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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៨ 

ជួយស្ត្រី ដ ើម្បីដោយស្ត្រីជួយខ្លួនឯង 

សមាជិកប្កុមសន្សាំ និ្ងជាមាា ស់ដាំណាំស្សការនាគ កនុងស្សុកប្កឡាញ់ ខេត្តខសៀមរារ 
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 ខសចកតីខ្តើម 
ខរើខ ោះជាមាន្យន្តការជាតិ្និ្ងយន្តការ ាំងឡាយ ប្ត្វូបាន្ដាក់ឲ្យអនុ្វត្តន៍្ ខដើមបខី ើក

កមពស់សមភាព ខយន្ឌ័រខៅកមពុជាយ៉ាងណក៏ខដាយ ខយើងមិន្អាចនិ្យយបាន្ថា សមភាព
ខយន្ឌ័រខៅកមពុជាសខប្មចបាន្ ាំងស្សងុខនាោះខេ។ ស្រសតីភាគខប្ចើន្ដដ រស់ខៅេីជន្រេដាច់
ស្សយ  ពុាំេេួ បាន្នូ្វសិេធិជាមូ ដាា ន្ររស់េលួន្ខនាោះខេ ខដាយស្រសតីនិ្ងខកេងស្សី ាំងខនាោះមិន្
េេួ បាន្នូ្វភាពខសេើគ្នន កនុងការេេួ  ខសវាដែ ាំសុេភាព ការអរ់រ ាំ អាជីពការងារ និ្ងការចូ រមួ
ដ្នកន្ខយបាយ។ មួយវញិខេៀត្ អាំខពើហិងាក៏បាន្និ្ងកាំពុងខកើត្មាន្ខ ើងជាខរៀងរា ់ថ្ែៃ ដដ 
រងករឲ្យមាន្អខសេរភាពកនុងប្គួសារ ភាពប្កីប្ក និ្ងការធ្លល ក់ចុោះនូ្វធន្ធ្លន្មនុ្សស។ កត្តត  ាំងខន្ោះ 
បាន្ជោះឥេធិព អាប្កក់មកខ ើប្រជាជន្ជាខប្ចើន្ជាពិខសសគឺស្រសតី ដដ ខធវើឲ្យពួកខគពុាំអាចខប្រើប្បាស់
សិេិធមនុ្សសជាសក ររស់េលួន្បាន្។ 

ខ ោះរីប្រខេសកមពុជាបាន្ចក្ុត្ពីអាំខពើហឹងានិ្ងការឈឺចរ់ដដ បាន្ខកើត្ខ ើងជាខប្ចើន្
ឆ្ន ាំ ខហើយប្រខេសមាន្ភាពរកីចខប្មើន្កនុងការអភិវឌឍនិ្ងខសដាកិចាយ៉ាងណកតី ក៏កមពុជាខៅដត្ជា
ប្រខេសមួយកនុងចាំខណមប្រខេសប្កីប្ករាំ្ុត្ខៅកនុងត្ាំរន់្អាសីុអាខគនយ៍  ។ ការអនុ្វត្តន៍្នូ្វចារ់
ែេីៗនិ្ងពិធីសារអន្តរជាតិ្នានាគឺមាន្ភាពមិន្ខេៀង ត់្ខនាោះខេ ខដាយសារការេវោះខាត្ខៅខ ើ
ការហវឹកហវឺន្ និ្ង ការអរ់រ ាំអាំពីចារ់ ាំងខនាោះខៅប្គរ់ជាន់្ថាន ក់ ។ ការងារររស់អងគការកមពុជាខដើមបី
ជួយស្រសតីមាន្វរិត្ត (CWCC) កនុងការអរ់រ ាំអាំពីចារ់គឺមាន្សារៈសាំខាន់្ខាល ាំងណស់ ។ យ៉ាងណមិញ
ខៅមិន្ ន់្មាន្ភាពចាស់លាស់ខៅខ ើយខេថា ខត្ើចារ់សតីពីអងគការមិន្ដមន្រដាា ភិបា ដដ 
បាន្ខប្គ្នងេុក អាចនឹ្ងមាន្្ រ៉ាោះពា ់ដ ់ការងារររស់អងគការ CWCC យ៉ាងណេលោះ។ 
 ភាពប្កីប្កគឺពាក់ព័ន្ធខ ើប្គរ់ដ្នកកនុងការរាំខពញការងារររស់ពួកខយើង ។ ការមិន្េេួ បាន្
ការអរ់រ ាំ និ្ងធន្ធ្លន្បាន្រោះពា ់ជាពិខសសដ ់ស្រសតី និ្ងកុមារ ។ ្ ់រ៉ាោះពា ់ ាំងខនាោះ កាន់្ដត្
មាន្សភាពភាពធៃន់្ធៃរខ ើង ខដាយសារវរិត្តិហិរញ្ញវត្េុសក  ខប្ពាោះមាន្ការខាត្រង់មួយដ្នកធាំខៅ
ខ ើវស័ិយការងារខរាងចប្ក ។ រដន្េមខ ើខន្ោះខៅខេៀត្ ការដាក់ខអាយអនុ្វត្តន៍្ចារ់ពន្ធអាករែេី ប្ត្វូ
បាន្ខគខមើ ខ ើញថា នាាំខអាយមាន្ការខកើន្ខ ើងនូ្វភាពប្កីប្ក ដដ នាាំខអាយមាន្ការខធវើចាំណក
ស្សកុខៅខធវើការខៅខប្ៅប្រខេសមាន្ការខកើន្ខ ើង ។ ការ ុររាំបាត់្នូ្វប្ចករខរៀងខសដាកិចា
ថ្ន្អនុ្ត្ាំរន់្េខន្លរខមគងគ នឹ្ងនាាំខអាយមាន្ភាពប្រខសើខ ើងនូ្វឱកាសកនុងការខធវើពាណិជជកមេសប្មារ់
ប្រខេសកមពុជា រ៉ាុដន្តការ ុររាំបាត់្ខច ប្ពាំដដន្ខន្ោះក៏ប្ត្ូវបាន្ខគរ ាំពឹងេុក្ងដដរថានឹ្ងនាាំខអាយ
មាន្ការខកើន្ខ ើងនូ្វអាំខពើរជួញដូរមនុ្សស ដដ ជារញ្ហា ប្រឈមមួយដ៏ធៃន់្ធៃរដដ កមពុជាកាំពុងជួរ
ប្រេោះ ។ 

អងគការ CWCC បាន្នឹ្ងកាំពុងខធវើការយ៉ាងជិត្សនិត្ ជាមួយមាា ស់ជាំនួ្យខដាយេេួ បាន្
ការគ្នាំប្េ និ្ង ការគិត្គូរអាំពីរាំលាស់រតូរនិ្នាន ការខៅកនុងការ្ត ់មូ និ្ធិររស់មាា ស់ជាំនួ្យ ។ 
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អងគការ CWCC ខតត ត្ការយកចិត្តេុកដាក់កនុងការខធវើអន្តរាគមន៍្ និ្ង្ត ់ខសវា ខដើមបីកាត់្
រន្េយអាំខពើរហឹងា និ្ងពប្ងឹងសិេធអាំណចដ ់ជន្រងខប្គ្នោះ ជាពិខសសពាក់ព័ន្ធនឹ្ងរញ្ហា អាំខពើរ
ហឹងាកនុងប្គសួារ ការរ ាំខលាភខសពសន្េវៈ ការរ ាំខលាភរាំពាន្្លូវខភេ និ្ងការជួញដូរ្លូវខភេ ការជួញ
ដូរស្រសតី និ្ងកុមារ និ្ងការេេួ បាន្ភាពខសេើរគ្នន ររស់ខកេងស្រសតីកនុងវស័ិយអរ់រ ាំ ។ 
 

វធីិសាសស្រសតររស់អងគការ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ត្ាំរន់្ខគ្ន ខៅររស់អងគការ 
- រាជធ្លនី្ភនាំខពញ៖ ការរយិ ័យប្រចាំត្ាំរន់្ និ្ង មណឌ  សុវត្តិភាព 
- ខេត្តខសៀមរារ៖ ការរយិ ័យប្រចាំត្ាំរន់្ និ្ង មណឌ  សុវត្តិភាព 
- ខេត្តរនាា យមាន្ជ័យ៖ ការរយិ ័យប្រចាំត្ាំរន់្ និ្ង មណឌ  សុវត្តិភាព 
- ខេត្តកាំពង់ធាំ៖ ការរយិ ័យប្រចាំត្ាំរន់្ 

