនបុរស ក្ដ្េអាចរធវើការរប្ ើស
ររីបាននូវកេមវធិីអសេតថភាព និង ការអរ់រំេូេោឋនន។ រប្ៅពរីនុះថ្្នក់រសុះ និងថ្្នក់ពក្ពបានរធវើេសនសនុះកិចច
សិកនាររស់ខលួនរៅកាន់កក្នលងរតៀេការរហ្វជាររៀងរាេស់បាតនហ្៍ រហ្ើយបានចូេរួេជាេួយថ្្នក់រសក រដ្ើេនបីរចញ
រៅកក្នលងអាងក្ហ្េេឹកជាររៀងរាេ់ក្ខ រនទនរ់េករៅេសនសនវតតអារាេ រដ្ើេនបីេេេួបានដ្ឹងនូវរេររៀនវរនបធេ ៌
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ដ្ូចជា រ ណនយចេូឆ្នាំ នងិ រ ណនយភជុាំរណិនយ វាពតិជាមានេកេណសាំខានណ់ាសស់ប្មារព់លួគត់ក្ដ្េប្តូវររៀនអាំព ី
និងេេេួបានឳកាសររៀននូវអវីក្ដ្េេែ 
 

    

 ក មារអសេតថភាពរៅកនងុផ្ទុះប្ពុះល ណ 
 

េ នឈេណឌេសហ្លេន៍ផ្ទុះសរនបុរស ក៍មានេេេួក មារតចូេួយប្ក េផ្ងក្ដ្រ ក្ដ្េពួកគត់ទាំងអស់ស េធសឹងជា
រកមងអសេតថភាពេកពីាេរលហ្ោឋននកនុងររិរវណ រហ្ើយមានរ លគេិករៅរាំររីការកនុងរយុះរពេ ២៤ រមា នង
ក្ដ្េរ លគេិកទាំងរនុះប្តូវបានរណ្តុះរណាតនេកនុងការរេើេក្ងរក មាររហ្ើយអាចសា្នក់រៅជាេួយក មារអសេតថ
ភាពចាំននួ ០៤នក ់។  

កនុងឆ្នាំ ២០១៧ ផ្ទុះប្ពុះល ណប្តូវបានកាលនយជាផ្ទុះសា្នក់រៅេួយសប្មារ់ក មារចាំនួន ០៤នក ់ ក មាររីមា្នក់ក្ដ្េ
មានអាយ  ១៨ឆ្នាំ រោយរយងរៅរេើសាថននភាពរពញវ័យររស់គត់ ប្តូវបាន
តប្េូវរអាយរញ្ជេូរៅក្ផ្នកកេមវិធីយ វ័យ។ ប្រភពធនធាន និង រប្េើសកនុងការ
សា្នក់រៅសប្មារ់ក មាររពញវយ័ក្ដ្េអសតថភាពកនុងប្ររេសកេពុជាលឺរៅមាន
កាំណត់ រហ្ត ដ្ចូរនុះរកមង ាំេង់មា្នក់រនុះប្តូវបានផ្លនស់រតរូេីេាំរៅរៅកាន់េី
ឆងនយក្ដ្េមានការេាំបាកសប្មារ់គត់រៅរពេក្ដ្េគតច់ករចញ ចាំក្ណក

ក មារដ្៍ថ្េរេៀតប្តូវបានសា្នក់រៅរនតចរព់ីថ្ងៃចនទ ័ រហ្ូតដ្េ់ថ្ងៃប្ពហ្សនបតិ៍ រដ្ើេនបេីេេួបានភាពង្យប្សេួ
កនុងការេកេេេួរសវាកេមសប្មារ់កេមវិធអីសេតថភាពកនុងរពេថ្ងៃ បានរបាុះរង់រហ្ើយរញ្ជូេេកកាន់ផ្ទុះវិញ 
សប្មារច់ ងឆ្នាំ ២០១៧ លឺមានក មាររៅកនងុផ្ទុះប្ពុះល ណចាំនួន ០២នក់ ក្ដ្េរចចុរនបននប្ក េការង្រររស់រយើង
ក ាំពង់េេឺងរង់ចាំការវិេប្តេរ់ររស់ថ្្នក់ប្លរ់ប្លងក្ផ្នកសងគេកិចចពកីាររធវើេាំក្ហ្រមាត ភាពរដ្ើេនបីប្តួតពនិិតនយ
រេើេរញ្ជីរង់ចាំន និងការច ុះវាយតាំថ្េប្រពនធ័រញ្ជនូងមសីប្មារ់ផ្ទុះប្ពុះល ណ។  
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ការគាំប្េដ្េប់្លសួារ 
កេមវិធីគាំប្េដ្េ់ប្ក េប្លួសាររធវើការជាេួយក មារ និងប្ក េប្លួសារទាំងឡាយណាក្ដ្េបានចូេរេួកនុងកេមវិធី
ររស់េ នឈេណឌេសហ្លេនផ៍្ទុះសរនបុរស រក្នថេពីរនុះបានផ្តេ់នូវសមាភនរុះ ាំនួយ ប្ក េការង្រសងគេកិចចបានរធវើ
ការគាំប្េទាំងជាេួយអតិងិ នផ្ទនេ់ នងិ ប្ក េប្លួសាររដ្ើេនបីរកនូវរញ្ហនអាំពី អាណាពនាបាេ េាំនក់េាំនង រប្លឿង
រញៀន និងរប្លឿងប្សវឹង ក្េនបងស ីសង អាំរពើហ្ងឹនាកនុងប្លសួារ ស ខភាព នងិស ខមាេភាព េនិក្តរ  រណា្នុះ
រ លគេិកសងគេកិចចក៍បានរធវើការគាំប្េដ្េក់ មារៗក្ដ្េេកររៀនកនុងេ នឈេណឌេសហ្លេនផ៍្ទុះសរនបុរសក្ដ្េ
ពួកគត់់បានប្រេុះរោយជារគ់ាំង និងឈរ់ពសីាោររៀនរោយគ្ននេេូរហ្ត  ការភាជនរេ់ាំនក់េាំនង រញ្ហនស ខ
ភាពប្ពេទាំងរញ្ហនសមុប្លសា្នញដ្៍ថ្េរេៀតប្តូវបានសថតិកនុងការប្ពួយបារេភណ៍ ជាេធនយេរ លគេិកសងគេកិចចរធវើការ
ពិរប្គុះរយរេ់រោយផ្ទនេយ់ នងតិច ១០នក ់កនងុេួយសបាតនហ្៍ រហ្ើយបានច ុះរៅសហ្លេន៍រោយផ្ទនេ់យ នង
តិចចាំននួ ០៥ខនងផ្ទុះ រដ្ើេនបចីាំនយរពេរវោរអាយបានរប្ចើនសប្មារ់ថ្្នក់េរតយនយដ្ាំរងូក្ដ្េមានអាយ ព ី ៣ 
រៅ ៤ឆ្នាំ។ 

