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ខ្លឹម រសេងខបៈ 
កនុងឆន  ំ ២០១៧ េនះ េយងីេឃញីថ សហគមន៍មនកររកី

ចេ្រមីនគរួជទីេមទនៈភព។ ថន ក់ដឹកនភូំមិ (CBOs) និងថន ក់
ដឹកនសំហគមន៍កសិកមម (្រកុម្របឹក ភិបល និង គណៈកមមករ្រតួត
ពិនិតយ) បនេកីនេឡងីសមតថភពកនុងករដឹកន ំ ្រគប្់រគង ចតែ់ចង 
និងេ ះ្រ យបញ្ហ េ យមនករទទលួខុស្រតូវខពស់ ។  សហគមន៍
កសកិមមកំពុងរកីចេ្រមីនជបេណ្ដី រៗេ យមនទំនុកចិត្ដពីសមជិក 
េហយី សមជិកសហគមន៍កសកិមម កដូ៏ចជមូលធនសហគមន៍
កសកិមមេកីនេឡងីពីមួយែខេទមួយែខ។ សហគមន៍កសិកមម បំេពញ
តនួទីដស៏ំខន់បំេរដីល់សមជិករបស់េគេ យសហគមន៍កសិកមម
បនផ្ដល់េស េឆ្លយីតបត្រមូវករដល់សមជិកជិតបីពនន់ក ់។ សហ
គមន៍កសិកមម្របកប ជីវកមមមនដូចជៈ លកជី់គីមី, លកអ់ងករ, លក់
្រគប់ពូជបែន្លេផ ងៗ លកផ់លតិផលកសិកមមេផ ងៗ និង ឥណទន
កសកិមម ។ កសកិរេគលេ  ១០៧២នក ់ (្រសី្ដ ៥៩៨ នក)់ និង 
មច ស់កសិ ្ឋ នគំរូ ២១នក់ (្រសី្ដ២នក់) បនទទលួករបណ្ដុ ះ
ប ្ដ ល និងបង្ហ ត់បង្ហ ញពីបុគគលិកអងគករអូឌីអូវ ី េ យពួកគត់
បនយកចំេណះដឹងែផនក   ផលឹតកមមេសប ងេទអនុវត្តនក៍នុង្រគួ រ 
េហយីទទួលបនលទធផលល្អ្របេសីរ េ យពួកគត់ ច្របមូលផល
បែន្ល ច្់រតី និង ច់មនស់ំ ប់ផគតផ់គង់ករបរេិភគកនុង្រគួ រ្របចំ
ៃថង និង ចលករ់ក្របក់ចំណូលបែនថមពីករលកផ់លិតផលរបស់ពកួ
គត់ផលតិសល់ពីត្រមូវករកនុង្រគួ រ ។   

សកមមភពែផនក រូបតថមភ ទឹក ្អ ត និងអនម័យ បនចូល
រមួចំែណកេលកី កមពស់សុខភពរបស់សហគមនេ៍ធ្វីេ យកសិករ
េគលេ មនករផ្ល ស់ប្ដូរឥរយិបថេ យេចះេ្របី្របស់បងគន់ អនម័
យ េរៀបចំទឹក ្អ តេ យេ្របីធុងចេ្រមះ ឬ ទឹំកឆ្អិន សំ ប់បរេិភគ 
។ កសកិរេគលេ យល់ដឹង និងបនអនុវត្ដនក៏នុងករេរៀបចំ ចំអិន

របន្រតឹម្រតូវែដលសំបូរ រជតិចិញច ឹម ករេរៀបចំទុក ក់
របនល្អ មនអនម័យ ែដលជែផនកមួយដស៏ំខន់កនុងករេលីក

កមពស់សុខភពរបស់ពួកគត ់ ដល់កូនៗ និង សមជិក្រគួ ររបស់
ពកួ  គត។់  

គេ្រមងកមមវធីិបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈដល់យុវជនបនបណ្ដុ ះ
ប ្ដ លជំនញ កត់េដរ ករជួសជុល េអឡចិ្រតូនិច (ជសួជុលទូរ
សពទ)័ និង សំ ងករដល់សសិ មវទិយល័យ និង អនុវទិយល័យ ។ 
អងគករអូឌីអូវកី៏បនបេ្រងៀនដល់យុវជនអំពីជំនញទន់ ដូចជ ករ
េលកីទឹកចិត្ដ ភពជអនកដឹកន ំ ករកំណតេ់គលេ  ជំនញទំនក់
ទំនង ែផនករជំនញួ....  ។ល។ មរយៈករគ្ំរទពីអងគករអូឌីអូវ ី
យុវជនបនេកីនេឡងីនូវចំេណះដឹង ជំនញ េហយីពួកគត់ ចយក
េទេ្របី្របស់្របកបរបរ ជីវកមម រកចំណូលេនផទះ េដីមបផីគតផ់គង់
ជីវភព្រគួ ររបស់ពួកេគ កត់បនថយករចំ ក្រសុកេដីមបែីស្វងរក

ដូរមនុស  ករេកង្របវញច ័ ករេ្របី្របស់េ្រគឿនេញ ន ....  
។ល។  
 សកមមភពែផនកក ងសន្ដិភព្របជពលរដ្ឋមនករ
សបបយចិត្ត និងគ្ំរទគេ្រមងសកមមភពកត់បនថយករ 
េសពេ្រគឿង្រសវងឹ ។ ្រកុម្របឹក ឃុេំនកនុងតំបនេ់គលេ (ឃុំ
េ ្ដ េកង) េចញដីកទកទ់ងេទនឹងសកមមភពកត់បនថយ
ករេសពេ្រគឿង្រសវងឹកនុងឃុ ំ េ យមនករផ ព្វផ យដីកឃុំ
ពីផលប៉ះពល់ៃនករេ្របី្របស់េ្រគឿង្រសវងឹ ្របជពលរដ្ឋបន
យល់ដឹង និងកត់បនថយករេសពេ្រគឿង្រសវងឹ ឈបេ់ យ
េកមងេ្រកម យុ១៨ឆន េំទទិញេ្រគឿង្រសវងឹ ។ ្របជជនកនុង
សហគមន៍ ជញ ធរ កដូ៏ចជសមតថកិចចបននិយយថ ចប់
ងំពីមនករផ ព្វផ យពីផលប៉ះពល់ៃនករេសពេ្រគឿង្រស

វងឹពួកគត់បនសេងកតេឃញីថ មនករកតប់នថយអំេពី    
ហងឹ េនកនុង្រគួ រ និងេន មសហគមន៍ ។ 
  ភពេជគជ័យទងំេនះបនមកេ យមនគ្ំរទកនុងែផនក
សមតថភព និងផ្ដល់ថវកិពីមច ស់មូនិធិរបស់េយងីរមួមនដូច
ជៈអងគករអឹមសុីសុី   (MCC)   អងគករេហែឡនេខេលីរ ៍ 
Helen Keller International-HKI អងគករេវរីញូ៉ី  (World 