យុេធសាស្រសតររស់អងគការ 

េសសន្វស័ិយ 

ស្រសតី និ្ងកុមារ ីរស់ខៅខដាយសន្តិភាព សុវត្េិភាព និ្ងខសចកតីថ្ែលែនូរ ខហើយរកីរាយនឹ្ងសិេធិមនុ្សស
ជាសក ររស់េលួន្។ 

ខរសកមេ 
ពប្ងឹងសិេធិអាំណចដ ់ស្រសតី និ្ងកុមារឲី្យ ម រសិេធិជាសក ររស់េលួន្ ខដើមបីេេួ បាន្នូ្វ

សុវត្េិភាពតា  ់េលួន្ និ្ងចូ រមួខដាយខសេើភាពគ្នន កនុងការងារសហគមន៍្ សងគមសីុវ ិ ការអភិវឌឍន៍្
ខសដាកិចា និ្ងចូ រមួកនុងសកមេភាពន្ខយបាយ សងគម និ្ងវរបធម៌។ 
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េិសខៅរមួ 
ចូ រមួពប្ងឹងសិេធិអាំណចដ ់ស្រសតី និ្ងកុមារដីដ រងខប្គ្នោះ និ្ងងាយរងខប្គ្នោះ ត្តមរយៈការេរ់

សាក ត់្ ការកាពារ និ្ងការត្ស ូមតិ្ ខដើមបីខ ើកកមពស់ឲ្យមាន្សងគមមួយដដ មាន្ សន្តិភាព 
សមភាពខយន្ឌ័រ និ្ងកតីខមត្ត ករណុ។ 

ត្ថ្មលសន ូ 
ខសចកតីថ្ែលែនូរ៖ មនុ្សសប្គរ់ររូ ខដាយមិន្គិត្ពីឋាន្ៈ ខភេ អសមត្េភាព និ្ងភាពេុសដរលកដថ្េ

ខេៀត្ គឺប្ត្ូវរស់ខៅប្រករខដាយខសចកតីថ្ែលែនូរ។ 
ភាពយុត្តិធម៌៖ មនុ្សសប្គរ់ររូ គួរដត្រកីរាយ និ្ងេេួ បាន្នូ្វសិេធិខសេើគ្នន  ខៅកនុងការចូ រមួខៅ

កនុងកិចាការន្ខយបាយ និ្ងការអនុ្វត្ត ដដ អាចេេួ បាន្នូ្វការដរងដចកអាំណច ធន្ធ្លន្ និ្ង
ឱកាសខសេើៗគ្នន ។ 

គណខន្យយភាព៖ ធន្ធ្លន្ និ្ងការេេួ េុសប្ត្ូវ សប្មារ់ខធវើការសខប្មចចិត្ត ប្ត្ូវបាន្ខប្រើប្បាស់
ជាមខធោបាយមួយ សប្មារ់ខធវើឲ្យមាន្ត្មាល ភាព និ្ងអាចខ្លើយត្រខៅនឹ្ងមាា ស់ជាំនួ្យ ដដ ស្សរ
ត្តម ធមេនុ្ញភាព ប្ពម ាំងរាំខពញត្ប្មូវការសហគមន៍្។ 

កមេវធីិររស់អងគការ 
ខគ្ន ខៅរមួររស់អងគការនឹ្ងប្ត្ូវបាន្សខប្មចខ ើងត្តមរយោះខគ្ន ខៅយុេធសាស្រសតចាំនួ្ន្រួន្៖ 
ខគ្ន រាំណងយុេធសាស្រសតេី១:  កមេវធីិេរ់សាក ត់្ 
ខគ្ន រាំណងយុេធសាស្រសតេី២:  កមេវធីិការពារ 
ខគ្ន រាំណងយុេធសាស្រសតេី៣:  កមេវធីិត្ស ូមតិ្ 
ខគ្ន រាំណងយុេធសាស្រសតេី៤:  ការអភិវឌឍន៍្អងគការ 
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១. កមេវធីិេរ់សាក ត់្ 

១.១ គខប្មាងខរៀរចាំសហគមន៍្ 
 ការអរ់រ ាំ នឹ្ងពប្ងឹងសិេធអាំណចដ ់ប្រជាព រដាកនុងសហគមន៍្ មន្តន្តីមាន្កាត្ពវកិចា 
អនកដឹកនាាំសហគមន៍្ និ្ងអាណពោបា  ខដើមបីតល ស់រតូរអាករបកិរយិររស់ពួកគ្នត់្ ក់េង
នឹ្ងសិេធស្រសតីនិ្ងកុមារ គឺជាយុេធសាស្រសតមួយកនុងចាំខណមយុេធសាស្រសតខ្សងៗខេៀត្ររស់ អងគការ
CWCC កនុងការខដាោះស្សាយរញ្ហា អាំខពើហិងា ក់េងនឹ្ងខយន្ឌ័រខៅកមពុជា។ គខប្មាងខរៀរចាំ
សហគមន៍្(CO) បាន្្ត ់ការកសាងសមេភាពដ ់មន្តន្តីមាន្កាត្ពវកិចា ដដ រមួមាន្ អនកដឹកនាាំ
សហគមន៍្ អាជាា ធរមូ ដាា ន្ និ្ងមន្តន្តីរ៉ាូ ីសអាំពីសិេធស្រសតី សិេធររស់ជន្ពិការ អាំខពើហិងា ក់េង 
ខយន្ឌ័រ(GBV) ចារ់អាំខពើហឹងារកនុងប្គួសារ ចារ់ប្រឆ្ាំងការជូញដូរ និ្ង ខ ើកកាំពស់ការយ ់ដឹង
ដ ់ប្រជាព រដាកនុងសហគមន៍្ ។ 

កនុងឆ្ន ាំ ២០១៨ គខប្មាងបាន្ខធវើការខដាយតា  ់ជាមួយប្កមុគ្នាំប្េស្រសតីដដ មាន្សមាជិក
ចាំនួ្ន្១៨០នាក់ ប្កុមយុវជន្ដដ មាន្សមាជិក១៨០នាក់ (ស្រសតី១១៦នាក់) និ្ង រណត ញចប្មុោះថាន ក់
ស្សុកចាំនួ្ន្១២០នាក់ (ស្រសតី៥៣នាក់) ។ ប្កុម ាំងអស់បាន្ខដើរតួ្រនាេីជាភាន ក់ងារសប្មារ់ខធវើខអាយ
មាន្ការតល ស់រតូរខៅកនុងសហគមន៍្ររស់ពួកខគខរៀងៗេលួន្ ត្តមរយោះការខ ើកកាំពស់ការយ ់ដឹងខៅ
ដ ់ប្រជាព រដាកនុងសហគមន៍្ប្រមាណជា៥,៥០០នាក់ ដដ កនុងខនាោះ៦៥%ជាស្រសតី និ្ង ៥%ជាជន្
ពិការ ។ 
១.២ គខប្មាងប្គរ់ប្គងកាំហឹងរុរស 