សប្មារ់ឆ្នាំរនុះមានដ្ូចជាៈ  
● ការឧរតថេភដ្េ់ប្ក េប្លួសារមានចាំនួន ១៧ប្លសួារ 
● ការផ្តេ់ជាអងករកនុងេួយការរ  ងររៀងរាេ់ក្ខមានចាំនួន ១៧ សប្មារ់ប្លួសារប្កកីរ 
● មាន ០២ប្លួសារ ក្ដ្េេេួេបានកង ់

● មាន ០២ប្លសួារ ក្ដ្េប្តូវបាន ួស  េផ្ទុះ 

● មាន ០១ប្លួសារ ក្ដ្េេេួេបានរងគន់អនេយ័ 

● ការផ្តេ់អាហារថ្ងៃប្តងស់ប្មារក មារ ២៧នក់ ជាេួយនងិអាហាររូររតថេភ ក្ដ្េរួេរញ្ជូេទាំងក មារ
ក្ដ្េក ាំពង់ររៀនរៅថ្្នកេ់ូេោឋនន រហ្ើយនឹង្សតីចស ់រាមា្នក់ក្ដ្េរៅរេើររេុះ  

● ការចូេរួេពីរ លគេិកសងគេកចិចររស់េនទីររពេនយក មារអងគរ រដ្ើេនបី ួយសប្េួេដ្េស់ិសនសទាំងអសេ់េេួ
បានការអរ់រំក្ដ្េមានអាយ ព ី ១០ រៅ ១៦ឆ្នាំ រដ្ើេនបីបានយេ់ដ្ឹងអាំពីការគាំពារក មារ រហ្ើយយេ់
ដ្ឹងពីរររៀរថ្នការការពារ និងស វតតិភាពពីអាករនបកិរិយទាំងឡាយក្ដ្េរ ុះពាេ់ដ្េក់ មារ។  

ចាំក្នកប្រធានក្ផ្នកសងគេកិចចប្តូវបានចេូេាំក្ហ្មាត ភាពចរ់ពីក្ខ កញ្ញន រហ្ើយសកេមភាពការង្រេួយចាំនួន
រេើក្ផ្នករនុះប្តូវមានភាពសៃរស់ាងនត់អស់រយុះរពេរ  ន្ននក្ខ ក៍រ  ក្នតរៅក្តមានប្ក េការង្រររស់អងគការ ួយ
សប្េួេាេក្តអាចរធវើរៅបាន។ 
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សហ្ប្គសសងគេ (ក្ប្កសហ្គកិក)ូ  

សហ្ប្គសសងគេ (ក្ប្កសហ្គកិកូ) ប្តូវបានររងកើតរ ើងរដ្ើេនបីផ្តេឳ់កាសការង្រដ្េ់មាតនយទាំងអស់ក្ដ្េបានរ
ញ្ជូេកូនៗេកររៀនរៅអងគការេ នឈេណឌេសហ្លេន៍ផ្ទុះសរនបុរស ការររប្ងៀនរៅ ាំនញងមីរដ្ើេនបីរធវើររងកើននូវ
េាំនក់េាំនងសហ្លេន៍។ ការចករចញររស់អនកប្លរ់ប្លងក្ផ្នកតេនាញកនុងរដ្ើេឆ្នាំរនុះ បានរធវើរអាយសកេមភាព
ការង្រេួយចាំនួនប្តូវបានកកសទុះ នឹងបានរិេដ្ូចជារៅេផី្នា ( ីងរ ូត រខេរូឌាមា ន តី) ក្ដ្េជាកក្នលងប្រភព
ក្ដ្េមានសកាតនន ពេ ក្ដ្េតប្េូវរអាយមានការេេួេខ សប្តូវចរ់ពី ១២ថ្ងៃប្តង ់ ដ្េ់រមា នង ១០យរ់ ជាររៀង
រាេ់ថ្ងៃ ជាររឿយៗរយើងេិនេេួេបានអតិង ិន ឬ ការេក់េាំនញិរចញរនុះរេ ចាំក្នកេាំនញិក្ដ្េោក់ជាក់
ោក់ាេរណាតនសណាឋនគរធាៗំ េួយចាំននួ ក៍ដ្ចូជាាេហាងេក់វតថអុន សនាវរីយ៍កនុងរខតតរសៀររារលឺរៅក្តបាន
រនត រោយក្ កក្ផ្នការយ េធសា្សតេីផ្នារ នងិ លាំនតិងមីកនងុការផ្តួចរផ្តើេនូវផ្េិតផ្េងមនីឹងប្តូវបានក្រររឆពនុះនងិ
តប្េង់េសិសប្មារ់ឆ្នាំខាងេ ខ ។ 

    

 

 
 

 

 

 



11 | P a g e  
 

សមាលេនេន សនសចស ់ 

កនុងប្ររេសកេពជុា េន សនសចស់េួយចាំនូន
លឺគ្នប្លួសារ ឬ ប្តូវបានសមា ិកប្លសួារ
ចករចញរៅរស់រៅេីឆងនយរនុះជាេេធ
ផ្េេួយបានរធវើរអាយពួកគត់រៅឆងនយពី
សហ្លេន៍ររសព់ួកគត់ រោយេេេួរង
នូវរញ្ហនស ខភាពរាងកាយ សងគេ នងិស ខ
ភាពផ្លូវអារេមណ៍ កងវុះនូវរេពិរសាធន៍រេើ

