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១. ប្រវត្តិសង្ខេបរបសអ់ខគការកម្ពុជា-ហឡូខ ់ 

អង្គការកម្ពុជា-ហូឡង់្ គឺជាអង្គការម្នុស្សធម៍្មិ្នមម្នរដ្ឋា ភិបាលមិ្នមស្ែង្រកប្របាក់កម្ប្រម្អព្យា 
ប្រកិតមិ្នប្ររកាន់ពូ្យជសាស្ន៍ មិ្នប្ររកាន់សាស្នា និង្មិ្នប្ររកាន់និនាា ការនយោបាយ មែលបានយធែើ
ស្កម្មភាព្យតាំង្ពី្យឆ្ា ាំ២០០៨ និង្បានចុុះរញ្ជ ីយៅប្រកសួ្ង្ម្ហាម្ទៃយលខ ២១៣៥ ស្ជណ ម្ងៃទី២០ មខសី្ហា 
ឆ្ា ាំ២០០៩ យែើម្បរីាំយព្យញការងារមទាករយប្រង្ៀនភាសាអង់្យគេស្យដ្ឋយឥតគិតម្ងេ។ 
អង្គការមានស្កម្មភាព្យចាំរង្រាំទុតគឺទតល់ការរយប្រង្ៀនភាសាអង់្យគេស្យដ្ឋយមិ្នយកកម្ប្រម្ែល់កុមារនិង្យុវ
ជនកម្ពុជា ជាពិ្យយស្ស្ប្រគសួារមែលគ្មម នលទធភាព្យចាំណាយស្ាំរារ់ការសិ្ការរស់្កូនយៅតម្ស្ស្ុកមស្ស្ទី 
ជនរទកាុង្ឃុាំខ្នា រយោធិ ស្ស្ុកសូ្ប្រទនិគម្ យខតតយស្ៀម្រារ។   ជារនតរនាៃ រ់អង្គការកម្ពុជា-ហូឡង់្បានព្យប្រងី្ក 
ស្កម្មភាព្យររស់្ខេួនយលើកម្មវធីិទឹកសាា ត ការគ្មាំប្រទមទាកស្ង្គម្ ការគ្មាំប្រទមទាកសុ្ខភាព្យរហូតែល់រចចុរបនា។ 
 

២.គង្ប្ោខគាំប្រនិខសម្ិរទិផលសម្រេចបាន  
 

២.១. គង្ប្ោខគាំប្រផ្នែកបង្ប្ខៀនភាសាអងង់្គេស 

ការរយប្រង្ៀនភាសាអង់្យគេស្យធែើយឡើង្មានយគ្មលរាំណង្យែើម្បីទតល់ឱកាស្ែល់កុមារាកុមារជីា 
ពិ្យយស្ស្រាួនៗសិ្ស្ានុសិ្ស្សយៅតម្ទីជនរទដ្ឋច់ស្ស្ោ៉ាលកាុង្ឃុាំខ្នា យោធិ បានទទួលការរយប្រង្ៀនភាសា 
អង់្យគេស្ែូចជាអាកមែលរស់្យៅកាុង្ទីប្រកងុ្ទង្មែរ។  ការរយប្រង្ៀនភាសាអង់្យគេស្យរៀរចាំយៅយព្យលប្រពឹ្យក យព្យល
រយស្ៀល និង្យមា៉ា ង្ល្ងៃ ចយៅតម្តប្រម្ូវការររស់្យកមង្ៗយៅស្ហគម្ន៍។  ែូយចាុះយហើយអង្គការបានយកៀង្គរនិង្
ទទួលអាកស្ម័ប្រគចិតតររយទស្ម្កពី្យប្ររយទស្ហូឡង់្ និង្ប្ររយទស្ែ៏ម្ទយទៀត ម្កជួយរយប្រង្ៀនជាមួ្យប្រគកូាុង្
ស្ស្ុកទង្មែរ។  មិ្នមតរ៉ាុយណាណ ុះកម្មវធីិរយប្រង្ៀនមានស្មាា រៈសិ្កាស្ប្រមារ់សិ្ស្ស មចកជូនយដ្ឋយឥតគិតម្ងេ 
ទង្មែរ។ ការរយប្រង្ៀនគឺយប្ររើវធីិសាស្រស្តតម្មររចូលរមួ្យប្រចើនជាង្សិ្ស្សម្ជឈម្ណឌ ល។ កាុង្ប្រតីមាស្យនុះ 
មានសិ្ស្សស្ររុប្ររមាណ៣៧៧នាក់ កាុង្យនាុះស្សី្២៤៦នាក់ម្កយរៀនភាសារអង់្យគេស្មែលមចកយចញជា 
១៤កាំរតិ/ថ្នា ក់។ 
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ចាំនួនថ្នា ក់យរៀន និង្សិ្ស្សបានចូលយរៀន; 
 