កនុងឆ្ន ាំ២០០៥ ចារ់សតីពីការេរ់សាក ត់្អាំខពើរហឹងាកនុងប្គួសារ និ្ងការការពារជន្រងខប្គ្នោះ
ប្ត្ូវបាន្អនុ្ម័ត្ដាក់ខអាយខប្រើប្បាស់ខដាយរាជរដាា ភិបា ថ្ន្ប្រខេសកមពុជា ដដ ចារ់ខន្ោះត្ប្មវូឱយ
អាជាា ធរមូ ដាា ន្ខធវើអន្តរាគមន៍្ខ ើរា ់ករណីថ្ន្អាំខពើហិងាកនុងប្គួសារ។ ខ ោះរីជាយ៉ាងខន្ោះក៏
ខដាយ ក៏រញ្ហា អាំខពើរហឹងារកនុងប្គួសារខៅដត្ជារញ្ហា សងគមដ៏ចាំរងខៅកនុងប្រខេសកមពុជា ក៏ដូចជា
សប្មារ់សក ខលាក ាំងមូ ្ងដដរ ។ សប្មារ់គខប្មាងប្គរ់ប្គងកាំហឹងរុរស(AMM) ររស់ 
អងគការ CWCC  បាន្ខធវើការដសវងរកដាំខណោះស្សាយចាំខពាោះរញ្ហា  ាំងខន្ោះត្តមរយោះការខដាោះស្សាយ
នូ្វឬសគ ់ថ្ន្អាំខពើរហឹងាកនុងប្គួសារ ។ គខប្មាងមិន្ប្តឹ្មដត្្ត ់ការការពារ និ្ង្ត ់សិេធអាំណច
ដ ់ជន្រងខប្គ្នោះខដាយអាំខពើរហឹងាកនុងប្គួសារដត្រ៉ាុខណណ ោះខេ ដែម ាំងខ ើកកាំពស់ការយ ់ដឹងអាំពី
ចារ់អាំខពើហិងាកនុងប្គួសារររស់ប្រខេសកមពុជាខៅដ ់សាវ មី និ្ងពប្ងឹងសមត្េភាពររស់អាជាា ធរ
មូ ដាា ន្កនុងការអនុ្វត្តន៍្ចារ់ ាំងខន្ោះ្ងដដរ ។ មាន្អងគការខប្ៅរដាា ភិបា ជាខប្ចើន្បាន្្ត ់ 
វគគរណតុ ោះរណត  អាំពីការខដាោះស្សាយេាំនាស់ខដាយអហិងា ខដាយដ កវគគរណតុ ោះរណត   ាំង
ខនាោះនិ្យយអាំពីអាំខពើហិងាេូរខៅ ។ សប្មារ់គខប្មាងប្គរ់ប្គងកាំហឹងរុរស (AMM) ររស់អងគការ 
CWCC គឺជាគខប្មាងដត្មួយគត់្កនុងប្រខេសកមពុជា ដដ ខធវើការខដាោះស្សាយរញ្ហា អាំខពើហិងា
កនុងប្គួសារត្តមរយោះការខដាោះស្សាយខដាយតា  ់នូ្វឬស់គ ់ររស់រញ្ហា  ។ វធីិសាស្រសតខន្ោះមិន្ប្តឹ្ម 
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ដត្្ត ់ការការពារដ ់ជន្រងខប្គ្នោះរ៉ាុខណណ ោះខេ ដែម ាំងធ្លនាបាន្នូ្វការេរ់សាក ត់្អាំខពើហិងាកនុង
ប្គួសារប្រករខដាយនិ្រន្តរភាព្ងដដរ ។ 

គខប្មាងបាន្ខធវើការខដាយតា  ់ជាមួយរុរសដដ ជាមិត្តអរ់រ ាំមិត្តចាំនួ្ន្ ១២០នាក់ កនុងការ
្ត ់ការប្រឹកា ខៅដ ់រុរស់ដដ ប្រឈមនិ្ងការប្រប្ពិត្តអាំខពើហិងាចាំនួ្ន្១៥០នាក់ និ្ងខ ើក
កមពស់ការយ ់ដឹងខៅដ ់ព រដាកនុងសហគមន៍្ចាំនួ្ន្ ២៨៨នាក់ (ស្រសតី២១៣នាក់) កនុងខេត្ត
ខសៀមរារ ។  

ខលាកសាន្  ន់្ បាន្និ្យយថា “គ្នេ ន្អវីមាន្ត្ថ្មលខសេើសាន មញញឹមររស់ប្រពន្ធេាុ ាំខេ”។ 
ពីមុន្គ្នត់្មិន្ដដ ខមើ ដែរកាប្កមុប្គួសារររស់គ្នត់្ខ ើយ គ្នត់្ដត្ងដត្ខធវើអវីៗត្តមដត្កាំហឹង
ររស់េលួន្ ។ រនាា រ់ពីេេួ បាន្ការប្រឹការពីគខប្មាងប្គរ់ប្គងកាំហឹងរុរស គ្នត់្មាន្ការយ ់ដឹង
ខប្ចើន្ ខហើយមាន្ភាពខាេ ស់ខអៀន្ចាំខពាោះេខងវើរដដ គ្នត់្បាន្ខធវើកន្លងមក ។ គ្នត់្បាន្ខរតជាា ថានឹ្ង
មិន្ប្រប្ពិត្តអាំខពើ ាំងខនាោះត្ខៅខេៀត្ខេ ខហើយគ្នត់្នឹ្ងេិត្េាំពោយមរកសីុចិញ្ា ឹមប្គួសារ។  
ពិខសសជាងខន្ោះខៅខេៀត្គ្នត់្បាន្សេ័ប្គចិត្តខធវើជាមិត្តអរ់រ ាំមិត្តជួយអរ់រ ាំរុរសខ្សងៗខេៀត្ដដ ជួរ
ប្រេោះរញ្ហា ដូចគ្នត់្ ។ 

គខប្មាងក៏បាន្ខធវើការសប្មរសប្មួ អាណពោបា ខដើមបីរខងកើត្ជាប្កុមឪពុកមាត យគាំរ ូ និ្ង
្ត ់ខអាយពួកគ្នត់្នូ្វវគគរណតុ ោះរណត  នានាអាំពីឪពុកមាត យគាំរ ូ ដដ មាន្ដូចជា ភាពជាឪពុក
មាត យ តួ្រនាេីនិ្ងការេេួ េុសប្ត្ូវ ការខប្រើប្បាស់ខព ខវលាសប្មារ់កូន្ គុណត្ថ្មល 
វន័ិ្យជាវជិជមាន្ ការខធវើេាំនាក់េាំន្ង អកនុងប្គសួារ សន្េិភាពកនុងប្គួសារ ការការពារកុមារ និ្ង
ការខរៀរចាំែវកិារប្គសួារ ។ ស្សរខព ថ្ន្ការ្ត ់វគគរណតុ ោះរណត  ខន្ោះ គខប្មាងក៏បាន្កសាង
នូ្វភាពខជឿជាក់ដ ់ប្កុម និ្ងបាន្ជប្មុញេឹកចិត្តខអាយពួកគ្នត់្កាល យជាឪពុកមាត យ អដដ ខគ្នរព
ខៅត្តមសិេធកុមារ ។ រចាុរបន្នមាន្ប្កុមឪពុកមាត យគាំរចូាំនួ្ន្៨ដដ មាន្សមាជិក ១៨៥នាក់ 
(ស្រសតី១៤១នាក់) ។ ខដាយមាន្ការខកើន្ខ ើងនូ្វការយ ់ដឹងអាំពីភាពជាឪពុកមាត យគាំរ ូ ប្កមុឪពុក
មាត យគាំរបូាន្ខ ើកកាំពស់ការយ ់ដឹងខៅដ ់ព រដាកនុងសហគមន៍្ចាំនួ្ន្ ៤១៥នាក់ (ស្រសតី៣២០ 
នាក់) ។ ប្កុមគ្នាំប្េកុមារចាំនួ្ន្ ៣ប្កមុ ដដ មាន្សមាជិក៧៨នាក់(កុមារ៥ី០នាក់) ក៏ប្ត្ូវបាន្រខងកើត្
ខ ើងស្សរខព ជាមួយគ្នន នឹ្ងការរខងកើត្ប្កុមឪពុកមាត យគាំរូ្ ងដដរ ។ ប្កមុគ្នាំប្េកុមារ ាំង៣ប្កមុ
ខន្ោះបាន្ដចករ ាំដ កចាំខណោះដឹងដដ ពួកខគេេួ បាន្ពីការកសាងសមេភាពដដ គខប្មាងបាន្្ត ់
ខអាយ ខៅកាន់្មិត្តភប្ក និ្ងប្រជាព រដាចាំនួ្ន្១៣១នាក់ (ស្រសតី៨៩នាក់) ។ ខ ើសពីខន្ោះខៅខេៀត្ 
ពួគខគបាន្្ត ់ប្រឹកាខៅដ ់មិត្តភប្កររស់ពួកខគដដ មាន្រាំណងខបាោះរង់ខច ការសិកាចាំនួ្ន្ 
១៨នាក់ (កុមារ១ី១នាក់) ។ 
១.៣ គខប្មាងខ ើកកមពស់ការអរ់រ ាំររស់ខកេងស្សី 