Renew)  ។ អងគករអូឌីអូវ ី ក៏បនទទលួករគ្ំរទែផនក
្រគប្់រគងអងគករពី្រកុម្របឹក ភិបលអងគករអូឌីអូវ ី និងទទលួ
បនកិចចសហ្របតិបត្ដិករល្អពី ជញ ធរមូល ្ឋ ន និង មនករ
ចូលរមួយ៉ងេពញេលញពី្របជពលរដ្ឋ និង  ពហុអនកពក់ពនធ័
ទងំអស់ ។  កនុងនមអងគករអភិវឌ នភូ៍មិេយងី ខញុ ំសូម
ែថ្លងអំណរគុណដល់មច ស់មូលនិធិ ្រកុម្របឹក ភិបលអងគករ
អូឌីអូវ ី ជញ ធរ្រគប់ថន ក់ ករយិល័យជំនញ អងគករជតិ 
និងអន្ដរជតិ និង ្រគប់អនកពក់ពនធទ័ងំអស់ែដលបនផ្ដល់ករ
គ្ំរទ និង កិចចសហ្របតិបត្ដិល្អដល់អងគករអូឌីអូវ ី។  

ជចុងបញចបខ់ញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណដល់បុគគលិកអងគ
ករអូឌីអូវទីងំអស់ ែដលមនករេប្ដជញ ចិត្ដខពស់កនុងករបំេពញ
ករងរ ។ ករគ្ំរទ និង ករជយួេ្រជមែ្រជងរបស់េ ក 
េ ក្រសីជួយេ យអងគករអូឌីអូវ ី ចបំេពញេបសកកមម
របស់ខ្លួន្របកបេ យេជគជយ័ និង បនេឆ្លីយតបត្រមូវករ
របស់ សហគមន៍ងយរងេ្រគះ ។ 

 
  េ យក្ដេីគរពដ៏ខពង់ខពស់ពេីយងីខញុ ំ 

 
   
 

េទស សុភត 
នយក្របតិបត្ដ ិ

ទពំរ័ទ១ី 



 

 

េតើេយើងជនរ ? 
 

 អងគករអភវិឌ ន៍ភូមេិយងី (អូឌអូីវ)ី គជឺអងគករមនិរក្របក់កៃ្រមេនកមពុជែដលបេ្រមសីហគមន៍ងយរងេ្រគះេន
កនុង្របេទសកមពុជ ។ អងគករ (អូឌអូីវ)ី  បនចប់េផ្តមីកមមវធិអីភវិឌ ន៍សហគមន៍ច្រមះុែដលជគេ្រមងមួយរបស់គណៈ
កមម ធកិរមុនិណូៃណថ៍ Mennonite Central Committee (MCC) មុនេពលកំ យខ្លួនជអងគករកនុង្រសកុ ឆន  ំ
២០០៤ ។ េនែខេម ឆន  ំ២០០៥ អងគករ អូឌអូីវ ី្រតវូបនទទួល គ ល់ នងិចុះបញជ ីជមួយ្រកសួងម ៃផទៃន្របេទស
កមពុជ។  
 
េបសកកមមរបសអ់ងគករអឌូអី ូ  
អងគករអូឌីអូវេីធ្វីករេដមីបបីេងកីនសមតថភព នងិព្រងឹងសិទធអិំ ចដល់្រកុមងយរងេ្រគះ នងិ អងគករសហគមន៍   
មូល ្ឋ ន ។ 

 
 
 
 
 
 
 

ទស នៈ សយរ័បសអ់ងគករអឌូីអ ូ  
 

្របជពលរដ្ឋកមពុជរស់េនកនុងបរ ិ ថ នល្អ េសចក្តីៃថ្លថនូរ សុខភពល្អ 
និងសន្តភិព ។ 

គណុតៃម្លៈ  
 គណុភព  
 យុ ្ដធម ៌ 
 ករចលូរមួ  
 តម្ល ភព   
 គណេនយយភព  

របូថត: ្រកុមកសិករេគលេ  េនកនុងភូមិច ឃំុ ៃ្រពរេំដង ្រសុក េម ង អនុវត្ដន៍ពីរេបៀប

ទពំរ័ទ២ី 



 

 

ក.  កមមវធិីបេងកើនសន្តិសខុេសបង និង្របក់ចណូំល 
 កមមវធីិបេងកីនសន្តិសុខេសប ង និង្របក់ចំណូលរបស់អងគករអូឌីអូវ ី េផ្ដ តេទេលីករជួយគ្ំរទដល់្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកកនុង

តំបន់ េដីមបេី យពកួេគមនលទធភពកនុងករផលិតេសប ងស្រមប់បំេពញេសចក្ដី្រតូវករកនុង្រគួ រ និង ចទទួលបន្របក់
ចំណូលបែនថមពីករលកផ់លិតផលែដលេលីសពីត្រមូវករកនុង្រគួ រ ។ កនុងឆន  ំ ២០១៧ េនះ អងគករអូឌីអូវ ី បនផ្ដល់ករបណ្ដុ ះ
ប ្ដ លដល់កសិករេគលេ  ចំននួ ៣៥១ នក ់ (្រស្ដី ១៧៣ នក់) និង មច ស់កសិ ្ឋ នគំរូចំនននួ២១នក ់ (្រសី្ដ ២នក់) អំពី
កសិកមមច្រមុះ (ករ បំែន្ល ករចិញច ឹម្រតី មន ់និង ករេធ្វីជីកំប៉ុស្ត៏) ។  បែនថមពីេនះេទៀត អងគករអូឌីអូវ ីបនបន្ដចុះបង្ហ ត់បង្ហ ញ
ដល់កសិករេគលេ ទងំអស់ចំននួ ១០៧២នក ់ (្រសី្ដ ៥៩៨ នក់) និង មច ស់កសិ ្ឋ នគំរូ ២១នក ់ (្រសី្ដ២នក)់េដីមបផី្ដល់
បេចចកេទសបែនថមេទ មត្រមូវកររបស់ពួកគត ់។  

ចំននួកសកិរបនទទលួវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លបេចចកេទសកសិកមមៈ 
 
 
 
 
 
េដីមបេី យកសិករេគលេ  មច ស់កសិ ្ឋ នគំរូមនលទធភពអនុវត្ដននូ៍វចំេណះដឹងែដលេគបនទទួល មរយៈវគគបណ្ដុ ះ

ប ្ដ លបេចចកេទសកសិកមមកនុងករផលិតេសប ងអងគករអូឌីអូវបីនផ្ដល់ករគ្ំរទធនធនកសិកមមមួយចំនួនដល់ពួកគត់មនដូចជ
្រគប់ពូជបែន្ល ពូជមន ់និងជីក្រសះចិញច ឹម្រតី ។ 

 
 
 
 
 
 