l>r កាំរតិម្នការសិ្កា¼ ថ្នា ក់ ស្មិ្ទៃិទលស្យប្រម្ចបាន  
ចាំនួនថ្នា ក់ សិ្ស្សស្សី្ សិ្ស្សស្ររុ 

១ ថ្នា ក់ករំតិម្តេយ្យ, Funny Class ១ ១៥ ២៣ 
២ ថ្នា ក់ករំតិដបូំង, Start Class ៤ ៦៥ ១០២ 
៣ ថ្នា ក់ករំតិទ ី១, Let’s Go I ៤ ៧០ ១១១ 
៤ ថ្នា ក់ករំតិទ ី២,Let’s Go II ១ ១៥ ២០ 
៥ ថ្នា ក់ករំតិទ ី៣, Let’s Go III ២ ៥២ ៧៥ 
៦ ថ្នា ក់ករំតិទ ី៤, Let’s Go IV ១ ២០ ៣០ 
៧ ថ្នា ក់ករំតិទ ី៥, Let’s Go V ០ ០ ០ 
៨ ថ្នា ក់ករំតិទ ី៦, Let’s Go VI ១ ៩ ១៦ 

 ចាំនួនស្ររុ ១៤ ២៤៦ ៣៧៧ 

លទធទលស្យប្រម្ចបានយទសង្ៗ³  

- ដឹកនគំ្រសូ្ម័គ្រចតិេបរម្ទស្តកជួយ្បម្គ្ងៀន ចំនួន៦នក់ កាុងឆ្ា ២ំ០១៧ 
- បម្គ្ងៀនបន្នែតអំពកីារអនត័យ្ លាងដដ ដុស្ម្មមញ ដល់ស្សិ្សចំនួន១៥០នក់ 
- ន្ចកគ្ាស្និងថ្នា ដុំស្ម្មមញដល់ស្ិស្សសាលា ចំនួន១៥០នក់ 
- ន្ចកជូនស្ំម្លៀកបំពាក់កីឡា ចំនួន១១កំម្បេរ (១១នក់) 
- ឧបតែតភស្ំម្លៀកបំពាក់៤៥កំម្បេរដល់ស្ិស្សសាលាចំនួន ៤៥នក់ គ្ស្ី២៨នក់ 
- ឧបតែតភកាបូបសាា យ្ម្គ្កាយ្ចនំួន៣៨ កាបូប (៣៨នក់) 
- ឧបតែតភម្ស្ៀវម្ៅស្រម្ស្រ ៣៥៣កាល ដល់ស្ិស្សសាលាចនំួន ២០៥នក់  
- ឧបតែតភប ិច២៣៤ម្ដតី ដល់ស្ិស្សចនំួន២១២នក់ 
- ឧបតែតភម្មម ដដ ២០ម្ដីត (២០នក់) នងិឧបតែតភបនា ត់ ៣២ម្ដីត (៣២នក់) 
- ឧបតែតភន្ស្ែកម្ជងីដល់ស្ិស្សចំនួន១៤រូរ (១៤នក់) 
- ឧបតែតភកង់ថ្មី ២ម្គ្រឿង ដល់ស្សិ្សគ្កីគ្ក ចំនួន២នក់ 
- ឧបតែតភបាល់ទាត់ដល់សាលាអនុវទិាល័ខ្នា រម្ពាមិ ចនំួន២ និងសាលាស្ំបាត សាលាឈូក 