ធនធាន កនុងរនុះមានេន សនសចស់ជារប្ចើនប្តូវេេួេនូវរនទុកកនងុការរេើក្ងររកនារៅៗ កនុងរពេក្ដ្េអាណា
ពនាបាេររស់រលក ាំពង់ជារ់រវេ់រធវើការង្រ។ ្លងាេរយុះរេពិរសាធន៍ឆ្នាំ ២០១៧ កេមវិធីសមាលេេន សនស
ចស់កនុងអងគការេ នឍេណឌេសហ្លេន៍ផ្ទុះសរនបុរសបានក្ប្រកាលនយនិងររងកើតសមាលេេន សនសចស ់ (អូ.ភី.រអ) 
ក្ដ្េរួេជាេួយថ្ដ្លូ េន សនសចស់រដ្ើេនបកីេពុជារៅកាត់ថ្(រអច.រអ.ស ី)។ ពាក់កណាតនេឆ្នាំរនុះ រយើងបាន
ដ្ឹកនាំេន សនសចស់ចាំននួ ០៣នក់កនុងការររងកើតលណកេមការ និងមានសមា ិកច ុះរ ្នុះរហ្ូតដ្េ់ ៧០នក ់
រហ្ូតដ្ក់រាំណាចឆ់្នាំ។  លណកេមការ និងរ លគេិកសងគេកចិចររស់េ នឍេណឌេសហ្លេន៍ផ្ទុះសរនបុរស បានចេូ
រួេវលគរណ្តុះរណាតនេ និងប្លូររង្គនេកនុងរខតតបាត់ដ្ាំរងជាេួយនឹងរ លគេិកអងគការេន សនសចស់កេពុជា រោយ
បានរធវើដ្ាំរណើរេកកាន់រខតតរសៀេរារនឹងផ្តេក់ាររណ្តុះរណាតនេ នងិគាំប្េកនុងការររើករអាយដ្ាំរណើរសមាលេន
េន សនសចស់រៅកនងុភូេ ិប្កាញ់។ 

ការប្រ  ាំប្រចាំក្ខ ប្តូវបានរធវើរ ើងកនុងរលហ្ៈោឋននររស់អន លណកេមការ រហ្ើយប្ក េការង្រក្តងក្ត រួជាេួយ
លណកេមការចាំនួន ២ រៅ ៣ ដ្ងកនុងេួយក្ខ ាេរយុះរបាយការណប៍ានរង្ហនញថ្សមា ិកទាំងមានការេេួេ
ខ សប្តូវផ្ទនេ់ខលួនរៅកនុងសហ្លេនររស់ពួកគត ់ រហ្ើយមានភាពប្ររសើររ ើងរញ្ហនស ខភាពក្ដ្េរធវើរអាយពកួ
គត់មានអារេមណ៍ថ្មានេាំនក់េាំនងកនុងសងគេ។ 

ល.ការរេើករ ើង នងិ លាំនតិផ្តចួរផ្តើេរផ្នសងៗ  
 

● កនុងឆ្នាំ ២០១៧ រនុះេ នឍេណឌេសហ្លេនផ៍្ទុះសរនបុរសបានររើករអាយដ្ាំរណើរការទរកោឋននេយួ
សប្មារ់កនូៗររសរ់ លគេិកទាំងអស ់ ក្ដ្េេេួេបានេូេនិធិពីសហ្រដ្ឋអារេរចិរហ្ើយមានរ ្នុះថ្ 
(នាំសប្មារ់ក មារ/ទរក)។ េាីាំងរនុះប្តូវបានោក់រអាយដ្ាំរណើរការរៅខាងរប្កាយក្ផ្នកដ្ាំេនាញក្ដ្េ
មានការ ួយនូវចាំន ចរាំរពញខវុះខាត ។ អនកតេនាញ ០២រូរ ប្តូវបានរប្ ើសររីសរអាយចេូរាំររីការង្រ
ជាអនករេើេក្ងរនិងមា្នក់រេៀតប្តូវបានរប្ ើសររីសពីខាងប្ក េក មារអសេតថភាពកនុងរពេេកេខណ័ឌចាំ
បាចណ់ាេួយ រ លគេិកអនករេើេក្ងរទាំងអស់ប្តូវបានចេូររៀនវលគរណ្តុះរណាតនេកនងុការរេើេក្ងរក 
មារ រចចុរនបននក មារមានចាំនួន ០៥នក ់ក្ដ្េមានអាយ ចរព់ី ៣ក្ខ រហ្ូតដ្េ ់២ឆ្នាំជាររៀងរាេ់ថ្ងៃរនុះ 
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ចាំក្នកកនូៗររសរ់ លគេិកក្ដ្េមានមានអាយ  ៣ឆ្នាំ ដ្េ ់៤ឆ្នាំលឺប្តូវបានច ុះរ ្នុះចូេររៀនកនុងកប្េតិ
ទរកនុងករណីរៅមានកក្នលងក្ដ្េអាយរអាយពួកគត់ចេូររៀនបាន ក មារកនងុភូេិរគេរៅជាពីរសុះ
ក មារសថិតកនុងភាពប្កីប្កប្តូវបានផ្តេ់ជាអាេិភាព លាំនិតផ្តចួរផ្តើេរនុះកនុងរគេរាំណងបាន ួយដ្េ់
រ លគេិកទាំងអស់ក្ដ្េក ាំពង់រាំររីការង្ររោយខវុះេេធភាពកនងុការ ួយរកអនករេើេក្ងរកូនៗ  

● េ នឍេណឌេសហ្លេន៍ផ្ទុះសរនបុរស បានរនតរាំរពញការង្រររស់ខលួន (ការគាំពារ និងក មារអសេតថ
ភាព) ក្ដ្េបានចូេរួេវាយតថ្េលកនុងកេមវិធ ីការប្រកឹនារយរេ ់ការរធវើរេរង្ហនញ និងចេូរួេប្រ  ាំប្តី
មាសរៅេីប្ក ងភនាំរពញ រោយប្រធានក្ផ្នកសងគេកិចច និង ប្រធានកេមវិធ ី 

● េ នឍេណឌេសហ្លេន៍ផ្ទុះសរនបុរស បានប្តូវរប្ ើសររីសរអាយចូេរួេជាេួយលរប្មាង ក្ដ្េបានររៀរចាំ
រោយរោយអងគការអនតរជាត ិ (ហាការ) អងគការ ាំហានដ្ាំរូងកេពជុា ( .ដ្.ក) រដ្ើេនបីរធវើការររៀរចាំនូវ
កប្េិតអតិររិមារនូវវលគរណ្តុះរណាតនេនូវ ាំនញសងគេកិចចាេតប្េូវការកនុងប្ររេសកេពជុា 

● អតីតសសិនសមា្នកស់ថិតកនុងចាំរនេប្ក េ (ប្ក េកេពុជា) តាំណាងរអាយប្ររេសកនុងកេមវិធីប្រកួតប្រក្ ង 
េន សនសយនតអូឡាាំរព អនតរជាតិរៅសហ្រដ្ឋអារេរិច (អនកររងកើតវ័យរកមង) 