េ យមនជំនួយឧបតថមភែផនក

បេចចកេទស និងធនធនកសិកមមពី
អងគករអូឌីអូវ ី េធ្វីេ យកសិករេគល
េ ចអនុវត្តនស៍កមមភពផលិតកមម
េសប ងកនុង្រគួ រ ។ កសិករទងំ
េនះ្របមូលផលបែន្ល ្រតី និងមន់
ស្រមប់បរេិភគ្របចៃំថងនិងទទួល
បន្របក់ចំណូលបែនថមពីលក់
ផលិតផលែដលសល់ពីត្រមូវករកនុង
្រគួ រ ។ 

 
 

ទី ងំ /េគលេ  ចំននួភូមិ ចំននួអនកចូលរមួ ្រស្ត ី
្រសុកបភនំ ១០ ៨២ ៤៩ 

សរុប ៣១ ៣៨២ ១៧៣ 
្រសុកកំពង្់រតែបក ២១ ២៦៩ ១២៤ 

្របេភទៃនធនធនផ្តលជូ់នកសកិរ ចំននួធនធនែដលបនទទួល 
កនុងមយួ្រគួ រ 

សរបុចំននួកសកិរ បនទទលួធនធន 

្រគប់ពូជបែន្ល ៨-១២ មុខ ៩៩៥ 

ជីក្រសះចិញច ឹម្រតី ១២ ្រសះ ១២ 
ពូជមន់ជំទង់ ៦-៧ កបល ៥៦៨ 

របូថត: អនកមីង េទឿង អ៊ន់ បង្ហ ញពីលទធផលៃនករ បំែន្ល ភូមិ ៃ្រពរេំដង ្រសុក េម ង 

ទពំរ័ទ៣ី 



 

 

 

េដីមបជំីរុញករផលិត និង បេងកីនករលក ់ អងគករអូឌីអូវបីនេរៀបចំចង្រកង្រកុមផលិតបែន្លចំនួន ០៧្រកុម និង ្រកុមផលិត
មន់ចំនួន០៧ មភូមិេគលេ  ។ អងគករអូឌីអូវបីន ផ្ដល់ករបណ្ដុ ះប ្ដ លដល់ពកួគត់អំពីទីផ រេ យមនអនកចូលរមួសរុប
៣១៤នក់ (្រសី្ដ១៤០នក)់ ។ វគគបណ្ដុ ះប ្ដ លេនះ ចេ យពួកគតេ់ចះវភិគនិងេធ្វីករេ្របៀបេធៀបេ្រជីសេរសីមុខបែន្លស្រមប់
ដុំះសំ បផ់គត់ផគង់ទីផ រ និងករចង្រកងសហគមនស៍ំ បជ់យន្តករផ្តល់ពត៌មនដល់ពួកេគមុនសេ្រមចចិត្តលកប់ែន្ល ។   

 
ករបន្តព្រងឹងសមតថភពរបស់ថន ក់ដឹកនសំហគមន៍ ជសកមមភពមយួដស៏ំខនក់នុងកមមវធីិបេងកីនសន្តិសុខេសប ង និង្របក់

ចំណូល ។ អងគករអូឌីអូវបីនបេងកីនសមតថភពរបស់ថន ក់ដឹកនសំហគមន៍កសិកមមចំននួ០៨ សហគមន៍កសិកមម មរយៈករផ្តល់
នូវករបណ្តុ ះប ្ត ល ករចុះបង្ហ ត់បង្ហ ញ និងករែណនេំ យផទ ល់ េដីមបធីនថពួកគត់ ចមនសមតថភពបំេពញករងរ
សនូលរបស់ពកួគត្់របកបេ យគុណភព និង្របសិទធភព។ សហគមន៍កសិកមម ទងំ០៨ សហគមនកំ៍ពុងបន្តរកីចេ្រមីនេឆព ះេទរក
ភពេជឿជកេ់លីខ្លួនឯង ។  ថន ក់ដឹកនសំហគមន៍កសិកមមបនេរៀបចំករផ ព្វផ យអំពីអតថ្របេយជនរ៍បស់សហគមន៍កសិកមម លកខ
ន្ដិកៈសហគមន៍កសិកមម និងសកមមភពេផ ងៗេទៀតែដលពក់ព័នធដល់សមជិកបនភូមិចំនួន៦២ ដង កនុង៦២ភូមិ ។ ថន ក់ដឹកនំ

សហគមន៍កសិកមមមនសមតថ
ភពកនុងករេរៀបចំកិចច្របជំុ ណ
ត្ដិ្របចែំខ របស់ខ្លួន និងេរៀបចំស
ននិបត្របចឆំន  ំ ថន ក់ដឹកនសំហ
គមន៍កសិកមមមនសមតថភពកនុង
ករ្រគប្់រគងហរិញញវតថុ េហយីពួក
េគ ចេធ្វីបចចុបបននភពទិននន័យ
ហរិញញវតថុរបស់ពកួគត់បនេ យ
មនករគ្ំរទតិចតចួពី អងគករអូ
ឌីអូវ ី ។ ថន ក់ដឹកនសំហគមន៍
កសិកមមបេងកីនករទំនកទំ់នង
យ៉ងល្អជមយួម្រន្តីរ ្ឋ ភិ   
បល (មនទីរកសិកមមេខត្ដ និង

្រកុមហុ៊នននេដីមបសីួរនកំរងរែដលពក់ពនធ ័។ េលីសពីេនះេទៀត ថន កដឹ់កនសំហគមនក៍សិកមចំននួ ៦៤ នក់ (្រស្តី ២០ នក់) 
បនទទលួករបណ្ដុ ះប ្ដ លពីករ អភិវឌ ន៍ ជីវកមម និងទីផ រកនុងេគលបំណងេ យពកួេគមនសមតថភពរបស់ខ្លួនកនុងករ
េរៀបចំែផនករ ជីវកមម និង្រគប្់រគង ជីវកមមរបស់សហគមន៍កសិកមម្របកបេ យភពមច ស់ករខពស់ ។  

របូថត: ករ្របជំុ ណត្ដិ្របចំែខរបស់្រកុម្របឹក ភិបលសហគមន៍កសិកមមេន្រសុកេម ង េខត្ដៃ្រពែវង 

របូថត: សហគមន៍កសិកមមេនឃំុៃ្រពរេំដង ្រសុកេម ង េខត្ដៃ្រពែវង ែចក្រគប់បែន្លដល់កសិករេគលេ សំ ប់  ំ

ទពំរ័ទ៤ី 



 

 