ចំនួន៣បាល់ 
- ជួស្ជុលម្ខ្នេ ងទាា រសាលាបឋតស្ិកាឈូកថ្វកិាស្រុប៤៨០ដុលាេ រ 
- ឧបតែតភថ្វកិាចំនួន៥០ ដុលាេ រដល់គ្កុតគ្បឹកាឃុខំ្នា រម្ពាមិ ស្ំរាប់ម្រៀបចំកតមវមិីគ្បរល់ជូននិងដាក់ឲ្យ 

ម្គ្បីគ្បាស់្ ផ្ាះស្ហរតន៍ខ្នា រម្ពាម ិ
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២.២. គង្ប្ោខគាំប្រផ្ផែកសខុភាព 
អង្គការកម្ពុជា-ហូឡង់្បានសាង្ស្ង់្ម្ណឌ លសុ្ខភាព្យខ្នា រយោធិ ស្ថិតយៅកាុង្ឃុាំខ្នា រយោធិ  

ស្ស្ុកសូ្ប្រទនិគម្។ រចចុរបនាម្ណឌ លសុ្ខភាព្យខ្នា រយោធិមានរុគគលិកចាំនួន៧នាក់រមួ្ទាំង្អាកស្ាំអាតស្ថិតប្រកម្ 
ការប្រគរ់ប្រគង្ររស់្ស្ស្កុប្ររតិរតតិសូ្ប្រទនិគម្។  
យែើម្បីគ្មាំប្រទស្កម្មភាព្យយស្វាសុ្ខភាព្យជូនប្ររជាព្យលរែាយៅមូ្លដ្ឋា នដ្ឋច់ស្ស្ោ៉ាលអង្គការកម្ពុជា-ហូឡង់្ 
បានគ្មាំប្រទជួយរាំយព្យញរមនថម្ទាំង្មទាកងវកិាែូចជាប្របាក់យលើកទឹកចិតតប្ររចាំមខែល់រុគគលិកចាំនួន៧នាក់និង្ 
ទគត់ទគង់្ស្មាា រៈមួ្យចាំនួនរមួ្ទាំង្ថ្នា ាំយព្យទយស្ប្រមារ់ែាំយណើ រការទតល់យស្វាជូនប្ររជាព្យលរែាទង្មែរ។   
កាុង្ប្រតីមាស្យនុះមានអាកម្កទទួលយស្វាស្ររុប្ររមាណ១០៣៨១នាក់ កាុង្យនាុះស្រស្តីម្កស្ប្រមាលកូន៩៧នាក់ 
និង្បានរញ្ជូ នអាកជាំងឺ្ម្កទទួលយស្វាយៅម្នៃីរយព្យទយ៩០នាក់។ 

ចាំនួនអាកជាំងឺ្មែលបានម្កយប្ររើប្របាស់្យស្វាសុ្ខភាព្យយៅម្ណឌ លសុ្ខភាព្យខ្នា រយោធិ 
 

ការពិពណ៍នា 
លទធទលស្យប្រម្ចបាន 

ប្រតីមាស្ទី១ ប្រតីមាស្ទី២ ប្រតីមាស្ទី៣ ប្រតីមាស្ទី៤ ស្ររុ 
ការពិ្យនិតយជម្ៃឺយប្រៅ 
OPD  