គខប្មាងបាន្្ត ់កញ្ា រ់អាហាររូករណ៍ខៅដ ់កុមារងីាយរងខប្គ្នោះ ដដ កនុងខនាោះរមួមាន្ 
កុមារមីកពីប្គួសារប្កីប្ក កុមារដីដ មាន្អាំខពើហិងាកនុងប្គួសារ និ្ងកុមារដីដ ប្រឈមមុេនឹ្ងការ
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ខបាោះរង់ខច ការសិការ  ខៅកនុងត្ាំរន់្ខគ្ន ខៅថ្ន្ខេត្តខសៀមរារ រាជធ្លនី្ភនាំខពញ និ្ងខេត្ត
រនាា យមាន្ជ័យ ។ កនុងឆ្ន ាំ២០១៨ គខប្មាងបាន្្ត ់កញ្ា រ់អាហាររូករណ៍ខៅដ ់ខកេងស្សី
ចាំនួ្ន្២៤៥នាក់ចរ់ពីកាំរតិ្អនុ្វេិោ ័យ ដ ់កាំរតិ្វេិោ ័យ (ខកេងស្សី១៥០នាក់កនុងខេត្តខសៀមរារ 
៧០នាក់កនុងរាជធ្លនី្ភនាំខពញ និ្ង ២៥នាក់កនុងខេត្តរនាា យមាន្ជ័យ) ។ គខប្មាងបាន្ខធវើការ
សហការណ៍ជាមួយប្កុមការងារអរ់រ ាំថាន ក់មូ ដាា ន្ និ្ង ប្កុមសប្មរសប្មួ ថាន ក់ស្សកុកនុងការ
ខប្ជើសខរ ើសខកេងស្សីអាហាររូករណ៍ និ្ង្ត ់កញ្ហា រ់អាហាររូករណ៍ខដើមបគី្នាំប្េការសិការរស់
ពួកខគ ។ កញ្ា រ់អាហាររូករណ៍ដដ គខប្មាងបាន្្ត ់ជូន្រមួមាន្ សមាា រោះសិការ ឯកសណា ន្
សិសស កង់ ប្បាក់ឧរត្េមប្រចាំដេ ប្បាក់សប្មារ់ខរៀន្គួរខប្ៅខមា៉ាង  វគគរណតុ ោះរណត  កាំពយូរេ័រ 
និ្ងភាសារអង់ខគលស។ ការ្ត ់ជូន្ ាំងខន្ោះបាន្ជួយសប្មួ ខអាយខកេងស្សីរន្តការសិកា និ្ងខៅ 
ខរៀន្បាន្ខេៀង ត់្ ។ ពិខសសជាងខន្ោះខៅខេៀត្ គខប្មាងបាន្ខរៀរចាំកដន្លងសាន ក់ខៅចាំនួ្ន្៥កដន្លង 
កនុងខេត្តខសៀមរារ សប្មារ់សិសសស្សីអាហាររូករណ៍ដដ រស់ខៅឆ្ៃ យជាង៧គី ូដម៉ាប្ត្ពីសាលា 
ខរៀន្។ 

ខកេងស្សីដដ មកពីប្គសួារប្កីប្ក អាចមាន្ េធភាពកនុងការខរៀន្សូប្ត្ និ្ងរន្តរការសិកា
ររស់េលួន្ខៅកាន់្វគគរណតុ ោះរណត  ជាំនាញខ្សងៗ ត្តមរយោះកញ្ា រ់អាហាររូករណ៍ និ្ងរណត ញ
ររស់គខប្មាងជាមួយសាលាជាំនាញរណតុ ោះរណត  វជិាជ ជីវោះនានា ។ “[…] ខដើមបីខប្ត្ៀមេលួន្សប្មារ់
ប្រ ងមធយមសិកាេុតិ្យភូមិ េាុាំប្ត្ូវខរៀន្គួរខប្ៅខមា៉ាង... ខព ខនាោះេាុាំមាន្អារមេណ៍សេុកសាេ ញដមន្
ដេន្ ខប្ពាោះេាុាំមាន្ការេវោះខាត្ និ្ងប្ត្វូការ ុយសប្មារ់ការសិកា។ េាុាំខសាើរដត្ខបាោះរង់ខច 
ការសិកា ។ ជាសាំណង អ េាុាំបាន្េេួ ការគ្នាំប្េពីគខប្មាងអាហាររូករណ៍ ដដ ជួយខអាយ
េាុាំអាចរន្តរការសិការហូត្ដ ់ប្រ ងចរ់ថាន ក់វេិោ ័យ” និ្យយខដាយអតី្ត្សិសសកនុងគខប្មាង
អាហាររូករណ៍ ដដ រចាុរបន្នកាំពុងរន្តរការសិកាខៅសាលាខរ៉ាពី (PEPY school) ។ 
១.៤ គខប្មាងពប្ងឹងសមត្េភាពដ្នកខសដាកិចាដ ់ស្រសត ី

កមេវធីិពប្ងឹងសមត្េភាពដ្នកខសដាកិចាដ ់ស្រសតីមាន្ខគ្ន រាំណង ្ត ់សិេធអាំណចដ ់ស្រសតី 
និ្ងខកេងស្សីដដ រស់ខៅកនុងត្ាំរន់្ខគ្ន ខៅ ខដើមបីខអាយពួកគ្នត់្មាន្ជីវភាពរស់ខៅ អប្រខសើរ 
ជាមួយនឹ្ងរណត ញសងគមដ៏រងឹមាាំមួយខដើមបីជួយខអាយពួកគ្នត់្យកឈនោះខ ើរញ្ហា ហិរញ្ញវត្េុ និ្ង 
កាត់្រន្េយភាពងាយរងខប្គ្នោះពីរា ់េប្មង់ថ្ន្អាំខពើហិងា ។ កនុងឆ្ន ាំ២០១៨ គខប្មាងបាន្ខធវើការជា
មួយប្កមុសន្សាំ៥៧ប្កមុ ដដ កនុងខនាោះមាន្២៥ប្កមុកនុងខេត្តខសៀមរារ ២០ប្កមុកនុងរាជធ្លនី្ភនាំខពញ 
និ្ង ១២ប្កុមកនុងខេត្តកាំពង់ធាំ។ ប្កុម ាំងអស់មាន្សមាជិកសររុចាំនួ្ន្ ១៥៨៧នាក់ (ស្រសតី១២៧៦
នាក់)។ ខប្ៅពីខន្ោះ គខប្មាងក៏បាន្ខធវើការគ្នាំប្េដ ់ប្កុមស្រសតីខធវើអាជីវកមេចាំនួ្ន្៣៣ប្កមុ និ្ងស្រសតី
ខធវើអាជីវកមេចាំនួ្ន្ ៥៥នាក់ កនុងខគ្ន រាំណងជួយខអាយពួកគ្នត់្មាន្ជាំនាញ និ្ងអាចរកប្បាក់ 
ចាំណូ សប្មារ់្គត់្្គង់េលួន្ឯង និ្ង ប្គសួារ ។ 
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រដន្េមខ ើខន្ោះខៅខេៀត្ គខប្មាងបាន្រខងកើត្ប្កមុសហព័ន្ធចាំនួ្ន្៣កនុងខេត្តខសៀមរារ (២ប្កុម
ខៅស្សុកប្កឡាញ់ និ្ង១ប្កុមខៅស្សុកខសៀមរារ) និ្ងប្កមុសហព័ន្ធ៣ប្កុមខ្សងខេៀត្កនុងរាជធ្លនី្ 
ភនាំខពញ (១ប្កុមខៅេណឌ ខពាដសន្ជ័យ ១ប្កមុខៅេណឌ ដប្ពកខនន  នឹ្ង១ប្កមុខៅេណឌ ដសន្សុេ) 
ដដ រចាុរបន្នប្កុម ាំងអស់មាន្ដាំខណើ រការយ៉ាង អ ។ ប្កមុសហព័ន្ធមាន្កាត្ពវកិចាកនុងការជួយ
សប្មរសប្មួ ប្កមុសន្សាំខអាយមាន្ដាំខណើ រការខៅមុេ អប្រខសើ និ្ងប្រករខដាយប្រសិេធភាព ។  
ប្កមុសហព័ន្ធ ាំងអស់ប្ត្ូវបាន្េេួ សាគ  ់ខដាយអាជាា ធរមូ ដាា ន្ ខហើយបាន្ខរៀរចាំរបាយ 
ការណ៍ខៅដ ់អាជាា ធរមូ ដាា ន្ជាប្រចាំ ។  
១.៥ គខប្មាងចាំណកស្សុកសុវត្តិភាព និ្ងេរ់សាក ត់្ការជួញដូរមនុ្សស 

