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១. ប្រវត្តិសង្ខេបរបស់អខគការកម្ពជា-ហ
ូឡខ់
ុ

អង្គការកម្ពុជា-ហូឡង្់ គឺជាអង្គការម្នុ ស្សធម្៍ម្ិនមម្នរដ្ឋាភិ បាលម្ិ នមស្ែង្រកប្របាក់ កម្ប្រម្អព្យា

ប្រកិតម្ិនប្ររកាន់ព្យូជសាស្ន៍

ម្ិនប្ររកាន់ សាស្នា

និ ង្ម្ិ នប្ររកាន់ និនាាការនយោបាយ

មែលបានយធែើ

ស្កម្មភាព្យតាំង្ព្យី ឆ្ាាំ២០០៨ និ ង្បានចុ ុះរញ្ជីយៅប្រកស្ួង្ម្ហាម្ទៃយលខ ២១៣៥ ស្ជណ ម្ងៃទី២០ មខស្ីហា
ឆ្ាាំ២០០៩ យែើម្បីរាំយព្យញការងារមទាករយប្រង្ៀនភាសាអង្់ យគេស្យដ្ឋយឥតគិតម្ងេ។
អង្គការមានស្កម្មភាព្យចាំរង្រាំទុតគឺទតល់ការរយប្រង្ៀនភាសាអង្់យគេស្យដ្ឋយម្ិនយកកម្ប្រម្ែល់កុមារនិង្យុវ
ជនកម្ពុជា ជាព្យិ យស្ស្ប្រគួសារមែលគ្មមនលទធភាព្យចាំណាយស្ាំរារ់ ការស្ិការរស្់កូនយៅតម្ស្ស្ុកមស្ស្ទី

ជនរទកាុង្ឃុាំខ្នារយោធិ ស្ស្ុកស្ូប្រទនិគម្ យខតតយស្ៀម្រារ។ ជារនតរនាៃរ់អង្គការកម្ពុជា-ហូឡង្់ បានព្យប្រង្ី ក
ស្កម្មភាព្យររស្់ខួនយលើ
េ
កម្មវ ិធី ទឹកសាាត ការគ្មាំប្រទមទាកស្ង្គម្ ការគ្មាំប្រទមទាកស្ុខភាព្យរហូតែល់រចចុរបនា។

២.គង្ប្ោខគាំប្រនិខសម្ិរិផ
ទ លសម្រេចបាន
២.១. គង្ប្ោខគាំប្រផ្នែកបង្ប្ខៀនភាសាអង់ង្គេស
ការរយប្រង្ៀនភាសាអង្់យគេស្យធែើយឡើង្មានយគ្មលរាំណង្យែើ ម្បីទតល់ឱកាស្ែល់កុមារាកុ មារ ីជា
ព្យិ យស្ស្រាួនៗស្ិស្ានុ ស្ិស្សយៅតម្ទី ជនរទដ្ឋច់ ស្ស្ោ៉ា លកាុង្ឃុាំខ្នាយោធិ បានទទួ លការរយប្រង្ៀនភាសា

អង្់យគេស្ែូ ចជាអាកមែលរស្់យៅកាុង្ទី ប្រកុង្ទង្មែរ។ ការរយប្រង្ៀនភាសាអង្់ យគេស្យរៀរចាំ យៅយព្យលប្រព្យឹក យព្យល

រយស្ៀល និង្យមា៉ា ង្ល្ងៃចយៅតម្តប្រម្ូវការររស្់យកមង្ៗយៅស្ហគម្ន៍ ។ ែូ យចាុះយហើយអង្គការបានយកៀង្គរនិ ង្
ទទួ លអាកស្ម័ប្រគចិ តរ
ត រយទស្ម្កព្យី ប្ររយទស្ហូឡង្់