២៥០៦ ២៥៧៦ ២៩៣៧ ២៣៦២ ១០៣៨១ 

ការព្យនាកាំយណើ ត 

Birth spacing  
៩២៦ ៩៤៧ ២១៦ ២៦៥ ២៣៥៤ 

ពិ្យនិតយម្ទៃយោុះ  

ANC 
១៧៣ ១៤៩ ១៩០ ១៧០ ៦៨២ 

ការស្ាំរាលកូន 

(Delivery) 
៣៣ ១៩ ២៨ ១៧ ៩៧ 

ព្យាបាលយធមញ 
(Dental Care) 

០ ១៣ ១០ ២១ ៤៤ 

ព្យាបាលមភាក 

 (Eye Care) 
០ ១៣ ១១ ២៣ ៤៧ 

ទតល់វតីមី្ន 
(Vittamin A) 

០ ៦២៥ ០ ៦៧៦ ១៣០១ 

ទតល់វា៉ាក់សាាំង្ 

(Vacination) 
៥៣៩ ៦២៨ ៦៥០ ៣២៨ ២១៤៥ 

ការរញ្ជូ នអាកជម្ៃឺ ២៦ ១៣ ៣៥ ១៦ ៩០ 
 

 

លទធទលស្ប្រម្ចបានយទសង្ៗ 
- ែឹកនាាំប្រគូយព្យទយស្ម័ប្រគចិតតររយទស្ម្កយធែើការម្នុស្សធម៍្យៅម្ណឌ លសុ្ខភាព្យចាំនួន៨នាក់ 
- ឧរតតម្ថប្របាក់យលើកទឹកចិតត៥៧០ែុល្ងេ ររមនថម្ជាយរៀង្រាល់មខែល់រុគគលិកចាំនួន៧នាក់ 

កាុង្មួ្យឆ្ា ាំស្ររុងវកិា៦៨៤០ែុល្ងេ រ 
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- ទគត់ទគង់្ថ្នា ាំយព្យទយនឹង្ស្មាា រុះស្ាំរារ់ម្ណឌ លសុ្ខភាព្យងវកិាស្ររុ៥០០ែុល្ងេ រ 
- ចក់ែីរមនថម្យៅកាុង្ម្ណឌ លសុ្ខភាព្យអស់្ទឹកប្របាក់ស្ររុ ២១៥ែុល្ងេ រ 
- សាង្ស្ង់្រ៉ាម្ចយប្រមាុះនិង្ទលិតទឹកសាា តចាំនួន០១យប្រគឿង្កាុង្ម្ណឌ លសុ្ខភាព្យខ្នា រយោធិ 

ងវកិាស្ររុ ៤៥០០ែុល្ងេ រ 
- ជួស្ជុលពិ្យដ្ឋនម្ណឌ លសុ្ខភាព្យចាំនួន២រនៃរ់ ងវកិាស្ររុ៤០០ែុល្ងេ រ 
- ទគត់ទគង់្ស្ាំយលៀករាំោក់ស្ាំរារ់កូនមង្៉ាតយទើរយកើត ចាំនួន៣០កាំយរេរ 
-   ទតល់ជូនមវនតមី្ញូម្និង្ការោរព្យនេឹម្ងៃចាំនួន ១០០គូរ 
         

៣ - គង្ប្ោខគាំប្រផ្ផែកសខគម្  

យែើម្បីចូលរមួ្យលើកកម្ពស់្ជីវភាព្យររស់្ប្ររជាជនទីទល់ប្រកយៅតម្ជនរទអង្គការកម្ពុជា-ហូឡង់្
មតង្មតបានស្ហការជាមួ្យអាជាា ឃុាំ និង្ភូមិ្ យធែើការកាំណត់អតតស្ញ្ញា ណប្រគសួារប្រកីប្រកយែើម្បទីតល់ការទគត់ទគង់្ 
ឧរតថម្ារមួ្មាន៖ ការសាង្ស្ង់្ទៃុះងមី ទគត់ទគង់្ស្ាំយលៀករាំោក់ ទគត់ទគង់្អាហារប្ររចាំមខ ការទគល់កង់្ជាយែើម្។       
ខ្នង្យប្រកាម្យនុះជាលទធទលមែលស្យប្រម្ចបាន៖ 
 