គខប្មាងបាន្អនុ្វត្តន៍្ខៅត្ាំរន់្ខគ្ន ខៅ កនុងខេត្តរនាា យមាន្ជ័យ កាំពង់ធាំ ខសៀមរារ និ្ង
រាជធ្លនី្ភនាំខពញ កនុងខគ្ន រាំណងខ ើកកមពស់ចាំខណោះដឹងសតីពីការខធវើចាំណកស្សុកមាន្សុវត្េិភាព 
ការការពារសិេធិមនុ្សស ដដ រមួមាន្សិេធររស់ព ករចាំណកស្សកុ (រមួរញ្ាូ   ាំងស្រសតី និ្ងកុមារ) 
និ្ងរងាក រភាពងាយរងខប្គ្នោះថ្ន្ការខកងប្រវញ័្ា កមាល ាំងព កមេ និ្ងការជួញដូរមនុ្សស។ ត្តមរយោះ
គខប្មាងក៏បាន្រខងកើត្ប្កមុជួយេលួន្ឯងចាំនួ្ន្២២ប្កមុ មាន្សមាជិកសររុចាំនួ្ន្៨៣០នាក់ (ស្រសតី
៦១៥នាក់) ដដ ពួកខគ ាំងអស់សុេធសឹងជា ឪពុកមាត យររស់ព ករចាំណកស្សុក អតី្ត្ព ករ
ចាំណកស្សកុ និ្ង ប្រជាជន្មូ ដាា ន្ ។  

កនុងឆ្ន ាំ២០១៨ គខប្មាងបាន្ខធវើការ្សពវ្ាយចាំខណោះដឹងសតីពីការខធវើចាំណកស្សុកមាន្
សុវត្េិភាព និ្ងេរ់សាក ត់្ការជួយដូរមនុ្សសខៅកាន់្ប្រជាជន្កនុងសហគមន៍្សររុចាំនួ្ន្ ៥១៦៦នាក់
(ស្រសតី៣៦១៩នាក់)។ ជាងខន្ោះខៅខេៀត្ គខប្មាងក៏បាន្ខរៀរចាំយុេធនាការ “ពិសារការខហវឥត្គិត្ថ្ែល” 
កនុងខគ្ន រាំណង្ត ់ជូន្នូ្វពត៌្មាន្ ក់េងពីចារ់ និ្ងខធវើការរាយការណ៍អាំខពើរជួញដូរ្លូវខភេ 
ខៅដ ់ខភាៀវខេសចរណ៍ជាតិ្និ្ងអន្តរជាតិ្ ខៅកនុងសារមន្ាីរេួ ដសលងរាជធ្លនី្ភនាំខពញ និ្ង 
វត្តអាធិែេសាន្កនុងខេត្តខសៀមរារ ។ យុេធនាការខន្ោះមាន្អនកចូ រមួេេួ ការអរ់រ ាំអាំពីការេរ់សាក ត់្
អាំខពើរជួញដូរ្លូវខភេសររុចាំនួ្ន្២,៤៧៥ (ស្រសតី១,៣១៣) ។   

គខប្មាងេរ់សាក ត់្ការជួញដូរមនុ្សស ក៏បាន្្ត ់កវគគរណតុ ោះរណត  ជាំនាញដ ់ស្រសតី និ្ង
កុមារងីាយរងខប្គ្នោះ និ្ងជន្រងខប្គ្នោះខដាយអាំខពើរជួញដូរមនុ្សស និ្ងការរ ាំខលាភរាំពាន្្លូវខភេ ដដ 
រស់ខៅកនុងត្ាំរន់្ខគ្ន ខៅកនុងរាជធ្លនី្ភនាំខពញ និ្ងខេត្តខសៀមរារ។ ជា េធ្   ចរ់ពីឆ្ន ាំ២០១៤ 
ដ ់ឆ្ន ាំ២០១៨ ស្រសតីនិ្ងខកេងស្សីចាំនួ្ន្២២០នាក់ បាន្េេួ ការរណតុ ោះរណត  ជាំនាញតុ្រដត្ងមុេ 
សាំអាងការ កាត់្ខដរ រខរៀរ្ុងការខហវរ ខធវើន្ាំ ។ ។ ត្តមរយោះការចុោះត្តមដាន្ខៅខ ើសិកាា កាម
 ាំងអស់ ដដ បាន្េេួ ការរណតុ ោះរណត  ជាំនាញកនងឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៨ មាន្សិកាា កាមចាំនួ្ន្
១៨៧នាក់ កនុងចាំខណមសិកាា កាមសររុ២២០នាក់ (៨៥%) បាន្ ោះរង់ខច នូ្វការងារដដ 
ងាយរងខប្គ្នោះពីមុន្ មកចរ់ខ្តើមជីវតិ្ែេីជាមួយនឹ្ងជាំនាញដដ ពួកគ្នត់្េេួ បាន្ ។  
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អតី្ត្កុមារមីា៉ាសាមាន ក់ (អាយុ១៧ឆ្ន ាំ) ខ េ្ ោះ ក.ស.ន្ រចាុរបន្នជាអនកខដរខខាអាវ 
ខៅ្ារដញ៉ា កនុងខេត្តខសៀមរារ នាងរកកាំថ្របាន្ចរ់ពី២៥០ដ ់៣៥០ដូលាល អាខមរកិកនុងមួយដេ ។ 
“េាុ ាំនឹ្ងមិន្ប្ត្ រ់ខៅខធវើការងារពីមុន្ខេៀត្ខេ” ។ 

ស្រសតីរីនាក់ (ដដ ជាអតី្ត្កុមារមីា៉ាសា និ្ង ស្រសតីខធវើការខៅខេធីវ)ី បាន្ខប្រើប្បាស់ជាំនាញ
ដដ ពួកគ្នត់្េេួ បាន្ពីវគគរណតុ ោះរណត  ការខធវើសក់ ខៅខរើកហាងសាំអាងការកនុងខេត្តខសៀម 
រារ ។ 

អតី្ត្កុមារមីា៉ាសាមាន ក់ (អាយុ១៧ឆ្ន ាំ)បាន្ខរៀររារ់ថា “េាុ ាំនឹ្ងមិន្ប្ត្ រ់ខៅខធវើការងារពីមុន្
ខេៀត្ខេ។ ខរើកហាងសាំអាងការគឺជាកតីស្សថ្ម៉ាររស់េាុ ាំ ឥ ូវខន្ោះេាុ ាំបាន្សខប្មចនូ្វកតីស្សថ្ម៉ាខហើយ” ។  
 
២. កមេវធីិការពារ 
២.១ គខប្មាងខ ើកកមពស់រណត ញសហគមន៍្ ខដើមបកីារពារស្រសតនិី្ងកុមារពីរា ់េប្មង់ថ្ន្អាំខពើហិងា 

គខប្មាងបាន្ខរៀរចាំវគគរណតុ ោះរណត  ដ ់សមាជិករណត ញចប្មុោះថាន ក់ស្សកុ ដដ ពូកគ្នត់្
សុេធសឹងដត្ជាមន្តន្តីមកពីការយិ ័យកិចាការនារ ី ការយិ ័យសងគមកិចា គណៈកមាេ ការេេូ 
រន្ាុកស្រសតនិី្ងកុមារ រុគគ ិកមណឌ  សុេភាព រ៉ាូ ីស និ្ង រុគគ ដដ ជាធន្ធ្លន្សហគមន៍្ 
ដដ មាន្ស្សារ់កនុងរាជធ្លនី្ភនាំខពញ ខេត្តខសៀមរារ និ្ងខេត្តកាំពង់ធាំ ។ ជា េធ្  ប្កមុរណត ញ
ចប្មុោះថាន ក់ស្សកុ បាន្ជួយខដាោះស្សាយវវិាេចាំនួ្ន្៩១៣ករណី ដដ ចាំនួ្ន្ខន្ោះមាន្ការខកើន្ខ ើង
៤៩% ខរើខប្រៀរខធៀរពីឆ្ន ាំ២០១៧ដដ មាន្៦១១ករណី ។ កនុងចាំខណមករណី ាំងខន្ោះមាន្៨៩១
ករណីជាករណីអាំខពើរហឹងាកនុងប្គួសារ ខហើយ៦១%ថ្ន្ករណីខន្ោះគឺប្កុមប្គសួារបាន្សោះជាជួរជុាំ
គ្នន វញិ ខដាយដ ក១៥%បាន្ដ ង ោះគ្នន  និ្ង ២៤%កាំពុងសេិត្ខប្កាមដាំខណើ រការខដាោះស្សាយររស់
រណត ញចប្មុោះថាន ក់ស្សកុ ។  រណត ញចប្មុោះថាន ក់ស្សុកក៏បាន្ខធវើអន្តរាគមន៍្កនុងការខដាោះស្សាយ
ករណីរ ាំខលាភរាំពាន្្លូវខភេចាំនួ្ន្១៩ករណី និ្ងករណីជួញដូរមនុ្សសចាំនួ្ន្៣ករណី និ្ងសប្មរ
សប្មួ រញ្ជូ ន្ករណី ាំងខន្ោះខៅេេួ ខសវាខ្សងៗ។ ត្តមរយោះការអន្តរាគមន៍្ខន្ោះ ស្រសតី និ្ង
កុមារដដ ជាជន្រងខប្គ្នោះថ្ន្អាំខពើហិងាបាន្េេួ ខសវាដដ សមស្សរ និ្ងខ្លើយត្រខៅត្តម
ត្ប្មូវការររស់ពួកខគ ។  
២.២ គខប្មាងជាំនួ្យដ្នកចារ់ 