និ ង្ប្ររយទស្ែ៏ ម្ទយទៀត

ម្កជួ យរយប្រង្ៀនជាម្ួ យប្រគូកុង្
ា

ស្ស្ុកទង្មែរ។ ម្ិ នមតរ៉ាុ យណាណុះកម្មវ ិធី រយប្រង្ៀនមានស្មាារៈស្ិកាស្ប្រមារ់ ស្ិស្ស មចកជូ នយដ្ឋយឥតគិតម្ងេ
ទង្មែរ។

ការរយប្រង្ៀនគឺយប្ររើវ ិធី សាស្រស្តតម្មររចូលរួម្យប្រចើនជាង្ស្ិស្សម្ជឈម្ណឌល។

មានស្ិស្សស្រុរប្ររមាណ៣៧៧នាក់
១៤កាំ រ ិត/ថ្នាក់ ។

កាុង្ប្រតី មាស្យនុះ

កាុង្យនាុះស្ស្ី២៤៦នាក់ម្កយរៀនភាសារអង្់ យគេស្មែលមចកយចញជា

1

ចាំនួនថ្នាក់យរៀន និង្ស្ិស្សបានចូលយរៀន;

l>r

¼

កាំរ ិតម្នការស្ិកា ថ្នាក់

ស្ម្ិទិទ
ៃ លស្យប្រម្ចបាន
ចាំនួនថ្នាក់

ស្ិស្សស្ស្ី

ស្ិស្សស្រុរ

១

១៥

២៣

៤

៦៥

១០២

៤

៧០

១១១

១

១៥

២០

២

៥២

៧៥

១

ថ្នាក់ករំ តម្តេ
ិ យ្យ, Funny Class

២

ំ ូង, Start Class
ថ្នាក់ករំ តដ
ិ ប

៣

ថ្នាក់ករំ តទ
ិ ី ១, Let’s Go I

៤

ថ្នាក់ករំ តទ
ិ ី ២,Let’s Go II

៥

ថ្នាក់ករំ តទ
ិ ី ៣, Let’s Go III

៦

ថ្នាក់ករំ តទ
ិ ី ៤, Let’s Go IV

១

២០

៣០

៧

ថ្នាក់ករំ តទ
ិ ី ៥, Let’s Go V

០

០

០

៨

ថ្នាក់ករំ តទ
ិ ី ៦, Let’s Go VI

១

៩

១៦

២៤៦

៣៧៧

ចាំនួនស្រុរ

១៤

³

លទធទលស្យប្រម្ចបានយទសង្ៗ
-

ដឹកនំគ្រូស្័គ្ម រចត
ំ ០១៧
ិ េបរម្ទស្តកជួយ្បម្គ្ងៀន ចំនួន៦នក់ កាុងឆ្ា២

បម្គ្ងៀនបន្នែតអំពកា
ី រអនត័យ្ លាងដដ ដុស្ម្មមញ ដល់ស្ស្
ិ សចំនួន១៥០នក់
ន្ចកគ្ាស្និងថ្នាដ
ំ ុស្ម្មមញដល់ស្ិស្សសាលា ចំនួន១៥០នក់
ន្ចកជូនស្ំម្លៀកបំពាក់កីឡា ចំនួន១១កំម្បេរ (១១នក់)

ឧបតែតស្
ភ ំម្លៀកបំពាក់៤៥កំម្បេរដល់ស្ិស្សសាលាចំនួន ៤៥នក់ គ្ស្ី២៨នក់
ឧបតែតកា
ភ បូបសាាយ្ម្គ្កាយ្ចំនួន៣៨ កាបូប (៣៨នក់)

ឧបតែតភម្ស្ៀវម្ៅស្រម្ស្រ ៣៥៣កាល ដល់ស្ិស្សសាលាចំនួន ២០៥នក់
ឧបតែតប
ភ ិច២៣៤ម្ដីត ដល់ស្ិស្សចំនួន២១២នក់