ល.រ ការពិពណ៍នា សមទិ្ធិផលសម្រមចបាន 

១ សាង្ស្ង់្ទៃុះងមីជូនប្រគួសារប្រកីប្រក១ប្រគួសារ 
Built new house for poor family  

ចាំនួន ១ ខាង្ 

២ សាង្ស្ង់្ទៃុះងមីស្ាំរារ់អាកស្ម័ប្រគចិតត យៅភូមិ្ឈូក 
 Built new house for volunteer in Chhuk 

ចាំនួន ១ ខាង្ 

៣ សាង្ស្ង់្ទៃុះស្ហគម្ន៍ខ្នា រយោធិ យៅភូមិ្រុស្ស 
Built new Khna Po Community House in Bos village 

ចាំនួន ១ ខាង្ 

៤ ទគត់ទគង់្ស្ាំយលៀករាំោក់ែល់ជនប្រកីប្រក ចាំនួន ១០ប្រគសួារ 
Supported clothes for poor people and poor kids 

ចាំនួន ២០ កាំយរេរ  

៥ ទគត់ទគង់្ម្ហូរអាហារែល់ប្រគសួារប្រកីប្រក 
 Supported meals for poor people 

ចាំនួន ៤ ប្រគួសារ 

៦ ទគត់ទគង់្យប្រគឿង្ររយិភាគ និង្ស្មាា រុះអនាម័្យ ១០ ប្រគសួារ 
Supported 10 packages to poor families   

ចាំនួន ១០ កញ្ច រ់ 

 

៧ 

 

ទគត់ទគង់្ម្ហូរអាហារ ស្ាំយលៀករាំោក់និង្កមនេង្សាា ក់យៅែល់យកមង្ៗ 
កាំប្រោអាំឡុង្យព្យលសិ្កា  
Supported meal to orphan kids during studying. 

ចាំនួន ១០ នាក់ 

 

លទៃទលស្យប្រម្ចបានយទសង្ៗ³  
 

- ឧបតែតភថ្វកិាចំននួ ៣០ដុលាេ រគ្បានំ្ែស្ំរាប់ម្កមងគ្ស្ី វ  នុ គ្ស្អីិះម្ៀម្រៀនម្នអនុវឡិាល័យ្ខ្នា រម្ពាម ិ
- ផ្គត់ផ្គង់កន្នេងសាា ក់ម្ន និងឧបតែតថ្វកិាចំនួន១៨៥ដុលាេ រគ្បានំ្ែស្ំរាប់ម្កមងគ្បសុ្៣នក់

ដថ្េតហូបអាហារដថ្េម្ៀម្រៀន និងដថ្េម្រៀនរួរ ម្នអនុវឡិាល័យ្ខ្នា រម្ពាមិ។ 
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- ឧបតែតភថ្វកិាចំននួ ២៥០ដុលាេ រគ្បានំ្ែស្ំរាប់ម្កមងគ្ស្ី៣នក់ដថ្េតហូបអាហារ ដថ្េបនាប់សាា ក់ម្ន 
និងដថ្េម្រៀនរួរម្ន វឡិាល័យ្អងគរ ម្ែតេម្ស្ៀតរាប។ 

- ឧបតែតភថ្វកិាចំននួ ៥៥,៥ ដុលាេ រគ្បានំ្ែដថ្េតហូបអាហារស្រំាប់តួយ្គ្រួសារ (ម្យ្ឿត ែន) 
និងដថ្េម្កមងម្ៀម្រៀន៤នក់ ម្នភូតិដំរឆី្េង ។ 

- ឧបតែតភថ្វកិាចំនួន៥០ ដុលាេ រដល់គ្កុតគ្បឹកាឃុខំ្នា រម្ពាមិ ស្ំរាប់ម្រៀបចំកតមវមិីគ្បរល់ជូននិងដាក់ឲ្យម្គ្បី
គ្បាស់្ ផ្ាះស្ហរតន៍ខ្នា រម្ពាម ិ