 
 . រ លគេកិ 

រៅរាំណាច់ក្ខធនូ ឆ្នាំ ២០១៧ រនុះអងគការេ នឍេណឌេសហ្លេនផ៍្ទុះសរនបុរស មានរ លគេិកសសរ រ ៣៩ ក្ដ្េ
កនុងរនុះមាន ៣៧នក់ជារ លគេិកជាត ិ នងិ ០២នក់ ជារ លគេិកអនតរជាតិក្ដ្េេ ខតាំក្ណងជា ប្រធានកេមវធិ ី
និងអនកសប្េរសប្េេួអនកសមប្ល័ចិតត។ ចាំនួនរ លគេិកមានការផ្លនស់រតូររោយសារប្តូវការថ្នការរប្ ើសររីស នងិ
រយងរៅរេើការផ្លនស់រតូរតាំក្ណងការង្ររប្ៅរមា នងរៅរពញរមា នង ងវីររើអងគការរយើងបាន ួររញ្ហនេាំបាកក៍ពតិ
ក្េនក៍រយើងរៅក្តប្រកាន់ជារន់ិងរគរពរៅាេចនារ់ការង្រ រហ្ើយបានទាំង យួពប្ងឹងដ្េ់រ លគេិកទាំងអស់
រអាយបានយេ់អាំពចីនារ់ការង្រនិងកាតពវកិចចកនុងនេខលួនជានិរយ ិត 

កនងុឆ្នាំ ២០១៧រនុះមានការផ្លនស់រតូរថ្្នក់ដ្ឹកនាំេួយចាំនួនកនុងអងគការរនុះ ដ្ចូជាការចករចញររស់សាថនរនិក
េួយរូរ រហ្ើយក៍ជានយក លឺរោក អាក្ ន ខដ្ូរី ក្ដ្េបានប្តេរ់រៅកាន់ប្ររេសអង់រលលសវិញជាេួយនឹង
ប្ក េប្លួសារររស់រោក នឹងបានប្តេរ់ ាំនសួវិញនូវអនកប្សី ហ្វីអណូា សាេឺរូនក្ដ្េជាប្រធានកេមវិធីកនងុក្ខវិចឆិ
កា ២០១៦ ក្ដ្េជាលរប្មាងកនុងការេេួេការង្ររនតរវាងរោក អាក្ ន និង អនកប្សីហ្វីអណូា រោយក្ ក
រោក អាក្ ន ក៍រៅក្តរនតចូេរួេកនុងតួនេីជាសមា ិកប្ក េប្រឹកនាភបិាេកនងុប្ររេសអង់រលលសរោក អា ក្ 
នបានរាំរពញការង្រររស់កនុងប្ររេសកេពុជារយុះ ១០ ឆ្នាំកនងុការេុះរង់រដ្ើេនបីកេពុជារហ្ើយវាជាការរសាកសាតនយ
រាំផ្ តសប្មារ់អនករាេ់គ្ន  
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ការ ូនដ្ាំរណើរ រោក អាក្ ន រៅអាកាសយនតោឋនន រសៀេរារ 

 

 

 

រនទនរ់ពីបានរាំរពញការង្រយុះរពេ ០៨ ឆ្នាំប្ក េប្រកឹនានយក ក៍ដ្ូចជាប្រធានប្ក េការង្រសងគេកិចចកនងុកេម
វិធីអសេតថភាពេួយរូរកប៍ានចករចញពសីមា កិផ្ងក្ដ្រ លឺអនកប្ស ីថ្េ  េ ាំ នងិ រោក ហា នង ពងនសរិេធ ជាប្រធាន
លរប្មាងប្តូវបានចករចញរនទនរ់ពីបានរាំរពញការង្ររយុះរពេ ០៨ ឆ្នាំរហ្ើយសូេអរល ណចាំរពាុះគត់ក្ដ្េ
បានេុះរង់រពេរវោេយួចាំនួន រហ្ើយរយើងបានេេួេសាវនលេន ៍ រោក ស  ី រដ្ត ក្ដ្េជាប្រធានលរប្មាងងមី
រហ្ើយរោកធាលនរ់ជាអតតីរ លគេិកកនុងអងគការរនុះក្ដ្រកាេព ី ០៥ ឆ្នាំេ ន រោយការប្តេរ់េកវិញកនងុផ្នតល់ាំនិត
េួយរោកបានប្តេរ់េកវញិរោយនាំេកនូវជាេួយរេពីរសាធន ៍នងិចាំរនុះដ្ឹងក្ផ្នកវិសយ័ប្លរ់ប្លងអងគការកនុង
ប្ររេសកេពុជា ។ ចាំក្នកលរប្មាង សហ្ប្គសសងគេ (ក្ប្កសហ្គិកកូ) អនកប្លរ់ប្លងមា្នក់ប្តូវបានចករចញល ឺ
កញ្ញន សាយ សេឆសនស រនទនរព់ីរាំរពញការង្ររយុះរពេ ០៧ឆ្នាំរដ្ើេនបីរនតការង្រកនុងវិសយ័រេសចរណ ៍សថិតកនងុ
ឳកាសេយួរនុះថ្ដ្លួរក៍រៅក្តរនតកនុងការផ្តេ ់ាំនួយសប្មារត់ួនេីថ្្នកដ់្ឹកនាំកនុងរយុះរពេ ០២ឆ្នាំ រហ្ើយការ
ប្រកាសរប្ ើសររីសប្តូវបានរធវើរ ើងរដ្ើេឆ្នាំ ២០១៨រនុះ។ នយិកាអងគការ នងិអនកប្លរ់ប្លងសងគេកចិច រោក
ប្ស ីចន ់ោនី ក ាំពងេ់ាំក្ហ្រមាត ភាព រហ្ើយនឹងប្តេរ់េកវញិកនុងក្ខ ក េភៈ ឆ្នាំ ២០១៨ 

ចាំក្នករៅកនងុកេមវធិីអរ់រំ ប្លូ ០២នក់ លឺ រោក ឃលនាំង ធាី និង រោក អ ៊ីន ចននី ប្តូវបានចករចញរោយ
េេួេការង្រងមីជាេលគរេស ។ ឧសនាហ្កេមរៅកនុងរខតតរសៀេរារេួយរនុះប្តូវបានចត់េ កពីអនកប្ស កក្ដ្េអាច
នាំេកនូវវរិ េភាព នងិភាពមានបាន ចាំក្នកឯដ្ាំរណើរការថ្នការប្រកាសរប្ ើសររីប្តូវបានេេួេនូវអតតីសសិនស
ររស់អងគការក្ដ្េបានរង្ហនញថ្វាពិតជាសាកសេក្ដ្េជាចាំន ចខាលនាំងកនុងការផ្តេ់រៅរអាយសហ្លេន៍វិញ។ 
 