កនុងឆ្ន ាំ ២០១៨ មាន្ករណីអាំខពើហិងា ក់េងខយន្ឌ័រចាំនួ្ន្ ៥៣៤ករណីដដ មាន្
សាច់ញាត្តិចាំនួ្ន្២៣៨នាក់ បាន្េេួ ខសវាកមេប្គរ់ប្ជុងខប្ជាយពីការយិ ័យអងគការកមពុជាខដើមបី
ជួយស្រសតីមាន្វរិត្តិ កនុងរាជធ្លនី្ភនាំខពញ ខេត្តខសៀមរារ ខេត្តរនាា យមាន្ជ័យ និ្ង ខេត្តកាំពង់ធាំ ។ កនុង
ចាំខណមករណី ាំងខនាោះ មាន្៣៤៣ជាករណីអាំខពើហិងាកនុងប្គសួារ ១៥៨ជាករណីរ ាំខលាភរាំពាន្
្លូវខភេ និ្ង ៣៣ជាករណីជួញដូរមនុ្សស (៣០ភាគរយ ជាករណីខប្កាមអាយុ១៨ឆ្ន ាំ) ។ 
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េិន្ន័យករណីអាំខពើហិងា ក់េងខយន្ឌ័រ ឆ្ន ាំ ២០១៨ 
ករណី ភ.ព រ.ជ ស.រ ក.ធ សររុ 

អាំខពើហិងាកនុងប្គួសារ ៧៥ ៣៦ ១១៨ ១១៤ ៣៤៣ 
ការរ ាំខលាភរាំពាន្្លូវខភេ ៧៦ ២៣ ៤៩ ១០ ១៥៨ 
ការជូញដូរមនុ្សស ២៣ ៧ ០ ៣ ៣៣ 

សររុ ១៧៤ ៦៦ ១៦៧ ១២៧ ៥៣៤ 
 

េិន្ន័យជន្រងខប្គ្នោះ និ្ងសាច់ញាត្តិ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
ករណី ភ.ព រ.ជ ស.រ ក.ធ សររុ 

អាំខពើហិងាកនុងប្គួសារ ១០២ ៦១ ១៤៣ ១៤៤ ៤៥០ 

ការរ ាំខលាភរាំពាន្្លូវខភេ ១២០ ៤២ ៩៤ ៣២ ២៨៨ 
ការជូញដូរមនុ្សស ២៣ ៨ ០ ៣ ៣៤ 

សររុ ២៤៥ ១១១ ២៣៧ ១៧៩ ៧៧២ 

ចណំំ៖ ភ.ព=ភនំដពញ ប.ជ=បន្ទា យមានជ័យ ្.រ=ដ្ៀម្រាប ក.ធ=កំពង់ធំ 
 
សប្មារ់ដាំខណើ រការថ្ន្ការេេួ ករណី ៥៩%ថ្ន្ជន្រងខប្គ្នោះមកេេួ ខសវាពីអងគការCWCC 
ខដាយេលួន្ឯង និ្ង៣៨%ប្ត្ូវបាន្រញ្ាូ ន្មកកាន់្អងគការ ។ ៤%ប្ត្ូវបាន្ជួយសខន្តងាគ ោះខដាយមាន្
ការចូ រមួពីអងគការ CWCC ។  

ភាគរយថ្ន្ចាំនួ្ន្អតិ្ែិជន្ដដ មកេេួ ខសវាពីអងគការCWCC ឆ្ន ាំ២០១៨ 
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គខប្មាងជាំនួ្យដ្នកចារ់បាន្្ត ់ការប្រឹកាដ្នកចារ់ និ្ងគ្នាំប្េជន្រងខប្គ្នោះដដ សខប្មច
ចិត្តដាក់ពាកយរណតឹ ងខៅកាន់្តុ្លាការ ត្តមរយោះការជួយរាំខពញឯកសារពត៌្មាន្ពាកយរណតឹ ង និ្ង
ដសវងរកភសតុត្តងនានា ដូចជាការសប្មរសប្មួ កនុងការខធវើខកាស យវច័ិាយខៅមន្ាីខពេយ ។ កនុង
ចាំខណមជន្រងខប្គ្នោះ ាំងអស់ដដ មកដសវងរកជាំនួ្យពីអងគការCWCCកនុងឆ្ន ាំ២០១៨ មាន្ជន្រង
ខប្គ្នោះ២០៩នាក់ខសនើរសុាំជាំនួ្យដ្នកចារ់ ដដ ករណីររស់ពួកខគប្ត្ូវបាន្រញ្ាូ ន្ខៅកាន់្តុ្លាការ
រាជធ្លនី្ និ្ងខេត្ត ។ ជា េធ្  មាន្២២២ករណីប្ត្វូបាន្រញ្ា រ់ត្តមដាំខណើ រការ្លូវចារ់ររស់
តុ្លាការ ។ កនុងចាំខណម ាំង២៩៧ ករណីខនាោះ មាន្៦៨ករណីដដ ជន្ប្រប្រិត្តរេខ េើសប្ត្ូវកាត់្
ខ សខអាយជារ់ពន្ធធ្លនាគ្នរ (៥៧ករណីជាករណីរ ាំខលាភរាំពាន្្លូវខភេ ១០ករណីជាករណី
ជួញដូរមនុ្សស និ្ង ១ករណីជាករណីអាំខពើហិងាកនុងប្គួសារ) ។ 

េិន្នន័្យករណីអាំខពើហិងា ក់េងខយឌ័រដដ ដាក់ពាកយរណតឹ ងខៅតុ្លាការ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ករណី 
ករណីខប្កាមអាយុ១៨ឆ្ន ាំ ករណីខ ើអាយុ១៨ឆ្ន ាំ 

សររុរមួ 
ភ.ព រ.ជ ស.រ ក.ធ សររុ ភ.ព រ.ជ ស.រ ក.ធ សររុ 

អាំខពើហិងាកនងប្គួសារ ១ ០ ០ ២ ៣ ៤៨ ១៣ ៧៤ ៤២ ១៧៧ ១៨០ 
រ ាំខលាភរាំពាន្្លូវខភេ ៦២ ១៥ ២៥ ៧ ១០៩ ៣ ០ ២ ២ ៧ ១១៦ 
ការជួញដូរមនុ្សស ១ ០ ០  ០ ១ ០ ០ 0  ០ ០ ១ 

សររុ ៦៤ ១៥ ២៥ ៩ ១១៣ ៥១ ១៣ ៧៦ ៤៤ ១៨៤ ២៩៧ 

ចណំំ៖ ភ.ព=ភនំដពញ ប.ជ=បន្ទា យមានជ័យ ្.រ=ដ្ៀម្រាប ក.ធ=កំពង់ធំ 
េិន្នន័្យករណីអាំខពើហិងា ក់េងខយឌ័រដដ បាន្ជាំនុ្ាំជប្មោះ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ករណី ភ.ព រ.ជ ស.រ ក.ធ សររុ 
អាំខពើហិងាកនងប្គួសារ ២០ ៨ ៩៨ ៣៥ ១៦១ 
រ ាំខលាភរាំពាន្្លូវខភេ ៤១ ១២ ១ ៦ ៦០ 
ការជួញដូរមនុ្សស ១ ០ ០ ០ ១ 

សររុ ៦២ ២០ ៩៩ ៤១ ២២២ 

ចណំំ៖ ភ.ព=ភនដំពញ ប.ជ=បន្ទា យមានជ័យ ្.រ=ដ្ៀម្រាប ក.ធ=កំពង់ធំ 
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េិន្នន័្យជន្ប្រប្រិត្តរេខ េើសដដ បាន្រញ្ាូ ន្ខៅកាន់្ពន្ធធ្លនាគ្ន ឆ្ន ាំ២០១៨ 
ករណី ភ.ព រ.ជ ស.រ ក.ធ សររុ 