ទពំរ័ទ៥ី 

គរួេ យកតស់ំគល់ សហគមន៍កសិកមមទងំ០៨សហគមន៍មនសមជិករបស់ខ្លួនេកីនេឡងីរហូតដល់ ២៩៦៦ នក ់ (្រស្តី 
១៥៦៤ នក់) និងេដីមទុនេកីនេឡងីរហូតដល់េទ ៧៧២៤០  ដុ ្ល រ េមរកិ ែដល ចឱយសហគមន៍កសិកមមេ្របី្របស់េដីមទុន
ទងំេនះស្រមប់ផ្តល់េស កមមននេ យែផ្អកេលីត្រមូវកររបស់សមជិករបស់ពកួេគ ។ នេពលបចចុបបននេនះ សហគមន៍កសិកមមទងំ
០៨ បនេធ្វី ជីវកមម មនដូចជ: ផ្ដល់ឥណទនកសិកមមដល់សមជិក លកចំ់ណីសត្វ លក់អងករ លក់ជីគីមី េហយីបនផ្តល់អតថ
្របេយជន៍ដល់សមជិកលកនូ់វតៃម្លសមរមយ និងេ្របី្របស់្របក់ចំេណញស្រមបវ់និិេយគកនុងសហគមន៍កសិកមមវញិកនុងេគល
បំណងបេ្រមីផល្របេយជនដ៍ល់សមជិកទូេទ ។ 



 

 

េរឿង របសប់្អូន្របុស ស ូហុមី ែដល ចិញចមឹមន់បនេជគជយ័ 
ប្អូន្របុស សូ ហុមី មន យុ២៩ឆន  ំជកសិករមួយរូបរស់េនភូមិៃ្រព្រតខុប ឃុជីំផុច្រសុកេម ង េខត្តៃ្រពែវង ។ ជមយួនឹង

ភពមមរញឹក ប្អូន្របុស ហុមី បនឲយចំណីមន់បេណ្តី រ និងបនេរៀប បប់េណ្តី រ អំពីដំេណីរជីវតិែដលនឲំយប្អូន្របុសមនករផ្ល ស់ប្តូរ
ជីវភពសមរមយមកដល់េពលេនះថ៖ប្អូន្របុសជកសិករមយួរូបមន្រសុកកំេណីតេកីតេន្រសុកកំពង្់រតែបក ។ េនៃថងទី០៦ ែខមីន 
ឆន ២ំ០១៤ ប្អូន្របុស បនេរៀបករជមយួនឹងភរយិសព្វៃថងេនះ េឈម ះ ញ៉ញ់ ្រសីទូច យុ២៥ឆន  ំ រស់េនភូមិៃ្រព្រតខុប ឃុជីំផុច 
្រសុកេម ង េខត្តៃ្រពែវង ។ បនទ បពី់គត់បនេរៀបករអស់រយៈេពល ២ ែខមក ប្អូន្របុស និងភរយិមិន ចែស្វងរកករងរេធ្វីេនកនុង
ភូមិេដីមបរីក្របក់ចិញច ឹមជីវតិបនេទ ដូេចនះប្អូន្របុស និង្របពនធរបស់ប្អូន្របុស បនសេ្រមចចិត្តចំ ក្រសុកេទរកករងរេធ្វីេនភនំេព
ញ។ ប្អូន្របុសបនបន្តេទៀតថបនទ ប់ពីផ្ល ស់េទភនំេពញប្អូន្របុស េធ្វីករងរជកមមករសំណងេ់ហយី្របពនធរបស់ប្អូនេធ្វីករងរេនេ ង
ច្រកកតេ់ដរ។ 

“ ៃថ្លចំណាយជីវភាពរស់េនៅេនៅភ្នំេពញមានភាពខុសែប្លកពីជនបទ អ្វីៗ្រតូវទិញេគ និងមានតៃម្លៃថ្លណាស់ ដូចជាម្ហូបអាហារ ការ
ជួលបន្ទប់សាក់េនៅ ៃថ្លេភ្លើង ទឹក និងការែថទំាសុខភាព។ េយើងបានចំណាយយា៉ងេហាចណាស់ ១២០ ដុលារេទៅ ១៥០ ដុលារក្នុង
មួយែខ ចំែណកឯ្របាក់ចំណូល្របចាំែខរបស់េយើង្របែហល ១៥០ ដុលារ ។ េយើងេស្ទើរែតមិនមាន្របាក់ែដលេនៅសល់េសាះេរៀង
រាល់ែខ។ ខ្ញុំនិងភរិយារបស់ខ្ញុំបានចំណាយេធ្វើការងារ េពលេពញមួយៃថ្ង េយើងមិនទទួលបាន្របាក់ចំណូល្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ពួក
េយើងេដើមបីអាចរស់េនៅរាជធានីភ្នំេពញបានេទ” សម្ដីរបស់ប្អូន្របុស ហុីម។ 

 បនាប់ពីេធ្វើការេនៅភ្នំេពញ អស់រយៈេពល ៣ ែខ ប្អូន្របុស និង្របពន្ធបានស្រមចចិត្ត្រតលប់មក្រសុកកំេណើតវិញ។ វិល្រតឡប់
មកភូមិវញិ ្រគួសាររបសប់្អូន្របុស មានប េដាយសារ្របពន្ធរបសប់្អូនបានស្រមាលកូនេភាះ្រស ី ែតជាអកុសលទារកិាតូចទាងំពីរ
បានសាប់េដាយសារែតពួកេគបានេកើតមិន្រគប់ែខ។ ្របពន្ធរបស់ប្អូន ្រសីទូច ចុះេខសោយកមំាង បនាប់ពីប្អូន្រសី្រតលប់មកពីមន្ទីរ
េពទយវិញ។ ប្អូន្របុស និង្របពន្ធបានសេ្រមចចិត្តថាមិន្រតលប់េទៅភ្នំេពញវិញេទ។ ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានចាប់េផ្តើមរបរចិញ្ចឹម្រជូក 
និងមាន់េដើមបីផ្គត់ផ្គង់ត្រមូវការ្រគួសាររបស់ពួកគាត់។ េដាយគានបទពិេសាធន៍និងបេច្ចកេទសក្នុងការចិញ្ចឹមមាន់មាន់របស់ពួកគាត់
បានងាប់េស្ទើរែតជាេរៀងរាល់ៃថ្ង ជាពិេសសកូនមាន់តូចៗ ។ 

េនៅែខវិច្ឆិកាឆាំ ២០១៦ ប្អូន្របុស ហុីម ្រតូវ
បានេ្រជើសេរីសេដាយ អង្គការអូឌីអូវី េអាយ
ចូលរួមជាសមាជិកៃន្រកុមផលិត ចិញ្ចឹម
មាន់េនៅក្នុងភូមិ។ បុគ្គលិករបស់ អង្គការអូឌី
អូវី បានមកេលងគាត់ជាញឹកញាប់េដើមបីគាំ
្រទ និងផ្តល់ដំបូនានដល់ប្អូន ហុីម អំពី
រេបៀបចិញ្ចឹមមាន់ ដូចជាការេ្រជើសេរីសពួ
ជមាន់ ការពយោបាល ការសាងសង់្រទុង ការ
ផ្តល់ចំណី និងការចាក់វ៉ាក់សាំងធម្មជាតិ 
ការបំែបកេមមាន់ និងកូនមាន់ និងបណា្ដញ
ទីផសោរ។ ល។ េលើសពីេនះេទៅេទៀត អង្គ
ការអូឌីអូវី បានផ្តល់ឳកាសេអាយប្អូន្របុស
ចូលរួមទសសនៈកិច្ចសិកសោែស្វងយល់ពី
សហគមន៍ែដលទទួលបានេជាគជ័យក្នុង
ការចិញ្ចឹមមាន់ ។ 