រីឯកេមវិធីអសេតថភាពដ្ូចអវីក្ដ្េបានរេើករ ើងខាងរេើ ប្រធានប្ក េថ្្នក ់ រសក ប្តូវបានចករចញកនុងពាក ់   
កណាតនេឆ្នាំ ប្សេរពេក្ដ្េរយើងបានររងកើតថ្្នក់ចាំននួ ០៣រក្នថេរេៀត រហ្ើយរ លគេិកចាំននួ ០៣នក់ប្តូវ
េេួេឳកាសកនុងតរេលើងឋានៈរៅជាប្រធានប្ក េ (េ្នតជីានខ់ពស់ក្ផ្នកក មារអសេតថភាព) ប្រធានក្ផ្នកប្លរ់ប្លង
ផ្ទុះប្ពុះល ណ អនកប្ស ីសា នេ សារា នង បានេេេួខ សប្តូវទាំងប្ស ងទាំងរេើកេមវិធីអសេតថភាព កនងុរនុះមានអនក
រេើេក្ងរ ០៣នក់បានចករចញ និង ាំនួសរោយរ លគេិកមា្នក់រធវើការរក្នថេរមា នងប្ពេទាំងរធវើការរប្ ើសររីស
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រ លគេិកងមីចាំននួ ០២នក់រក្នថេ កនងុរនុះមានមា្នក់ក្ដ្េអតតីសិសនសរៅអងគការផ្ងក្ដ្រ សប្មារ់រ លគេិកក្ផ្នកអនក
សប្េរសប្េួេលឺរោកប្សី ក្ដ្រ ូរាស រសានរដ្ឿ ប្តូវបានចូេរាំររីការង្រកនុង ក្ខ វចិឆិកា អនកប្សីអរញ្ចើញេកពី
ប្ររេសអូ្សាតនេ ី រហ្ើយបានក ាំពង់រស់រៅកនងុរខតតរសៀេរារអស់រយុះរពេ ១០ឆ្នាំរហ្ើយប្ក េការង្របាន
សាវនលេនគ៍ត់យ នងកក់រៅតន។ 
 

ការរណ្តុះរណាតនេ និងការអភិវឌនឍន លជឺាចាំន ចសនេូរោយ្លងកាត់ឆ្នាំ ២០១៧ ប្ពេទាំងរ លគេកិអងគការទាំង
អស់បានចូេរួេវលគរណ្តុះរណាតនេងម ី (កិចចគាំពារក មារ)ាេរយុះេនទីររពេនយក មារអងគរ រប្ៅពីរនុះប្ក េការង្រ
បានចូេរួេរក្នថេរៅវលគ (ការរំរោភរាំពានរេើរកមងប្រ ស) ក្ដ្េបានររៀរចាំរ ើងរោយអងគការ ាំហានដ្ាំរូង
កេពុជា រក្នថេពីររនុះប្លូៗ នងិរ លគេកិសងគេកចិចបានេេេួវលគ សរ្ង្គនុះរឋេជាេួយប្ក េហ្  នេួយ (រអ.ធី.
អាយ.រអស) រហ្ើយអនករេើេក្ងរខាងទរកោឋននក៍េេួេបានវលគពិរសុះកនុងការរេើេក្ងរក មារ ។ រក្នថេពីប្ក េ
ការង្រក្ផ្នកប្លូររប្ងៀនចាំននួ ០២នក់ប្តូវបានចូេរេួវលគរណ្តុះរណាតនេចាំនួន ០៣ ថ្ងៃសប្មារថ់្្នកេរត
យនយសិកនា ចាំក្នកប្រធានកេមវធិីបានចេូរួេរៅកេមវិធីការអភិវឌនឍនអសេតថភាព ( ាំនញប្លូររង្គនេ)រៅេីប្ក ង 
ភនាំរពញចាំនួន ០៥ថ្ងៃក្ដ្េបានររៀរចាំរោយ (ថ្ ហ្វដ្ឹរវីេ) រប្ៅពីរនុះអងគការបានរធវើការសវនកេមរេើរគេ
នរយបាយចនារគ់ាំពារក មារ និងរគេនរយបាយសប្មារ់រណាតនយផ្នសពវផ្នាយសងគេ រដ្ើេនបីរអាយរ លគេិក
ទាំងអសយ់េ់ដ្ងឹរក្នថេកនុង ក្ខ កកកោ ឆ្នាំ ២០១៧។ 
 

េ នឍេណឌេសហ្លេន៍ផ្ទុះសរនបុរស មានរសចកតីរសាេនសនសជាខាលនាំងរោយអនកប្លរ់ប្លងកេមវិធីអសេតថភាព លឺ
អនកប្ស ី សា នេ សារា នង ប្តូវបានរប្ ើសររីសររកេ នលប្េសូប្មារ់ថ្្នក់រញ្ចរក់ារសិកនាររិញ្ញនរប្តក្ផ្នកពនាបាេ
ចេនរោយបានរធវើដ្ាំរណើររៅកាន់េីប្ក ងភនាំរពញរដ្ើេនបីេេេួសញ្ញនរប្តរោយផ្ទនេ់ពសីរេតចនយករដ្ឋេ្នត ី
ហ្  ន ក្សន ថ្នប្ររេសកេពុជា រេើសពីរនុះ អនកប្ល ូពនលឺ ក៍ប្តូវបានរប្ ើសររីសជាតាំណាងសប្មារ់នសិនសិតសកេ
វិេនាេ័យ រដ្ើេនបីចូេរេួការសក្េតងក្ខនសរភាពយនតដ្ាំរងូររស ់ អនកប្ស ី រអន េូណីា (ដ្ាំរងូពួករលសមាលនរ់ឪព ក
ររស់ខ្ុាំ) រៅកនុងររិរវនប្បាសាបាយនត កនុងក្ខ ក េភៈ ក្ដ្េមានតាំណាងអនតរជាតិ និងជាតចិេូរួេផ្ងក្ដ្រ។  
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រណាតនញ. អនកផ្តេ ់ាំនយួ នងិអនកឧរតថេភ    

 ាំនយួៈ 
● រតសសគ ូ ក្ហ្វរអនក្ហ្វ េេូនធិអិនលត រនត ាំនួយដ្េក់េមវធិីសិកនាថ្្នកេូេោឋនន ការរបាុះរង់ការសិក