ឧបតែតភម្មមដដ ២០ម្ដីត (២០នក់) នង
ិ ឧបតែតភបនាត់ ៣២ម្ដីត (៣២នក់)
ឧបតែតភន្ស្ែកម្ជីងដល់ស្ិស្សចំនួន១៤រូរ (១៤នក់)
ឧបតែតក
ភ ង់ថ្មី ២ម្គ្រឿង ដល់ស្ស្
ិ សគ្កគ្ី ក ចំនួន២នក់

ឧបតែតបា
ភ ល់ទាត់ដល់សាលាអនុវ ិទាល័ខ្នារម្ពាមិ ចំនួន២ នង
ិ សាលាស្ំបាត សាលាឈូក
ចំនួន៣បាល់

-

ជួស្ជុលម្ខ្នេងទាារសាលាបឋតស្ក
ិ ាឈូកថ្វ ិកាស្រុប៤៨០ដុលាេរ

ឧបតែតថ្
ភ វ ិកាចំនួន៥០ ដុលាេរដល់គ្កុតគ្បក
ំ ា រម្ពាមិ ស្ំរាប់ម្រៀបចំកតមវ ិមគ្ី បរល់ជូននង
ឹ ាឃុខ្ន
ិ ដាក់ឲ្យ
ម្គ្បគ្ី បាស្់ ផ្ាះស្ហរតន៍ខ្នារម្ពាមិ

2

២.២. គង្ប្ោខគាំប្រផ្ផែកសុខភាព
អង្គការកម្ពុជា-ហូឡង្់ បានសាង្ស្ង្់ម្ណឌលស្ុខភាព្យខ្នារយោធិ ស្ថិតយៅកាុង្ឃុាំខ្នារយោធិ

ស្ស្ុកស្ូប្រទនិគម្។ រចចុរបនាម្ណឌលស្ុខភាព្យខ្នារយោធិមានរុ គគលិកចាំ នួន៧នាក់រម្
ួ ទាំង្អាកស្ាំអាតស្ថិតប្រកម្
ការប្រគរ់ ប្រគង្ររស្់ស្ស្ុកប្ររតិ រតតិស្ូប្រទនិគម្។

យែើម្បីគ្មាំប្រទស្កម្មភាព្យយស្វាស្ុខភាព្យជូនប្ររជាព្យលរែាយៅម្ូ លដ្ឋានដ្ឋច់ ស្ស្ោ៉ា លអង្គការកម្ពុជា-ហូឡង្់

បានគ្មាំប្រទជួ យរាំ យព្យញរមនថម្ទាំង្មទាកងវ ិកាែូចជាប្របាក់យលើកទឹកចិតតប្ររចាំមខែល់រុគគលិកចាំនួន៧នាក់និង្
ទគត់ទគង្់ស្មាារៈម្ួ យចាំ នួនរួម្ទាំង្ថ្នាាំយព្យទយស្ប្រមារ់ ែាំយណើរការទតល់យស្វាជូ នប្ររជាព្យលរែាទង្មែរ។
កាុង្ប្រតី មាស្យនុះមានអាកម្កទទួ លយស្វាស្រុរប្ររមាណ១០៣៨១នាក់ កាុង្យនាុះស្រស្តីម្កស្ប្រមាលកូន៩៧នាក់
និ ង្បានរញ្ូជ នអាកជាំ ង្ឺម្កទទួ លយស្វាយៅម្នៃីរយព្យទយ៩០នាក់។