 របូថត: ប្អូន្របុស សូ ហីុម កំពុងផ្ដល់ចំណីដល់មន់ចិញច មឹរបស់គត់ 

ទពំរ័ទ៦ី 



 

 

ទពំរ័ទ៧ី 

េដាយមានការគាំ្រទបេច្ចកេទស និងបទពិេសាធន៍ពី អង្គការអូឌីអូវី  ប្អូន្របុស និង្របពន្ធបានចាប់េផ្តើមចិញ្ចឹមមាន់ម្តងេទៀត។ កាលពី
ចាប់េផ្ដើមដំបូង ប្អូនចិញ្ចឹមេមមាន់បីកបោល មាន់េឈាលពីរកបោល និងកូនមាន់្របែហល ២០ កបោលែតបុ៉េណា្ណះ។ ប្អូន្របុសបានអនុវត្តន៍
តាមបេច្ចកេទសែដលប្អូន្របុស បានេរៀនពី អង្គការអូឌីអូវ ី និងបទពិេសាធន៍របសប់្អនូផាលេ់ដើមបេីជៀសវាងប ែដលេធ្វើឱយមាន់ងាប់។ 
 
"ការចិញ្ចឹមមាន់គឺ្រតូវឧសសោហ៍ពយោយាមេមើលែថឲយបាន ដិតដល់ពិេសសគឺកូនមាន់ែដលញាស់ភាម រហូតដល់អំឡុង ១៤ៃថ្ង េយើង្រតូវ
េចះបំែបកវាពីេម េហើយ្រតូវដាក់វា េនៅកែន្លងសុវត្ថិភាព ្រតូវមាន្រទុងបំែបកកូន ែដលហុ៊មព័ទ្ធ្រកណាត់ ្រគបឲយជិត ដាក់អងា្កម្រកាល
េនៅបាត្រទុង និងមានឧបករណ៍ស្រមាប់កេមៅផង េ្រពាះកូនមាន់ទាំងេនាះមិនទទួលបានកេមៅពីេមេទ មយ៉ោងវិញេទៀតក៏អាច ការពារ
បានេ្រចើន ដូចជាសត្វចៃ្រងមកសីុ ឬមូសខាំ ែដលបណា្ដលឲយេកើតជាជម្ងឺអុតជាេដើម ) " ប្អូន្របុស ហុីម និយាយ ។ 

េដើមបីកាត់បន្ថយការចំណាយេលើការទិញចំណី និងវ៉ាក់សាំងពីទីផសោរ ប្អូន្របុស ហុីម បានចាប់េផ្តើមដាំដំណំាបែន្លេផសងៗេនៅ ជំុវិញផ្ទះ 
េលើៃផ្ទដី ១៥អា ស្រមាប់ទុកជាចំណីរបស់មាន់ េ្រកៅពីេនាះក៏បានេធ្វើ វ៉ាក់សាំងធម្មជាតិ និងឱសថេផសងៗ េទៀត េដើមបីេ្របើ្របាស់ េទៅ
ការែថទាំ និងពយោបាលជម្ងឺ របស់មាន់ ចាប់តាំងពីដាក់ពីញាស់ រហូតដល់លក់េចញ ។ ចំនួនមាន់របស់ហុីម េចះែតមានការេកើនេឡើង
េ្រចើនេទៅៗ ប្អូន្របុស ចិញ្ចឹមមាន់បានេជាគជ័យ ។ ប្អូន្របុស និង្របពន្ធសបបោយរីករាយណាស់េដាយសារែតអាចរកលុយបានពីការ
លក់មាន់សរំាប់ផ្គត់ផ្គង់្រគួសារពួកេគេដាយមិនបារម្ភេឡើយ។ ប្អូន្របុស អាចរកលយុពី ២០០ េទៅ ២៥០ ដុលារពីការលក់មាន់ក្នងុមួយ
ែខ ។ ប្អូន្របុស ហុីម បានព្រងីកការចិញ្ចឹមមាន់របស់ប្អូនក្នុងទំហំធំជាងេនះ ប្អូន្របុសបានទិញទូភាស់ពង និងមា៉សុីនកិនចំណីេដើមបី
ជួយប្អូនក្នុងការចិញ្ចឹមមាន់ ។ បច្ចុបបន្នេនះ ប្អូន្របុសបានចិញ្ចឹមមាន់េមចំនួន ៣៧ កបោល មាន់េឈាល ចំនួន 8 កបោលមាន់ជំទង់ ២00 
កបោល កូនមាន់ ៣00 កបោល េហើយមានពងចំនួន ១៥០ កបោល ។ សមាជិកសហគមន៍ និងអ្នកជិតខាងបានេឃើញប្អូន្របុស ហុីម 
ទទួលបានេជាគជ័យក្នុងការចិញ្ចឹមមាន់ពួកគាត់បានចាប់អារម្មណ៍ េហើយបានមកេរៀនពីប្អូន្របុស ។ ប្អូន្របុស ហុីម មានក្តីរំេភើបខាំង
ណាស់ េហើយប្អូន្របុស  េពញចិត្ដែចករំែលកបទពិេសាធន៍របស់ប្អូន្របុស ជាមួយកសិករដៃទេទៀតេដើមបីេអាយពួកេគទទួលបាន
េជាគជ័យក្នុងការចិញ្ចឹមមាន់ដូចជាប្អូន្របុសែដរ ។ 
"មានកសិករជាង ១០០ នាក់ែដលរស់េនៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំ និងមកពីភូមិែកបរៗ បានមកេរៀនសូ្រតពីខ្ញុំ។ ខ្ញុំមានេមាទនៈភាព និង រំេភើប

របូថត: ទូបំែបកកូនមន់ពីេម េ យមនអំពូលកេម្ដ  



 

 