- ជួស្ជុលម្ខ្នេ ងទាា រសាលាបឋតស្ិកាឈូកអស់្ចំនួន ៤៥០ដុលាេ រ 
- ឧបតែតភភួយ្, ម្គ្រឿងបរមិ្ោរ និងស្ំម្ភភ រះអនត័យ្១០កញ្ច ប់ដល់គ្រសួារគ្កីគ្កចនំួន១០គ្រួសារ 
- ឧបតែតភគ្ាប់ពូជបន្នែនងិម្មាីស្នួបន្នេខ្នា តតូចលកខណះគ្រសួារ ចំនួន២ គ្រួសារ 
- ជួស្ជុលកងាស់្១ម្គ្រឿង ដល់គ្រួសារគ្កីគ្កចំនួន ១គ្រសួារ ថ្វកិាស្រុប១៥ដុលាេ រ 
- ឧបតែតភថ្វកិាចំននួ៣០០ដុលាេ រជូនដល់គ្កុតគ្បកឹាឃុខំ្នា រម្ពាមិ ជួស្ជុលផ្េូវគ្កួស្គ្កហតកាុងឃុ ំ

 
 

៤ - គង្ប្ោខគាំប្រផ្ផែកអនាម្យ័រឹកសាា ត 
ស្ថិតយៅយប្រកាម្គយប្រមាង្ស្កម្មភាព្យររស់្ខេួននិង្យែើម្បយីលើកកម្ពស់្សុ្ខមាលភាព្យររស់្ររស់្ប្ររជា

ជនអង្គការកម្ពុជា-ហូឡង់្បានរមួ្ចាំមណកអនុវតតកម្មវធីិអនាម័្យទឹកសាា តរមួ្មាន៖ទគត់ទគង់្ធុង្ចាំយរាុះ
សាង្ស្ង់្អណតូ ង្ស្ារ់ងមី និង្សាង្ស្ង់្រង្គន់អនាម័្យ យែើម្បចូីលរមួ្យលើកកម្ពស់្អនាម័្យទឹកសាា តជូនែល់
ប្ររជាជនទីទល់ប្រកយៅតម្ទីជនរទយនាុះ។ 
ខ្នង្យប្រកាម្យនុះជាលទធទលមែលស្យប្រម្ចបាន៖ 
 

ល.រ ការពិពណ៍នា សមទិ្ធិផលសម្រមចបាន 

១ សាង្ស្ង់្អណតូ ង្ស្ារ់ងមីែល់ប្រគួសារទីទល់ប្រក 

 Built new  water pumps for poor family 
២ អណតូ ង្ 

២ ជួស្ជុលអណតូ ង្ស្ារ់ចស់្ែល់ប្រគសួារទីទល់ប្រក 
Repaired water pump for poor family 

០ អណតូ ង្ 

៣ សាង្ទគល់ជូនធុង្ចាំយរាុះទឹកសាា តែល់ប្រគសួារទីទល់ប្រក 
 Supported water filter for poor family 

៧ ធុង្ចាំយរាុះ 

៥ 

 

ទគត់ទគង់្រង្គន់អនាម័្យែល់ប្រគួសារប្រកីប្រក 
 Supported toilet for poor family 

៣ រង្គន់ 

 

 

៥ - គង្ប្ោខផ្ផែកកាតង់្េរ  
យៅយែើម្ឆ្ា ាំ២០១៥អង្គការកម្ពុជា-ហូឡង់្បានចរ់យទតើម្អនុវតតគយប្រមាង្រយប្រង្ៀនកាត់យែរែល់ជនប្រកីប្រក 