ចាំនួនអាកជាំង្ឺមែលបានម្កយប្ររើប្របាស្់យស្វាស្ុខភាព្យយៅម្ណឌលស្ុខភាព្យខ្នារយោធិ

ការពិពណ៍នា
ការព្យិ និតយជម្ៃឺយប្រៅ

OPD
ការព្យនាកាំ យណើត

Birth spacing
ព្យិ និតយម្ទៃយោុះ

ANC
ការស្ាំរាលកូន

(Delivery)
ព្យាបាលយធមញ

(Dental Care)
ព្យាបាលមភាក

(Eye Care)
ទតល់វ ីតម្ីន

(Vittamin A)
ទតល់វា៉ាក់សាង្
ាំ

(Vacination)
ការរញ្ូជ នអាកជម្ៃឺ

លទធទលស្យប្រម្ចបាន
ប្រតីមាស្ទី១

ប្រតីមាស្ទី២

ប្រតីមាស្ទី៣

ប្រតីមាស្ទី៤

ស្រុរ

២៥០៦

២៥៧៦

២៩៣៧

២៣៦២

១០៣៨១

៩២៦

៩៤៧

២១៦

២៦៥

២៣៥៤

១៧៣

១៤៩

១៩០

១៧០

៦៨២

៣៣

១៩

២៨

១៧

៩៧

០

១៣

១០

២១

៤៤

០

១៣

១១

២៣

៤៧

០

៦២៥

០

៦៧៦

១៣០១

៥៣៩

៦២៨

៦៥០

៣២៨

២១៤៥

២៦

១៣

៣៥

១៦

៩០

លទធទលស្ប្រម្ចបានយទសង្ៗ

-

ែឹ កនាាំប្រគូយព្យទយស្ម័ប្រគចិតរ
ត រយទស្ម្កយធែើការម្នុ ស្សធម្៍យៅម្ណឌលស្ុខភាព្យចាំ នួន៨នាក់
ឧរតតម្ប្រថ បាក់យលើកទឹ កចិត៥
ត ៧០ែុ ល្ងេររមនថម្ជាយរៀង្រាល់មខែល់រុគគលិកចាំនួន៧នាក់
កាុង្ម្ួ យឆ្ាាំស្រុរងវ ិកា៦៨៤០ែុ ល្ងេរ
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-

ទគត់ទគង្់ថ្នាាំយព្យទយនឹ ង្ស្មាារុះស្ាំរារ់ម្ណឌលស្ុខភាព្យងវ ិកាស្រុរ៥០០ែុ ល្ងេរ
ចក់ ែីរមនថម្យៅកាុង្ម្ណឌលស្ុខភាព្យអស្់ទឹកប្របាក់ស្រុរ ២១៥ែុ ល្ងេរ

សាង្ស្ង្់រ៉ាម្ចយប្រមាុះនិង្ទលិតទឹកសាាតចាំនួន០១យប្រគឿង្កាុង្ម្ណឌលស្ុខភាព្យខ្នារយោធិ
ងវ ិកាស្រុរ ៤៥០០ែុ ល្ងេរ

ជួ ស្ជុ លព្យិ ដ្ឋនម្ណឌលស្ុខភាព្យចាំ នួន២រនៃរ់ ងវ ិកាស្រុរ៤០០ែុ ល្ងេរ
ទគត់ទគង្់ស្ាំយលៀករាំោក់ ស្ាំរារ់ កូនមង្៉ាតយទើ រយកើត ចាំនួន៣០កាំយរេរ

ទតល់ជូនមវនតម្ី ញូម្និង្ការោរព្យនេឹម្ងៃចាំនួន ១០០គូរ

៣ - គង្ប្ោខគាំប្រផ្ផែកសខគម្
យែើម្បីចូលរួម្យលើកកម្ពស្់ជីវភាព្យររស្់ប្ររជាជនទីទល់ប្រកយៅតម្ជនរទអង្គការកម្ពុជា-ហូឡង្់

មតង្មតបានស្ហការជាម្ួយអាជាាឃុាំ និ ង្ភូ ម្ិ យធែើការកាំ ណត់អតតស្ញ្ញាណប្រគួសារប្រកី ប្រកយែើម្បីទតល់ការទគត់ទគង្់
ឧរតថម្រា ម្
ួ មាន៖ ការសាង្ស្ង្់ ទៃុះងមី ទគត់ទង្
គ ់ ស្ាំយលៀករាំ ោក់ ទគត់ទង្
គ ់ អាហារប្ររចាំមខ ការទគល់កង្់ ជាយែើម្។
ខ្នង្យប្រកាម្យនុះជាលទធទលមែលស្យប្រម្ចបាន៖
ល.រ
១