សនា ការសកិនាថ្្នក់ឧតតេភសិកនា និងកេមវិធីអរ់រំក្ផ្នកអសេតថភាពកនងុក្ខ សីហា ឆ្នាំ ២០១៧កនុងរយុះ
រពេ ១២ ក្ខ រហ្តូដ្េ ់ ក្ខ សីហា ឆ្នាំ ២០១៧ រោយសប្មារ់ឆ្នាំដ្៍ថ្េរេៀតប្តូវបានផ្គត់ផ្គងរៅរេើ
កេមវិធីសកិនាថ្្នកេេូោឋនន នងិកេមវិធអីរ់រំក្ផ្នកអសេតថភាព 

● េេូនធិ ិោន ស  ន ប្តូវបានផ្គត់ផ្គងរៅកេមវិធផី្ទុះប្ពុះល ណ ាំហានេ ី០៣ រោយមានរយុះរពេ ០៥ 
ឆ្នាំ 

● េេូនធិ ិនាំ សប្មារក់ មារ ប្តូវបានររងកើតរហ្ើយក៍ជាឆ្នាំដ្ាំរងូក្ដ្រសប្មារ់ទរកោឋននកនងុអងគការ 
● េេូនធិ ិនាំ សប្មារក់ មារ បានផ្តេ់នូវងវិការេួយកនុងការ សួ  េដ្ាំរូេងមីក្ដ្េមានចាំននួ ០៦ 

● េេូនធិ ិហ្កូ្តន ឌ យខលរូ បានផ្តេ់ ាំនួយកនងុការររងកើតថ្្នក់ងមីសប្មារ់កេមវធិីអសេតថភាពប្ពេទាំងស
មាភនរៈរផ្នសងៗកនងុថ្្នក់ររៀន 

● ហ្កិ្ ន ខររភើរ បានរៅក្តរនតផ្តេ់ ាំនួយសប្មារ់កេមវិធីេន សនស  
 

ការគាំប្េដ្េប់្លសួារ 
រយើងខ្ុាំសេូអរល ណចាំរពាុះ អនកឧរតថេភទាំងអស់ក្ដ្េបានផ្តេ ់ាំនួយដ្េ់ប្ក េប្លសួារាេរយុះអងគការផ្ទុះស
រនបុរស។  ាំនយួដ្៍សរនបុរស និងការររតជាងនក្ដ្េមានកនុងកេមវិធីរនុះពតិជាមានផ្េវិ ជមានសប្មារ់ប្ក េប្លួសារនី
េួយៗ និងសហ្លេន៍ររសព់ួករល ងវីររើការរស់រៅប្រចាំថ្ងៃមានភាពប្ររសើររ ើងសប្មារ់េន សនសទាំងអស់កនុង
ប្ររេសកេពុជា រហ្ើយក៍មានប្លួសារចាំននួ ០៧ ប្លសួារបានចក់រចញពកីេមវិធីរនុះកនងុឆ្នាំ ២០១៧ រោយរយង
រៅរេើភាពប្ររសើររ ើង នងិកេៈរេសៈផ្ងក្ដ្រ ករ៍  ក្នតរយើងក៍រៅក្តមានប្ក េប្លួសាររផ្នសងរេៀតក្ដ្េក ាំពង់
រនតផ្តេក់ារគាំប្េ និង ីវភាពរៅក្តមានការេាំបាក នងិប្កីប្កក្ដ្េេិនេេួេបានការអរ់រំសប្មារ់ថ្្នក់េេូ
ោឋនន អងគការផ្ទុះសរនបុរសបានរនតការគាំប្េរៅប្ក េប្លួសារេួយចាំននួរក្នថេរេៀតាេរយុះេូេនិធ ិ និងការ
ឧរតថេភរផ្នសងៗ រហ្ើយពកួរយើងរៅមានប្ក េប្លួសារចាំនួន ០២ រេៀតក្ដ្េប្តូវរង់ចាំ នងិផ្តេ់ការគាំប្េ ។ កនុង
ឳកាសរនុះរយើងខ្ុាំសូេរធវើការផ្នសពវផ្នាយរក ាំនួយរក្នថេ ប្រសិនររើរោកអនកមានការចរអ់ារេមណ ៍និងចង់ដ្ឹង
នូវព័ត៌មានរក្នថេ នងិមានរាំណងចង់ផ្តេ់ ាំននួដ្េ់កេមវិធរីនុះ សូេេាំនក់េាំនងេកកាន់សាររអរ ចប្តូនិច
ដ្ូចខាងរប្កាេរដ្ើេនបីសាកសួររក្នថេ៖ programmanager@gracehousecambodia.org   
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អនកសមប័្លចតិត 
សូេថ្ងលងអាំណរល ណចាំរពាុះអនកសម័ប្លចតិតទាំងអស ់ក្ដ្េបានចាំណាយរពេរវោ កាំោាំកាយ នងិ្នទុះកនុងគាំប្េ
ដ្េ់អងគការផ្ទុះសរនបុរសសប្មារ់ឆ្នាំរនុះ រហ្ើយក៍រៅមានអនកស័មប្លចតិតេួយចាំនួនរេៀតក្ដ្េពួកគត់រៅក្តរនត
កនុងការគាំប្េអងគការប្លរ់វិធសីា្សតរាេ់រពេក្ដ្េពួកគត់បានប្តេរ់េកប្ររេសររស់គត់វិញក៍រោយ រេើពី
រនុះពួកគត់បានតាំណាងរអាយអងគការផ្ទុះសរនបុរសរៅកាំប្េតិអនតរជាត។ិ 

 

ជាពរិសុះរយើងខ្ុាំសូេសក្េតងនវូការដ្ឹងល ណចាំរពាុះ   
 

អាន មា នរីអាន ីខាហ្នសីុ ណាថ្ន រចន េីសានរន មា នរេីូអសិ សទឺររ រ ៀោន ខតនីយ ហ្នសូសាន រអស ឺចច ណីា 
រូរឺត រចនី នីកូឡា ខារីអាន រចត ថ្ត ចរណត ហ្នសូហ្នសី ណីល ីណីហ្នា រខតឺរីន រចស ការីណា រីអានកា ររត
ហ្នសី អាោេ ហ្លូររ  វាយវ ន ីរនៀនរល ណីក ធូមា នស ងេ ហ្នាល ប្ពេទាំងេតិតភ្កតដ័្៍ថ្េរេៀតក្ដ្េបានចូេរួេកនុង
លរប្មាងកនុងរយុះរពេក្វង នងិខលីទាំងអស់ រេើសពីរនុះរធវើការអរល ណចាំរពាុះ អនកប្សី មា នរីក្ ន ក្ដ្េបាន
ពនាយេរនត ួយកនងុការអភិវឌនឍននូវកេមវធិីសកិនាក្ផ្នកអរ់រំពីេួយឆ្នាំរៅេួយឆ្នាំ។    
 