យៅតម្ទីជនរទកាុង្ឃុាំចាំរី ស្ស្កុបាទី យខតតតមកវ។ មានសិ្ស្សចាំនួន៩នាក់មែលបានទទួលការរណតុ ុះ 
រណាត លពី្យអង្គការយហើយតម្ការវាយតម្ម្េយៅចុង្រញ្ច រ់វគគរយុះយព្យលមួ្យឆ្ា ាំមានសិ្ស្សចាំនួន៦នាក់មែល
បានទទួលយជាគជ័យោ៉ាង្លា។ រឯីអាក៣នាក់ប្រតូវបានយស្ាើយអាយរនតវគគរយុះយព្យល៦មខយទៀតយែើម្បរីាំយព្យញ 
ចាំនុចខែុះខ្នតររស់្ពួ្យកយគ។ 
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- មានសិ្ស្សចាំនួន៩នាក់មែលបានទទួលការរណតុ ុះរណាត លជាំនាញកាត់យែរ 
- បានទគល់ជូនមា៉ា សីុ្នកាត់យែរែល់សិ្ស្សចាំនួន៦យប្រគឿង្ 
- សិ្ស្សម្កយរៀនប្រតូវបានឧរតថម្ងវកិាស្ប្រមារ់ម្ហូរអាហារប្ររចាំម្ងៃមួ្យយព្យល 
- មានប្រគរូយប្រង្ៀនកាត់យែរមាា ក់ប្ររចាំយៅសាល្ងអង្គការ 

 
 

 

I- ងវកិាចាំណាយប្ររចាំ ឆ្ា ាំ២០១៧ 

ចាប់ពីខែមករា ដល់ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ អង្គការកមពុជា-ហូឡង្k់ñúgEpnkarថវិកាសរបុចាំននួ  $ 111,037.74 ។ ចាំណាយសរបុ $ 

94,511.86  និង្ថវិការនៅសល់ចុង្ឆ្ន ាំ ២០១៧ $ 16,525.88 ។ 

នហើយការចាំណាយមានរាយដូចខាង្នរកាម³ 
 
 

ល.រ ការពិពណ៍នា Description 
kñúgEpnkar207 

Budget plan 
2017 

cMNay2017 

Actual expended 

fvikasl;cugqñaM2017 

Ended balance  

១ ចាំណាយយលើកម្មវធីិអរ់រ ាំ  
Education Program 

$ 17,500.74 $14,239.71 
 

$ 3,261.03 

២ ចាំណាយយលើកម្មវធីិសុ្ខភាព្យ 
Health Care Program $ 14,500.00 $11,584.20 

 
$ 2,915.80 

៣ ចាំណាយយលើកម្មវធីិគ្មាំប្រទស្ង្គម្ 
Social Support program  $ 46,500.00 $47,402.19 

 
$ 902.19 

៤ ចាំណាយយលើកម្មវធីិអនាម័្យនិង្ទឹកសាា ត 
Water and Sanitation $ 1,1000.00 $5,419.00 

 
$ 5,581.00 

៥ ចាំណាយយលើកម្មវធីិកាត់យែរ 
Sewing program $ 7,500.00 $5,004.98 

 
$ 2,495.02 

៦ ចាំណាយយលើមទាករែាបាលនិង្រុគគលិក 

Administration and staffs  
$ 14,037.00 

 
$10,861.78 

 
$ 3,175.22 

 ចាំណាយស្ររុ  Total $ 111,037.74 

 
$94,511.86 

 
$ 16,525.88 

 

 
 

   យស្ៀម្រារ, ម្ងៃទី៣១ មខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៧    យស្ៀម្រារ, ម្ងៃទី៣១ មខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៧ 
 

អ្នកម្្វើរបាយការណ៍      បានម្ ើញ និង ឯកភាព 
 

 

  

ស្រ គឹម្សិ្ទធ                  ខ្នាំោ៉ា ន់ 
អាកស្ប្រម្រស្ប្រម្ួលកម្មវធីិ            នាយកប្ររតិរតិតអង្គការកម្ពុជា-ហូឡង់្ 