ទពំរ័ទ៨ី 

 ខ.  កមមវធិីបណ្ដុ ះប ្ដ លវិជជ ជីវៈដលយ់វុជន 
 
  កនុងឆន េំនះ ២០១៧ មនសិស ចំននួ ៦២នក់ បនបញចបេ់មេរៀនេ យេជគជយ័នូវ ជំនញ កតេ់ដរ ករជសួជុល េអឡចិ
្រតូនិច (ជួសជុលទូរសពទ)័ និង សំ ងករ េហយីពកួេគទទលួបនលិខិតបញជ ក់ករសិក  ។ កនុងឆន េំនះ ២០១៧ ផងែដរ អងគករអូឌី
អូវ ីបនបន្ដគ្ំរទ វទិយល័យ និង អនុវទិយល័យ សរុបចំននួ ០៥  កនុងេនះមនវទិយល័យចំននួ០៤ និង អនុវទិយល័យចំនួន០១ 
េ យមនដំេណីរករកមមវធីិបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈដល់យុវជន ។ អងគករអូឌីអូវបីនផ្ដល់នូវ្រគូបណ្ដុ ះប ្ដ ល និង សមភ រៈស្រមប់
ដំេណីរករវគគជំនញវជិជ ជីវៈេនះ ។ ជកែ់ស្ដងកនុងឆន េំនះ មនសិស ចំននួ ៦០នក ់(៥០្រសី្ដ ) បនចូលេរៀនជំនញកតេ់ដរ ករជួស
ជុល េអឡចិ្រតូនិច (ជសួជុលទូរសពទ)័ និង សំ ងករ ជេទៀងទត់គឺពួកគត់បនេរៀន១២េម៉ងកន្លះកនុងមួយសប្ត ហ៏។ េ្រកបណ្ដុ ះ
ប ្ដ លជំនញវជិជ ជីវៈដល់យុវជន អងគករអូឌីអូវកី៏បនបេ្រងៀនដល់យុវជនទងំេនះ អំពីជំនញទន់ ដូចជ ករេលីកទឹកចិត្ដ ភពជ
អនកដឹកន ំករកំណតេ់គលេ  ជំនញទំនក់ទំនង ែផនករ ជីវកមម ។ល។  

 
 

របូថតៈ ្រគូកត់េដរបង្ហ ញដល់សិស ពីរេបៀប ក់អំេបះកនុងមជុលម៉សីុនេដរ  េនវទិយល័យ អងគរ ស ្រសុក េម ង 

របូថតៈ សកមមភពសិស អនុវត្ដន៍ជក់ែស្ដងរេបៀបផត់មុខ  កនុងវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លជំនញសំ ងករ េន វទិយល័យអងគរ ស  ្រសុកេម ង 



 

 

េរឿងេជគជយ័យវុតី សខុ រតនៈ          
 េធ្វីដំេណីរ្របែហល ១៥ គីឡូែម្៉រតកត់ មផ្លូវលំបកដ៏តូចមួយ ែដលមនទំហធំំប៉ុនែតមួយផ្ឡូវមយួ ន បុគគលិករបស់ អងគករ អូ
ឌីអូវ ី មកដល់ភូមិចំបក ់។ ភូមិចំបកគឺ់សថិតេនកនុងឃុេំ្រចស ្រសុកេម ង េខត្តៃ្រពែវង េហយី្រតូវចំ យេពលេធ្វីដំេណីរ្របែហល ៣០ 
នទីពីករយិល័យអងគករអូឌីអូវេីទីបេទដល់ភូមិេនះ ។ េនេពលែដលអនកេទដល់ភូមិ េនខងេឆ្វងៃដក៏បនេឃញីេ ងតូចមូយមន
ជញជ ងំេរៀបឥដ្ឋ តំបូល្របកស់ងកស័ី េនកនុងតូបមនករ ក់ ងំសំេលៀកបំពក ់និង្រក តចំ់រុះពណ៌េមីលេទគេួ យចប់ចិត្ត ។ កនុង
តូបមនយុវតីមន កកំ់ពុងែតរវល់អ៊ុតសំេលៀកបំពកយ៉់ងផចិតផចងេ់ យអតិថិជនរបស់នង ។ យុវតីមន កេ់នះ េឈម ះសុខ រតនៈ េហយីនង
េទីបែតមន យុ ១៥ ឆន ។ំ 

រតនៈបន ្វ គមន៍ដល់បុគគលិកអងគករអូឌីអូវ ី េ យ ន មញញឹមយ៉ងកកេ់ក្ត  នង កេ់កអីេ យេ យបុគគលិកអងគុយ និង
េរៀបចំ ក់ទឹកេ យពិ រ ។ បុគគលិកអងគករអូឌីអូវ ីេសនីសុំឱយរតនៈ្របប់ពីបទពិេ ធន៍ និងជីវតិ្រគួ ររបស់នង នងបនេរៀប បថ់
ថ នភពហរិញញវតថុ្រគួ ររបស់នងគឺលំបក ស់។ េ យ រែតេហតុដូេចនះេហយីេទីបបងប្អូន្របុស្រសីទងំ 6 នករ់បស់នងបន

ចកេចញពីភូមិេដីមបែីស្វងរកករងរេផ ងៗ េ យពកួេគភគេ្រចីនេធ្វីដំេណីរេទ្របេទសៃថ។ ថ នភពេនះកនែ់ត ្រកក់ែថមមយួកំ
រតិេទៀតេ យ រ កលពី ៥ ែខមុន េ យឪពុករបស់នងបន ្ល ប់ េ យទុកឱយម្ដ យ និងនងមន កេ់នមន កឯ់ង។ 
 រតនៈបនេបះបងក់រសិក េនឆន  ំ ២០១៥ េដីមបជីួយសន ្ំរបក្់រគួ រែដលចំ យេលីសិក របស់នង។ នងសងឃមឹថនឹង
ទទលួបនករងរេធ្វីេនេ ងច្រកមយួកនុង ជធនីភនំេពញ េទះបីជនងមិនចង់ចកេចញពីឪពុកម្ត យរបស់នងកេ៏ យ។ េនេពល
េនះនងបនដឹងដំណឹងពីមិត្តភក្តិមន ករ់បស់នងអំពីកមមវធីិេរៀនកតេ់ដរ ែដលឧបតថមភេ យអងគករអូឌីអូវ ី ែដលមនទី ងំេនវទិយល័
យចនទ្័រគឹះ ន  ។ នងបនសេ្រមចចិត្ត ក់ពកយសុំចូលេរៀន េហយីនង្រតូវបនេគទទួលេ យចូលេរៀនឆន សំិក  ២០១៦-២០១៧ 

 បនទ បពី់ចូលរមួកមមវធីិរយៈេពលពីរែខនងមន រមមណ៍េជឿជកេ់លីជំនញជមូល ្ឋ នកត់េដរេនះ េហយីបនសេ្រមចចិត្តថនង
ចងព់យយមរក្របក់ចំណូលបែនថមស្រមប់្រគួ ររបស់នងពីជំនញេនះ។ កនុងអំឡុងេពល៧ែខដំបូងនងបនខចីម៉សុីនេដរេន
េរៀនយកមកេ្របី  េហយីេនែខតុ ឆន  ំ២០១៧ នង ចទិញម៉សុីនេដរផទ ល់ខ្លួនរបស់នងកនុងតៃម្ល ១៣០ដុ ្ល រ និង វតថុធតុេដីម 
ដូចជ្រក ត ់អំេបះ មនតៃម្ល ២០ ដុ ្ល រ។ ។ ្រគួ ររបស់នង្រតូវែតលក្់រជូកមួយកបល និងេ្របី្របស់្របកស់ន មំយួចំនួនេដីមបី
ទិញម៉សុីន ។  ម្ត យរបស់នងគ្ំរទ និងមនទំនុកចិត្តថ ជករវនិិេយគដ៏ល្អមយួ ។ 
ពីរែខេ្រកយពីេបីកតូបលក ់ ជដំបូងមុខរបររបស់រតនៈមនទំហតូំចប៉ុែន្តនឹងរកីលូត ស់ខ្ល ងំេឡងី េនេពលែដលសមជិកសហ