ការពិពណ៍នា

សមិទ្ធិផលសម្រមចបាន

សាង្ស្ង្់ទៃុះងមីជូនប្រគួសារប្រកី ប្រក១ប្រគួសារ

ចាំ នួន ១ ខាង្

Built new house for poor family
២

សាង្ស្ង្់ទៃុះងមីស្ាំរារ់ អក
ា ស្ម័ប្រគចិតត យៅភូម្ិឈក
ូ

Built new house for volunteer in Chhuk
៣

សាង្ស្ង្់ទៃុះស្ហគម្ន៍ ខ្នារយោធិ យៅភូម្ិរុស្ស

Built new Khna Po Community House in Bos village
៤

ទគត់ទគង្់ស្ាំយលៀករាំ ោក់ ែល់ជនប្រកី ប្រក ចាំ នួន ១០ប្រគួសារ

Supported clothes for poor people and poor kids
៥

ទគត់ទគង្់ម្ូរអាហារែល់
ហ
ប្រគួសារប្រកីប្រក

ទគត់ទគង្់យប្រគឿង្ររ ិយភាគ និង្ស្មាារុះអនាម្័ យ ១០ ប្រគួសារ

Supported 10 packages to poor families
៧

ចាំ នួន ១ ខាង្
ចាំ នួន ២០ កាំ យរេរ
ចាំ នួន ៤ ប្រគួសារ

Supported meals for poor people

៦

ចាំ នួន ១ ខាង្

ទគត់ទគង្់ម្ូរអាហារ
ហ
ស្ាំយលៀករាំ ោក់ និង្កមនេង្សាាក់ យៅែល់យកមង្ៗ
កាំ ប្រោអាំ ឡង្យព្យលស្ិ
កា
ុ

ចាំ នួន ១០ កញ្ចរ់

ចាំ នួន ១០ នាក់

Supported meal to orphan kids during studying.

³

លទៃទលស្យប្រម្ចបានយទសង្ៗ
-

ឧបតែតថ្
ភ វ ិកាចំនន
ួ ៣០ដុលាេរគ្បាំន្ែស្ំរាប់ម្កមងគ្ស្ី វន
ុ គ្ស្អ
ី ិះម្ៀម្រៀនម្នអនុវ ិឡាល័យ្ខ្នារម្ពាមិ
់ ន្នេងសាាក់ម្ន និងឧបតែតថ្វ ិកាចំនួន១៨៥ដុលាេរគ្បាំន្ែស្ំរាប់ម្កមងគ្បុស្៣នក់
ផ្គត់ផ្គងក
ដថ្េតូ បអាហារដថ្េ
ហ
ម្ៀម្រៀន និងដថ្េម្រៀនរួរ ម្នអនុវ ិឡាល័យ្ខ្នារម្ពាមិ។
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-

ឧបតែតថ្
ភ វ ិកាចំនន
ួ ២៥០ដុលាេរគ្បាំន្ែស្ំរាប់ម្កមងគ្ស្ី៣នក់ដថ្េតូ បអាហារ
ហ
ដថ្េបនាប់សាាក់ម្ន
និងដថ្េម្រៀនរួរម្ន វ ិឡាល័យ្អងគរ ម្ែតេម្ស្ៀតរាប។

ឧបតែតថ្
ភ វ ិកាចំនន
ួ ៥៥,៥ ដុលាេរគ្បាំន្ែដថ្េតូ បអាហារស្ំ
ហ
រាប់តួយ្គ្រួសារ (ម្យ្ឿត ែន)
និងដថ្េម្កមងម្ៀម្រៀន៤នក់ ម្នភូតិដំរឆ្េ
ី ង។

ឧបតែតថ្
ភ វ ិកាចំនួន៥០ ដុលាេរដល់គ្កុតគ្បឹកាឃុខ្ន
ំ ា រម្ពាមិ ស្ំរាប់ម្រៀបចំកតមវ ិមីគ្បរល់ជូននិងដាក់ឲ្យម្គ្បី
គ្បាស្់ ផ្ាះស្ហរតន៍ខ្នារម្ពាមិ