 

 

 

 

 

 

 

ាេរយុះផ្ទនេខ់លនួ នងិ ជាប្ក េការង្រក្ដ្េបានគាំប្េដ្េផ់្ទុះសរនបរុស កនងុឆ្នាំ ២០១៧៖ 

 

ជាដ្ាំរូង រយើងខ្ុាំសូេអរល ណចាំរពាុះ ប្ាសត ី ររសក់េមវិធេីន សនសធេ៌ររស ់ ប្ររេសអង់រលលស ក្ដ្េមានរ ្នុះ
ថ្ រ្ហ្គសហាវ រខេរកូ្ឌប្ាស ក្ដ្េសវុះក្សវងនងិពនាយេប្រូេងវិការ រោយយកចិតតេ កោកក់នុងការ
ប្លរ់ប្លងងវកិារ ក្ដ្េមានដ្ចូជាៈ ប្រ ៊ី តិ ខដ្ូរី រ ន ីចន មា នរី ខាតធ ឺនិង រខតស ី ក្សទរ ។ រេើពីរនុះសូេអរ
ល ណចាំរពាុះ នយកប្ក េប្រឹកនាភិបាេ ររសអ់ងគការផ្ទុះសរនបុរស ( ចន ់ោនី សួន ជារណត អាក្ ន ខដ្រូ ី
និង រោក  េី រអ តុ) ប្ពេទាំងសមា ិកប្ក េប្រឹកនាភបិាេេួយចាំនួនក្ដ្េបានចករចញរៅដ្ូចជា អនកប្ស ី
ថ្េ  េ ាំ ក្ដ្េបានរាំរពញការង្រអស់រយុះរពេ ០៨ ឆ្នាំេករនុះ  
 

អងគការផ្ទុះសរនបុរសបានពឹងក្ផ្ែករៅរេើថ្ដ្លូរសរនបុរសទាំងឡាយក្ដ្េមានដ្ូចជា សាោ េហាវិេនាេ័យ ស
មា ិប្ក េក្ដ្េបានគាំប្េាេវធិីរផ្នសង ក្ដ្េកនងុរនុះមាន នងិសូេអរល ណជាពិរសុះចាំរពាុះ 
 

● ផ្ទុះសាោររៀន ភារាយ    ( ុនដ្ ន ប្ររេសអង់រលលស) 
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● រអស ធី យសូូឡា ខេ ិច  ូ ក្អេ ឌ ី (ប្រេសអូ្សាតនេី) 

● េហាវិេនាេ័យ ក្ឌនលីន     (រដ្ឋវ ិតរូរ  ប្រេសអូ្សាតនេី)  

● េហាវិេនាេ័យ ខឺេនី   (រដ្ឋខាងេិចអូ្សាតនេ ីប្រេសអូ្សាតនេី) 

● ក្រ េរវាុះរ វ ដូ្ នហាគន រ ូតថ្រីខលរិ   (ប្រេសអូ្សាតនេី) 

● ស ីរីប្រ េ ផ្េស ី អ ៊ីឌូរខហ្នសុនី សិនរធើ  (រដ្ឋវ ិតរូរ  ប្រេសអូ្សាតនេី)  

● ោរូច ប្ខាវហ្វត     (ប្ររេសអង់រលលស) 

 

អរល ណអា វីកេមថ្ដ្លរូេយួចាំននួក្ដ្េបានគាំប្េអងគការផ្ទុះសរនបរុស 

● បាាំរ ូ រសទច 

● ញូវ ហ្វីវ អ ៊ិតរធើរ ី
● ហ្ហូតប្ពីនការហ្វ 
● សណាឋនគរ វិចតូរីយ ន 

 

អរល ណថ្ដ្លសូហ្គរណ៖៍ 

អងគការេិតតសមាលនញ ់ចរ់ថ្ដ្(គាំពារក មារ) ្ហ្គនីហ្គិកក ូសេូស េប្ាស ់ប្ាក្វេអ ៊ីឌូរខសនសឹន អាស ី ភីផ្េ ក្អ
ន រផ្លស ហ្គរូ េធា ខនសឺត រសវរហ្វិន ក្ហ្េរអចរខេរឌូា ហ្វឺសសទិររខេរូឌា វូក្េនររីសាសហ្នសិនរធើ រវីេេូ
រីថ្េរសហ្នសិន រិចរខេរូឌា ថ្េហាវរហាវននរដ្ហ្នសឹន អងគរហ្សូពីងេហ្វឆេប្ដ្និ យូរសដ្ ្ហ្គិនធិចរ្ើ (កូររ ខាង
តនបូង)។ 

 

ាេរយុះឆ្នាំ ២០១៧រនុះអងគការផ្ទុះសរនបុរស បានេេួេសាវនលេនេ៍កពរីណាតនប្ររេសេួយចាំននួដ្ូចជា៖ 

កេពុជា សហ្រដ្ឋអារេរិច កាណាោ អង់រលលស អូ្សាតនេ ីញវូរហ្នសក្ ន នីរដ្ើក្ ន បារាាំង អាេឺេ ង ់សវតីរសើក្ ន 
សលូវា នលី ចនិ កូររ ខាងតនបងូ សងហរូរី និង ប្ររេសថ្ង។ 
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ហ្រិញ្ញវតថ ុ

ររៀរចាំរោយនយកអងគការ រោក អាក្ ន ខដ្ូរ ី

 

 

 

សេត េនយរដ្ើេប្គ ០១/០១/២០១៧      $៥,២៧៦.៦៥ 

ចាំណេូពីកេមវិធ ី( ាំនួយក្ដ្េកាំណត)់    $៣៤,៦៦០.០៦ 

 ាំនួយក្ដ្េេិនបានកាំណត ់     $៣១,៤៨៦.០១ 

សរ រ        $៦៩,៩៨៣.០៦ 

រតសសគ ូ(ក្ហ្វរអនក្ហ្វ េេូនធិិអនលត)    $៩៥,១២៤.៤០ 

សរ រចាំណុេ       $១៦១,២៧០.៤៧ 

សេត េនយច ងប្គ         $១៦៦,៥៤៧.១២
        

 