គមន៍ជេ្រចីនបនដឹងពីមុខរបររបស់នង។ ជធមម  នង ចរក្របក់
បន ១៥០០០ េរៀលេទ ២០០០០ េរៀល កនុងមួយៃថង េហយីជនួកល
នង ចរកបនេ្រចីនជងេនះក៏មន ។ នងដឹងថនង ចរកលុយ
បនេ្រចីន េបីសិនជនងេរៀនរចនម៉ូដ នងបនចំ យលុយេទ
េរៀនជំនញរចនម៉ូតបែនថម ជមយួេមជងកតេ់ដរែដលមនជំនញ
េនះរចនម៉ូត ។ "ខញុសំបបយចិត្ត និងមនេមទនភព សចំ់េពះខ្លួន
ខញុកំនុងករសេ្រមចេគលេ េនះ។ ែផនកររបសខ់ញុគឺំករេរៀនសូ្រតបែនថម
េទៀតនូវជំនញរចនម៉ូត ។ ខញុេំជឿជកថ់មុខរបរេនះនឹងទទលួបន
េជគជយ័នេពលអនគត េហយីអតិថិជនកនែ់តមកេ្រចីន  " រតនៈ
និយយ ។  
ចប់ ងំពីេបីកមុខរបរផទ ល់ខ្លួន រតនៈែលងចងេ់ទភនំេពញេដីមបេីធ្វី
ករងរេទៀតេហយី នងសបបយរកី យកនុងករេធ្វីករងរេនផទះ និង
ជយួដល់ម្ត យរបស់នង។  
នងនិយយថ "ខញុសូំមែថ្លងអំណរគុណដលអ់ងគករ អឹមសុសុី ី និង អងគ
ករអូឌីអូវ ី ែដលបនជយួខញុេំ យមនជំនញ និងរក្របកចំ់ណូលបន 
េទះបីជមុខរបរេនះរក្របកប់នតិចតចួកេ៏ យ ពីេ្រពះ ជចំណុច

ចបេ់ផ្តមីរបសខ់ញុ ំេហយីខញុសំងឃមឹថេនៃថងអនគតខញុនឹំងមនអតិថិជនកនែ់ត
េ្រចីន និងមន្របកចំ់ណូលកនែ់តេ្រចីនេដីមបជីយួ្រគួ ររបសខ់ញុ។ំ"   

របូថតៈ យុវតី សុខ  រតនៈ េនកនុងតូបកត់េដររបស់េដររបស់នង 

ទពំរ័ទ៩ី 



 

 

គ.  កមមវធិី របូតថមភ ទកឹ ្អ ត និងអនម័យ  
 

បុគគលិកអងគករអូឌីអូវ ីបនសហករជមួយមនទីរសុខភិបល និងករយិល័យ្រសុក្របតិបត្តិ េបីកវគគ  បណ្តុ ះប ្ត លស្ដីអំពី 
របួតថមភជ វន័្ត ្រសី្តវយ័បន្តពូជ រូបតថមភ ្រសី្តមនៃផទេពះ និង្រសី្តបំេបេ ះកូន ករផ្តល់ របែនថមដល់កុមរ យុ៦ែខ ករ

បំេបេ ះកូន ទឹក ្អ ត និង អនម័យេទដល់កសិករេគលេ  ែដលមនអនកចូលរមួសរុប ១១៤៨ នក ់(្រសី្ដ ៧៦៥នក)់ ។ អងគករ
អូឌីអូវ ី បនេរៀបចំចង្រកង្រកុម េ្របី្របស់ទឹក ្អ តេ យ េ្របី្របស់ពងទឹក និង ក់ទឹកក្លរស្រមបក់មច តេ់មេ គេទដល់សហគមន៏
េគលេ ចំនូន១ភូមិ (ភូមិេសៀម) េ យមនករចូលរូមចំនួន២៧្រគូ រ ។ េ យមនករគ្ំរទពីគេ្រមង និងមនករចូលរូម
បដិភគពីកសិករ បងគនអ់នម័យចំនូន៣០បងគន់ ្រតូវបន ងសងប់ងគនស់ំ បេ់្របី្របស់ ម្រគួ រ ។ បែនថមេលីសេនះេទៀត មន
កសិករចំនួន៣០៤្រគួ របនទិញចេ្រមះទឹក ្អ តស្រមបេ់្របី្របស់ ។ ទនទឹមនឹងករេធ្វីករជមួយសហគមន៍េគលេ  អងគករអូឌីអូវ ី
កប៏នសហករជមូយ េរៀបចំទិ ងសម្អ តៃដ េ យមនសិស នុសិស  ចូលរូមសរុប ១៥៧ នក ់កនុងេនះមនសិស ្រសីចំនូ
ន៧៦នក ់។ 
       មរយៈករអនុវត្ត សកមមភព របួតថមភជ វន័្ត ទឹក ្អ ត និង អនមយ័ េធ្វីេ យកសិករេគលេ ្រកុម្រគួ រ ពិេសសកូនៗ
ពកួគត់មនសុខភពល្អ្របេសីរជងមុន មនករផ្ល ស់ប្ដូរឥរយិបថេ យេចះេ្របី្របស់បងគន់អនម័យ េរៀបចំទឹក ្អ តេ យេ្របីធុង
ចេ្រមះ ឬ ទឹំកឆ្អិន ស្រមបប់រេិភគ ។ ចំែណកឯសិស ៗវញិពូកេគមនករអនុវត្ដទម្ល បៃ់នករ ងៃដជមួយ ប៊ូ ។  

 
 

រូ

របូថតៈ  សកមមភពកុមរបរេិភគ របែនថម 

របូថតៈ បុគគលិកអងគករអូឌីអូវ ីបេ្រង នដល់កសិករអំពីរេបៀបេធ្វើទឹកក្លរ សំ ប់ ក់កនុងទឹកេ្របើ្របស់េដើមបីសម្ល ប់េមេ គ 

ទពំរ័ទ ី១០ 

របូថតៈ  សកមមភព្រស្ដអីនុវត្ដន៍ចំអិន ងរបែនថមសំ ប់កូនៗ 



 

 