ជួស្ជុលម្ខ្នេងទាារសាលាបឋតស្ិកាឈូកអស្់ចំនួន ៤៥០ដុលាេរ

ឧបតែតភ
ភ ួយ្, ម្គ្រឿងបរម្ោរ
និងស្ំម្ភភរះអនត័យ្១០កញ្ច ប់ដល់គ្រួសារគ្កីគ្កចំនួន១០គ្រួសារ
ិ
ឧបតែតភគ្ាប់ពូជបន្នែនង
ួ បន្នេខ្នាតតូចលកខណះគ្រួសារ ចំនួន២ គ្រួសារ
ិ ម្មាីស្ន

ជួស្ជុលកងាស្់១ម្គ្រឿង ដល់គ្រួសារគ្កីគ្កចំនួន ១គ្រួសារ ថ្វ ិកាស្រុប១៥ដុលាេរ

ឧបតែតថ្
ភ វ ិកាចំនន
ួ ៣០០ដុលាេរជូនដល់គ្កុតគ្បក
ំ ា រម្ពាមិ ជួស្ជុលផ្េូវគ្កួស្គ្កហតកាុងឃុ ំ
ឹ ាឃុខ្ន

៤ - គង្ប្ោខគាំប្រផ្ផែកអនាម្័យរឹកសាាត
ស្ថិតយៅយប្រកាម្គយប្រមាង្ស្កម្មភាព្យររស្់ខួននិ
េ
ង្យែើម្បីយលើកកម្ពស្់ស្ុខមាលភាព្យររស្់ររស្់ប្ររជា

ជនអង្គការកម្ពុជា-ហូឡង្់បានរួម្ចាំ មណកអនុវតតកម្មវ ិធី អនាម្័ យទឹកសាាតរួម្មាន៖ទគត់ទង្
គ ់ធុង្ចាំ យរាុះ

សាង្ស្ង្់អណូត ង្ស្ារ់ងី ម និ ង្សាង្ស្ង្់ រង្គន់អនាម្័យ យែើម្បីចូលរួម្យលើកកម្ពស្់អនាម្័ យទឹ កសាាតជូ នែល់
ប្ររជាជនទី ទល់ប្រកយៅតម្ទីជនរទយនាុះ។

ខ្នង្យប្រកាម្យនុះជាលទធទលមែលស្យប្រម្ចបាន៖
ល.រ
១

ការពិពណ៍នា

សមិទ្ធិផលសម្រមចបាន

សាង្ស្ង្់អណូត ង្ស្ារ់ងីែ
ម ល់ប្រគួសារទី ទល់ប្រក

Built new water pumps for poor family

២

ជួ ស្ជុ លអណូត ង្ស្ារ់ចស្់ែល់ប្រគួសារទី ទល់ប្រក

Repaired water pump for poor family
៣

សាង្ទគល់ជូនធុង្ចាំយរាុះទឹកសាាតែល់ប្រគួសារទី ទល់ប្រក

Supported water filter for poor family
៥

ទគត់ទគង្់រង្គន់អនាម្័ យែល់ប្រគួសារប្រកីប្រក

២ អណូត ង្
០ អណូត ង្
៧ ធុ ង្ចាំ យរាុះ
៣ រង្គន់

Supported toilet for poor family
៥ - គង្ប្ោខផ្ផែកកាត់ង្េរ

យៅយែើម្ឆ្ាាំ២០១៥អង្គការកម្ពុជា-ហូឡង្់ បានចរ់យទតើម្អនុ វតតគយប្រមាង្រយប្រង្ៀនកាត់ យែរែល់ជនប្រកីប្រក

យៅតម្ទីជនរទកាុង្ឃុាំចាំរី ស្ស្ុកបាទី យខតតតមកវ។ មានស្ិស្សចាំនួន៩នាក់ មែលបានទទួ លការរណុត ុះ