**  ាំនួយក្ដ្េប្តូវបានកាំណត់លឺប្តូវបានរូករួេរញ្ចូេទាំងេូេនិធ ិសមាលេន៍េន សនសចស់ រហ្ើយនឹងេងវិការ
សប្មារ់កេមវិធីតាំក្ហ្រទាំ 
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ចាំណេូពីកេមវិធ ី( ាំនួយក្ដ្េកាំណត)់     $៣៩,៤៤៦.៣៦ 

 ាំនួយក្ដ្េេិនបានកាំណត ់      $២៩,២១៦.៣៣ 

សរ រ         $៦៨,៦៦២.៦៩ 

រតសសគ ូ(ក្ហ្វរអនក្ហ្វ េេូនធិិអនលត)     $៨០,៤៥៣.៩៨ 

សេត េនយច ងប្គ        $១៤៩,១១៦.២៩ 
      

សេត េនយច ងប្គ ៣១/១២/២០១៧     $២៣,៨០៥.៦២  
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ហ្រិញ្ញនវតថ ុ(ត) 

លរណននយអងគការផ្ទុះសរនបុរស 

១. រ ្នុះ រ្ហ្គស ហាវ រខេរឌូា ប្ាស ស .ីរអ.ក្អហ្វ (ប្ររេសអង់រលលស) 

សេត េនយរដ្ើេប្គ $ ៥៩,១២៦.៨៦  

ចាំណេូ  

រតសសគ ូ(ក្ហ្វរអនក្ហ្វ េេូនធិិអនលត) $ ២១,០៣៧.០០  

 ាំនួយរផ្នសងៗ $ ៣,៣៨៤.៩១  

សរ រ $ ៨៣,៥៤៨.៧៧  

ការចាំណាយ  

កាំថ្ប្េ $១៤៦.៤៤  

រផ្ទរងវិការ $ ៧៦,០០០.០០  

សរ រ $ ៧៦,១៤៦.៤៤  

សេត េនយច ងប្គ $ ៧,៤០២.៣៣  
  

អប្ាការប្បាក ់£/$ 

រផ្ទរ ១២/០១/១៧ £២០,០០០   អប្ា ១.២០៤/០.៨៣០ =  $២៤,០៨០  

រផ្ទរ ២៨/០២/១៧ £២០,០០០  អប្ា ១.២២៩/០.៨១៣ =  $២៤,៥៨៨ 

រផ្ទរ ០២/០៦/១៧ £១៦,០០០  អប្ា ១.២៧៣/០.៧៨៦= $២០,៣៦៦.៤០ 

រផ្ទរ ២០/១០/១៧ £២០,០០០  អប្ា ១.៣០៤/០.៧៦៦= $២៦,០៩០ 

  

២. សហ្លេន៍ផ្ទុះសរនបុរសកេពជុា (ធនគរ រអ.អិន.ហ្នសិត)  

សេត េនយរដ្ើេប្គ ០១/០១/១៧:    USD $១,៩៨២.៣៩ 

សេត េនយច ងប្គ ៣១/១២/១៧:    USD $១៧,៨៧៨.០៦ 

៣. សហ្លេន៍ផ្ទុះសរនបុរសសាច់ប្បាក់នឹងថ្ដ្ 

សេត េនយរដ្ើេប្គ ០១/០១/១៧:      USD  $៣,២៩៤.២៦ 

សេត េនយច ងប្គ ៣១/១២/១៧:    USD  $៥,៩២៧.៥៦ 
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សរងេរ 

រចចុរនបននសហ្លេន៍ផ្ទុះសរនបុរសបានដ្ាំរណើរការអស់រយុះរពេ ១០ ឆ្នាំរហ្ើយ ការផ្លនសរ់តូរេ ខមាត់ប្ររេសកេពុជា
នឹងការ ុះឥេធផិ្េេកវិញក្ដ្េមានរៅកនុងអងគការេួយរនុះ ខណុះក្ដ្េរៅ  ាំវិញសហ្លេនល៍ឺរៅក្តរនតការ
អភិវឌនឍន៍ករ៍  ក្នតរញ្ហនប្រឈេរៅក្តមាន. អងគការផ្ទុះសរនបរុបានផ្តេឳ់កាសដ្េ់ក មារជារប្ចើននក់ ប្ពេទាំង
ប្ក េប្លួសារអស់រយុះរពេជារប្ចើនឆ្នាំ កនងុនេជាអងគការរប្ៅរោឋនភិបាេេួយក្ដ្េបានខតិខាំ នងឹបានរ ើញការ
ផ្លនស់រតូរប្ពេទាំងេេធផ្េជាវ ិជមានចាំរពាុះរាេ់កេមវិធីនេិយួៗ ទាំងកប្េិតថ្នការយេ់ដ្ឹងយ នងេោូយកនុង
សហ្លេន៍ផ្ទនេ។់ ទាំងរនុះលឺស េធសឹងជាការគាំប្េ និងការខិតខាំប្រងឹប្រឹងររស់មាចនស ់ាំនួយ អនកឧរតថេភ មាចនស់
េូេនិធ ិ អនកររិចចនក ប្ពេទាំងអនកសមប្ល័ចតិត ទាំងអស់ក្ដ្េបានេកេសនសននងិបានប្បារ់នូវព័តអ៌ាំពីផ្ទុះសរនបុរ 
ក្ដ្េអាចរអាយរយើងរនតការង្រដ្៍សាំខាន់េួយរនុះ  

 ាំនួសរអាយប្ក េប្រកឹនាភិបាេនយក រៅកនុងប្ររេសអង់រលលស រ លគេិក ក មារៗ ប្ក េប្លួសារ និងសហ្លេន៍
ក្ដ្េបានរធវើការពាកព់នធ័ រយើងខ្ុាំសូេក្ងលងអាំណរអរល ណយ នងថ្ប្កក្េង។  

 

រោកអនកអាចរធវើការររចិល ឬផ្តេេ់េូនធិេិកកានអ់ងគការផ្ទុះសរនបរុសបានាេរយុះលណរនយនយធនគរ នងិ
ពត័ម៌ានខាងរប្កាេ: 

 

UK Bank Account 

Grace House Cambodia Trust 

CAF Cash Account: 00024658 

Sort Code: 40-52-40 

 

 

 

 

 

 

 

https://mydonate.bt.com/charities/gracehousecambodiatrust 

 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-lick&hosted_button_id=DGSZGL36SZSNA 

Cambodian Account 

Community Center of Grace House 

ANZ Royal Bank 

Phnom Penh, Cambodia 

Swift Code ANZBKHPP 

A/C Number 1771711 

 

 

 

https://mydonate.bt.com/charities/gracehousecambodiatrust
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=DGSZGL36SZSNA