ឃ.  កមមវធិីអប់រ ំ
 គណៈកមមករ្រទ្រទង់ និងគណៈ្រគប់

្រគង ចំននួពីរ ( បឋមសិក បេខ 
និង បឋមសិក ្រតពងំសិករ)សរុបចំននួ១៧
នក់(្រសី០៧នក់)បនេកីនចំេណះដឹងអំពីតួនទី 
ទំនលួខុស្រតូវ និងករ្រគប្់រគងហរិញញវតថុរបស់ ។ 
មយង៉េទៀត អនកពក់ពនធស័រុប២៥នក្់រសី១១នក់(្រកុម
្របឹក ឃុ ំ្រសុក ករយិល័យអបរ់ ំ្រគូ និងគណៈ្រគប់្រគង

) បនេកីនចំេណះដឹងស្ដីអំពីសិទធិ  មូល ្ឋ នទងំ
១០េនកនុង  ។  គរួឲយកតស់ំគល់ គណៈកមមករ្រទ
្រទង  និងនយក បនបំេពញតនួទីរបស់
ខ្លួនេ យបនែស្វងរកសបបុរសជនេដីមបជីួយដល់
បែនថម ។ ករខិតខំរបស់ពកួគត់មន្របសិទធភពេ យ
មនសបបុរសជនមកជួយដល់ េទេលីសមភ រៈ
សិក របស់សិស និងេធ្វីឲយ បនេគៀងគរធនធន
បែនថមមកេធ្វីរបង  បនេរៀបចំឲយមនបនទបទឹ់ក/
បងគន់ សំ បស់ិស ្រសី និងសិស ្របុស ។ េលីសពីេនះ
េទៀត មនកររតិបន្ដឹងកនុងករបេ្រងៀនដល់សិស  
េ យេ យ្រគូបេ្រងៀន បេ្រងៀនសិស េ យបនេពញ
េម៉ង  ។  

េ្រកពីេធ្វីករងរជមូយគណៈ្រគប់្រគង  
និងគណៈកមមករ្រទ្រទង់  អងគករអូឌីអូវ ី ក៏បន
េធ្វីករផ ព្វផ យអំពីសិទធិជមូល ្ឋ នទងំ១០ដល់ម
បិ សិស  េ យបនជ្រមុញឲយពូកគត់មនករ ម នេទេលី
ករអនុវត្ត និងករបេ្រងៀនរបស់្រគូេន ម េរៀន និងជ្រមុញ
ឲយម បិ ៊ នេធ្វីករតស៊ូមតិជមួយ្រគូ េនេពលែដលពកួគត់បនេឃញីថ្រគូ ឬ មិនបនបំេពញកតព្វកិចច្រសប មសិទធិជ
មូល ្ឋ នទងំ១០។ ជកែ់ស្ដងម បិ សិស ៊ នេទប្តឹងត ៉ ដល់នយក េនេពលែដលគត់បនដឹងថកូនរបស់គត្់រតូវបន្រគូ
មិនយកចិត្តទុក ក់បេ្រងៀនដល់កូនរបស់គត។់ ជលទធផលនយក បនែថ្លងអំណរគុណនូវពត៌មនេនះ និងមនករសនយេធ្វីករ
អបរ់ដំល់េ ក្រគូអនក្រគូេធ្វីករផ្ល ស់ប្ដូរ។ 

របូថតៈ ទិ ងៃដ េន បឋមសិក ្រតពំងសិករ  ឃំុ េ ្ដ េកង ្រសុក បភនំ 

របូថតៈ សកមមភពសិស នុសិស អនុវត្ដន៍ករ ងៃដទំង៧ ជំ ន 

របូថតៈ ទិ  សំ តបរ ិ ថ នេន អនុវទិយល័យ បេខ  ឃំុ េ ្ដ េកង ្រសុកបភនំ 

ទពំរ័ទ១ី១ 



 

 

ង.  កមមវធិីករក ងសន្តិភព និងអភិបលកិចច 
  អងគករអូឌីអូវ ីបនបណ្ដុ ះប ្ដ លអំពីអភិបលកិចច និងគណេនយយភពសងគម ដល់អនកពកព់័នធចំននួ២៣នក់ កនុងេនះ្រសី
មនចំនួន៦នក។់ អនកចូលរូមទងំេនះមកពី វសិ័យឯកជន រ ្ឋ ភិបល ( ជញ ធរ ្រសុក ្រកុម្របឹក ឃុ ំករយិល័យកិចចករនរ ីអប់រ ំ
កសិកមម…។ល។ ) និងសងគមសុីវលិ(អងគករសហគមនមូ៍ល ្ឋ ន និងសហគមន៏កសិកមម)។ មរយៈករបណ្ដុ ះប ្ដ លេឃញីថ 
្រកុម្របឹក ឃុ ំ បំេពញតួនទីរបស់ពូកេគ្របេសីរជងមុនេ យឃុបំនសរេសរគេ្រមងចំននួ៣ស្រមប់អនុវត្តនេ៍នកនុងឃុ ំ េ យេឆ្លីយ
តបបញ្ហ ែដលសហគមនទ៏ងំមូលបនជូប្របទះ ។ គេ្រមងទងំេនះមនៈ គេ្រមងករពរ និងអភិរក ពូជ្រតីធមមជតិ គេ្រមងលុប
បំបតក់រេ្របី្របស់េ្រគឿងេញ ន និងគេ្រមងករកតប់នថយៃនករេសពេ្រគឿង្រសវងឹ  េហយីអងគករអូឌីអូវ ីបនផ្ដល់ថវកិចូលរមួចំនួន 
៩០០ ដុ ្ល រ េមរកិស្រមប់        អនុវត្ដនគ៍េ្រមងទងំបីខងេលីេនះ ។   

មរយៈករចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋជមួយសកមមភពកតប់នថយករេសពេ្រគឿង្រសវងឹ ្របជពលរដ្ឋមនករចប់ រមមណ៍ជ
ខ្ល ងំ េ យ រពួកគត់បនយល់ដឹងពីផលបះ៉ពល់របស់  ដូចជករេសពេ្រគឿង្រសវងឹ េធ្វីេ យបះ៉ពល់សុខភព ខតបង់ថវកិ 
ខតបងេ់ពលេវ រកសុី្របចៃំថង បងករេ យមនជេម្ល ះ អំេពីហងឹ  ឬបងករឲយេ្រគះថន ក់ចរ ចរ េធ្វីេ យមនរបួស ពិករភព ឬ
បត់បង់ជីវតិ ។ល។  ្របជពលរដ្ឋមនករ ទរ និងគ្ំរទគេ្រមងសកមមភពកតប់នថយករេសពេ្រគឿង្រសវងឹ ។ ម៉យងេទៀត ្រកុម
្របឹក ឃុេំនកនុងតំបនេ់គលេ  (ឃុេំ ្ដ េកង) េចញដីកទក់ទងេទនឹងសកមមភពកត់បនថយករេសពេ្រគឿង្រសវងឹកនុងឃុ ំ។ េ្រកយ
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