អាំខពើហិងាកនងប្គួសារ ១ ៨ ០ ១ ១០ 
រ ាំខលាភរាំពាន្្លូវខភេ ៤០ ១២ ១ ៤ ៥៧ 
ការជួញដូរមនុ្សស ១ ០ ០ ០ ១ 

សររុ ៤២ ២០ ១ ៥ ៦៨ 

ចណំំ៖ ភ.ព=ភនំដពញ ប.ជ=បន្ទា យមានជ័យ ្.រ=ដ្ៀម្រាប ក.ធ=កំពង់ធំ 
 

២.៣ មណឌ  សុវត្តិភាព 
អតិ្ែិជន្ដដ បាន្សាន ក់ខៅកនុងមណឌ  សុវត្តិភាពររស់អងគការ CWCC កនុងរាជធ្លនី្ភនាំខពញ 

ខេត្តខសៀមរារ និ្ង ខេត្តរនាា យមាន្ជ័យកនុងឆ្ន ាំ២០១៨ មាន្ចាំនួ្ន្សររុ២៦៧នាក់ (ដដ កនុងខនាោះ
មាន្ជន្រងខប្គ្នោះ១៣៤នាក់ និ្ង សាច់ញាត្តិ១៣៣នាក់) ។ កនុងចាំខណមពួកខគ ាំងអស់ មាន្
អតិ្ែិជន្ដដ មិន្ ន់្ប្គរ់អាយុ (អាយុខប្កាម១៨ឆ្ន ាំ) ចាំនួ្ន្១៦៥នាក់ (៨១នាក់ជាជន្រងខប្គ្នោះ និ្ង 
៨៤នាក់ជាសាច់ញាត្តិ)។ កនុងកាំ ុងខព ថ្ន្ការសាន ក់ខៅកនុងមណឌ  សុវត្តិភាពជន្រងខប្គ្នោះេេួ 
បាន្ការប្រឹកាជារុគគ និ្ងជាប្កមុ ខដើមបីកសាងេាំនុ្កចិត្ត និ្ងភាពខជឿជាក់ខ ើេលួន្ឯង ។ អតិ្ែិជន្
ក៏េេួ បាន្វគគរណតុ ោះរណត  ជាំនាញវជិាជ ជីវៈ ដូចជាជាំនាញកាត់្ខដរ ចាំអិន្មាូរ ខធវើន្ាំ តត់្មុេ 
ខធវើសក់ និ្ងថាន ក់អការកមេ្ ងដដរ ។ រដន្េមពីខន្ោះខៅខេៀត្ អតិ្ែិជន្ដដ មិន្ ន់្ប្គរ់អាយុ បាន្
រញ្ាូ ន្ខអាយខៅសិកាខៅសាលារដាដដ ខៅជិត្មណឌ   ខហើយកុមារតូ្ចៗដដ មាន្អាយុខប្កាម
៥ឆ្ន ាំេេូ បាន្ខសវាដែ ាំប្រចាំថ្ែៃ។ 
 

ចាំនួ្ន្ជន្រងខប្គ្នោះដដ បាន្សាន ក់ខៅកនុងមណឌ  ់សុវត្តិភាពអងគការCWCC ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ជន្រងខប្គ្នោះ 
អាយុខប្កាម ១៨ឆ្ន ាំ អាយុខ ើ ១៨ឆ្ន ាំ 

សររុរមួ ភ.ព រ.ជ ស.រ សររុ ភ.ព រ.ជ ស.រ សររុ 
អាំខពើហិងាកនងប្គួសារ ០ ១ ០ ១ ១៥ ១១ ១៥ ៤១ ៤២ 
រ ាំខលាភរាំពាន្្លូវខភេ ២៨ ២១ ២១ ៧០ ០ ០ ៤ ៤ ៧៤ 
ការជួញដូរមនុ្សស ០ ១០ ០ ១០ ៦ ២ ០ ៨ ១៨ 

សររុ ២៨ ៣២ ២១ ៨១ ២១ ១៣ ១៩ ៥៣ ១៣៤ 

សាច់ញាត្តិ 
អាយុខប្កាម ១៨ឆ្ន ាំ អាយុខ ើ ១៨ឆ្ន ាំ 

សររុរមួ ភ.ព រ.ជ ស.រ សររុ ភ.ព រ.ជ ស.រ សររុ 
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អាំខពើហិងាកនងប្គួសារ ២០ ១៣ ២៨ ៦១ ០ ១ ០ ១ ៦២ 
រ ាំខលាភរាំពាន្្លូវខភេ ៩ ៣ ៥ ១៧ ១៦ ១៥ ១៦ ៤៧ ៥៤ 
ការជួញដូរមនុ្សស ១ ៥ ០ ៦ ១ ០ ០ ១ ៧ 

សររុ ៣០ ២១ ៣៣ ៨៤ ១៧ ១៦ ១៦ ៤៩ ១៣៣ 
សររុរមួ ៥៨ ៥៣ ៥៤ ១៦៥ ៣៨ ២៩ ៣៥ ១០២ ២៦៧ 

ចណំំ៖ ភ.ព=ភនំដពញ ប.ជ=បន្ទា យមានជ័យ ្.រ=ដ្ៀម្រាប ក.ធ=កំពង់ធំ 
២.៤  គខប្មាងសមាហរណកមេ 

កនុងឆ្ន ាំ២០១៨ រនាា រ់ពីករណីររស់ជន្រងខប្គ្នោះប្ត្វូបាន្រញ្ា រ់ខៅតុ្លាការ មាន្ជន្រង
ខប្គ្នោះចាំនួ្ន្២៣៣នាក់និ្ងសាច់ញាត្តិចាំនួ្ន្៩០នាក់ ប្ត្ូវបាន្ខធវើសមាហរណកមេខៅត្តមសហគមន៍្
ដដ ពួកខគខប្ជើសខរ ើស។ កនុងចាំខណមជន្រងខប្គ្នោះ ាំងអស់ មាន្ជន្រងខប្គ្នោះចាំនួ្ន្៣៦នាក់ េេួ 
បាន្ជាំនួ្យឧរត្េមគ្នាំប្េជាែវកិារ និ្ងសមាា រោះសប្មារ់ការរស់ខៅ ខហើយមាន្ជន្រងខប្គ្នោះចាំនួ្ន្៣០
នាក់េេួ បាន្ជាំនួ្យឧរត្េមគ្នាំប្េរការខធវើអាជីវកមេ ខដើមបីធ្លនាខអាយបាន្ការរស់ខៅប្រករ
ខដាយឯករាជយ និ្ងនិ្រន្តរភាព ខហើយខចៀស្ុត្ពីអាំខពើហិងា និ្ងររយិកាសងាយរងខប្គ្នោះណមួយ 
។ រុគគ ិកគខប្មាងខៅដត្រន្តរ ត្តមដាន្សាេ ន្ភាពររស់អតិ្ែិជន្ដដ បាន្ខធវើសមាហរណកមេ 
ត្តមរយោះការខធវើេាំនាក់េាំន្ងជាមួយអាជាា ធរកនុងត្ាំរន់្ ការសួរសុេេុកាខៅ្ាោះអតិ្ែិជន្ ខដើមបីខធវើ
ខអាយប្បាកដ៏បាន្នូ្វការខធវើសមាហរណកមេមាន្ភាពខជាគជ័យ ។ 

ចាំនួ្ន្អតិ្ែិជន្ដដ បាន្ខធវើសមាហរណកមេ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ករណី 
ជន្រងខប្គ្នោះ សាច់ញាត្តិ 

សររុរមួ 
ភ.ព រ.ជ ស.រ ក.ធ សររុ ភ.ព រ.ជ ស.រ ក.ធ សររុ 

អាំខពើហិងាកនងប្គួសារ ៦ ៥ ៩១ ៧៧ ១៧៩ ១០ ៨ ៧ ៣៧ ៦២ ២៤១ 
រ ាំខលាភរាំពាន្្លូវខភេ ១៤ ៧ ១០ ៨ 39 ២ ០ ១៣ ៨ ២៣ ៦២ 
ការជួញដូរមនុ្សស ៣ ៨ ១ ៣ ១៥ ០ ៥ ០ ០ ៥ ២០ 

សររុ ២៣ ២០ ១០២ ៨៨ ២៣៣ ១២ ១៣ ២០ ៤៥ ៩០ ៣២៣ 

ចណំំ៖ ភ.ព=ភនំដពញ ប.ជ=បន្ទា យមានជ័យ ្.រ=ដ្ៀម្រាប ក.ធ=កំពង់ធំ 
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៣. កមេវធីិត្ស មូតិ្ 
៣.១  ការសហការណ៍ជាមួយរាជរដាា ភិបា  