រណា
ត លព្យី អង្គការយហើយតម្ការវាយតម្ម្េយៅចុ ង្រញ្ចរ់ វគគរយុះយព្យលម្ួ យឆ្ាាំមានស្ិស្សចាំនួន៦នាក់ មែល
បានទទួ លយជាគជ័ យោ៉ា ង្លា។ រ ីឯអាក៣នាក់ ប្រតូវបានយស្ាើយអាយរនតវគគរយុះយព្យល៦មខយទៀតយែើម្បីរាំយព្យញ
ចាំ នុចខែុះខ្នតររស្់ព្យួកយគ។
5

-

មានស្ិស្សចាំនួន៩នាក់ មែលបានទទួ លការរណុត ុះរណា
ត លជាំ នាញកាត់យែរ
បានទគល់ជូនមា៉ា ស្ុីនកាត់យែរែល់ស្ិស្សចាំនួន៦យប្រគឿង្

ស្ិស្សម្កយរៀនប្រតូវបានឧរតថម្ងវ ិកាស្ប្រមារ់ ម្ូរអាហារប្ររចាំ
ហ
ម្ងៃម្ួយយព្យល
មានប្រគូរយប្រង្ៀនកាត់ យែរមាាក់ ប្ររចាំយៅសាល្ងអង្គការ

I- ងវ ិកាចាំណាយប្ររចាំ ឆ្ា២
ាំ ០១៧

kñúgEpnkarថវិកាសរុបចាំននួ

ចាប់ពខី ែមករា ដល់ខែធ្នូ ឆ្ន២
ាំ ០១៧ អង្គការកមពជា-ហូ
ឡង្ ់
ុ

$ 111,037.74 ។ ចាំណាយសរុប $

94,511.86 និង្ថវិ ការនៅសល់ចុង្ឆ្ន ាំ ២០១៧ $ 16,525.88 ។

³

នហយ
ើ ការចាំណាយមានរាយដូចខាង្នរកាម

ល.រ
១

ការពិពណ៍នា Description

kñúgEpnkar207 cMNay2017
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Budget plan
2017

Actual expended

$ 17,500.74

$14,239.71

$ 3,261.03

$ 14,500.00

$11,584.20

$ 2,915.80

$ 46,500.00

$47,402.19

$ 902.19

$ 1,1000.00

$5,419.00

$ 5,581.00

$ 7,500.00

$5,004.98

$ 2,495.02

$ 14,037.00

$10,861.78

$ 3,175.22

$ 111,037.74

$94,511.86

$ 16,525.88

ចាំ ណាយយលើកម្មវ ិធីអរ់ រ ាំ

Ended balance

Education Program
២

ចាំ ណាយយលើកម្មវ ិធី ស្ុខភាព្យ

Health Care Program
៣

ចាំ ណាយយលើកម្មវ ិធី គ្មាំប្រទស្ង្គម្

Social Support program
៤

ចាំ ណាយយលើកម្មវ ិធីអនាម្័យនិ ង្ទឹ កសាាត

Water and Sanitation
៥

ចាំ ណាយយលើកម្មវ ិធី កាត់ យែរ

Sewing program
៦

ចាំ ណាយយលើមទាករែាបាលនិ ង្រុ គគលិក

Administration and staffs
ចាំណាយស្រុរ Total

យស្ៀម្រារ, ម្ងៃទី៣១ មខធាូ ឆ្ាាំ២០១៧

យស្ៀម្រារ, ម្ងៃទី៣១ មខធាូ ឆ្ាាំ២០១៧

អ្នកម្្វើរបាយការណ៍

បានម្

ស្រ គឹម្ស្ិទធ

ើញ និង ឯកភាព

ខ្នាំោ៉ាន់

អាកស្ប្រម្រស្ប្រម្ួលកម្មវ ិធី

នាយកប្ររតិរតិអ
ត ង្គការកម្ពុជា-ហូឡង្់
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