អងគការកមពុជាខដើមបជួីយស្រសតីមាន្វរិត្តិ បាន្ចូ រមួកនុងកិចាប្រជុាំខ ើេី១៨ ររស់ប្កុមការងារ
រខចាកខេសខ្លើយត្រអាំខពើហិងា ក់េងខយន្ឌ័រនាថ្ែៃេី៣១ ដេ ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៨ ខៅសណា គ្នរ
កាាំរូឌីយ៉ាណ ។ កិចាប្រជុាំខន្ោះមាន្ខគ្ន រាំណងពិនិ្ត្យខ ើងវញិខ ើរបាយការណ៍ថ្ន្កិចាប្រជុាំខ ើក
េី១៧ររស់ប្កមុការងាររខចាកខេសខ្លើយត្រអាំខពើហិងា ក់េងខយន្ឌ័រ  ខធវើការពិនិ្ត្យ និ្ងអនុ្ម័ត្
នូ្វសតង់ដារអរបររមិាររស់ខសវាកមេសាំខាន់្ៗសប្មារ់ជន្រងខប្គ្នោះខដាយអាំខពើហិងាប្រឆ្ាំងស្រសតី និ្ង
កុមារ និ្ងសាង់ខៅខ ើការចាំណយដដ ខធវើខ ើងខដាយប្កសួងកិចាការនារ ី ពិភាកាអាំពីដាំខណើ រការ
អភិវឌឍន៍្ដ្ន្ការជាតិ្េរ់សាក ត់្អាំខពើហិងាខ ើស្រសតីេីរី២០១៩-២០២៣ ពិភាកាពីការអភិវឌឍន៍្វខីដអូ
អរ់រ ាំពហុវស័ិយខៅកនុងករណីរ ាំខលាភខសពសន្េវៈ ដចករ ាំដ ករេពិខសាធន៍្ ពត៌្មាន្ រញ្ហា ពាក់ព័ន្ធ
នានា គខប្មាងអន្តរាគមន៍្ររស់ថ្ដគូរ/សមាជិក ថ្ន្ប្កមុការងាររខចាកខេសខ្លើយត្រអាំខពើហិងា ក់
េងខយន្ឌ័រ ។ ភាល មៗរនាា រ់ពីរញ្ា រ់នូ្វកិចាប្រជុាំខាងខ ើ អងគការCWCC ដដ ជាសមាជិកមាន ក់ថ្ន្ 
គណៈកមាេ ធិការដឹកនាាំថ្ន្កិចាប្រជុាំរណត ញខយន្ឌ័រនិ្ងការអភិវឌឍន៍្ បាន្ខធវើការសប្មរសប្មួ 
សមាជិករណត ញ ាំងអស់កនុងការ្ត ់ជូន្នូ្វខយរ ់ ខៅខ ើសតង់ដារអរបររមិាររស់ខសវាកមេ
សាំខាន់្ៗសប្មារ់ជន្រងខប្គ្នោះខដាយអាំខពើហិងាប្រឆ្ាំងស្រសតី និ្ងកុមារ ។ ជា េធ្  រា ់ខយរ ់ 
និ្ង អនុ្សាសន៍្ខ្សងៗររស់សមាជិករណត ញខយន្ឌ័រនិ្ងការអភិវឌឍន៍្ ប្ត្វូបាន្រញ្ាូ ន្
ខៅកាន់្ខ ខាធិការដាា ន្ ថ្ន្ប្កុមការងាររខចាកខេសខ្លើយត្រអាំខពើហិងា ក់េងខយន្ឌ័រសប្មារ់
ការដករ ាំអរសតង់ដារ ។  

ខៅថ្ែៃេី១១ ដេវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៨ នាយិកាប្រតិ្រត្តិអងគការកមពុជាខដើមបជួីយស្រសតីមាន្វរិត្ត បាន្
អខញ្ា ើញចូ រមួកនុងកិចាប្រជុាំ ខគ្ន ន្ខយបាយជាតិ្សតីពីមនុ្សសចស់ ដដ សហការខរៀរចាំខដាយ
ប្កសួងសងគមកិចាអតី្ត្យុេធជន្និ្ងយុវនី្តិ្សមប  និ្ងអងគការមនុ្សសចស់កមពុជា ដដ កិចា
ប្រជុាំខន្ោះប្រប្រិត្តខធវើខ ើងខៅប្កសួងសងគមកិចាអតី្ត្យុេធជន្និ្ងយុវនី្តិ្សមប  ។ កនុងនាមជា
វាគេិន្មាន ក់ នាយិកាប្រតិ្រត្តិអងគការកមពុជាខដើមបជួីយស្រសតីមាន្វរិត្តិបាន្ខ ើកខ ើងនូ្វរញ្ហា នានាដដ 
ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងភាពងាយរងខប្គ្នោះររស់មនុ្សសចស់ និ្ងខសវានានាដដ ពួកគ្នត់្ប្ត្ូវការ ។ ខលាកស្សី
ក៏បាន្ខធវើការសាំណូមពរខៅកាន់្រាជរដាា ភិបា គួរខ ើកកាំពស់ការយ ់ដឹងដ ់អនក្ត ់ខសវា ជា
ពិខសសវស័ិយសុខាភិបា  កនុងការ្ត ់ជូន្នូ្វខសវាមួយដ៏ អប្រខសើរខៅដ ់ស្រសតីវយ័ចាំណស់ 
ដដ ពួកគ្នត់្ដត្ងដត្ជួរប្រេោះនូ្វរញ្ហា ប្រឈមដ្នកសុេភាព ។ កិចាប្រជុាំខន្ោះមាន្សារោះសាំខាន់្ខាល ាំង
ណស់សប្មារ់អងគការខប្ៅរដាា ភិបា កនុងការដសវងរកការគ្នាំប្េពីរដាា ភិបា  ខដើមបអីនុ្វត្តខគ្ន 
ន្ខយបាយសប្មារ់ជា្ ប្រខយជន៍្ររស់ប្រជាជន្ងាយរងខប្គ្នោះ។ 

កនុងដេសីហា ឆ្ន ាំ២០១៩ នាយិកាប្រតិ្រត្តិអងគការកមពុជាខដើមបជួីយស្រសតីមាន្វរិត្ត បាន្ចូ រមួ
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កនុងកិចាប្រជុាំ ជាមួយប្កសួងសងគមកិចា អតី្ត្យុេធជន្និ្ងយុវនី្តិ្សមប  កនុងការខធវើខសចកតីប្ពាង
អនុ្សារណៈខយគយ ់ជាមួយប្រខេសថ្ែ ខដើមបីធ្លនានូ្វការេេូ បាន្ខសវា អប្រខសើរសប្មារ់
ប្រជាជន្កមពុជាដដ ខធវើចាំណកស្សកុ ។ នាយិកាប្រតិ្រត្តបាន្្ត ់ខយរ ់ ខដើមបខីដាោះស្សាយ
រញ្ហា ររស់ស្រសតីដដ ប្ត្ូវបាន្ខមើ រ ាំ ង ខដាយរុគគ ិកប្កសួងនិ្ងេីភាន ក់ងារអងគការសហប្រជាជាតិ្ 
ខដាយសារដត្ខយន្ឌ័រររស់ពួកខគ ។ មាន្ការពិភាការដវកដញកដ៏សវិត្សាវ ញមួយបាន្ខកើត្ខ ើង 
មុន្ខព ដដ ភាគី ាំងអស់សខប្មចចិត្តដាក់រញ្ាូ  នូ្វសាំខណើ រខន្ោះ ។ ខសចកតីប្ពាងអនុ្សារណៈ
ខយគយ ់នឹ្ងប្ត្ូវបាន្ខ ើកយកមកពិភាកា ខៅកនុងកិចាប្រជុាំខេវរភាគីរវាងរដាា ភិបា ប្រខេស
កមពុជា និ្ងរដាា ភិបា ប្រខេសថ្ែ ដដ នឹ្ងប្ត្ូវខធវើខ ើងខៅថ្ែេី៥-៦ ដេកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៩ ខៅកនុង
ខេត្តខសៀមរារ ។ អនុ្សារណៈខយគយ ់នឹ្ងប្ត្ូវបាន្ចុោះហត្េខ ខានាខព អនាគត្ឆ្រ់ៗខាង
មុេ ដូខចនោះប្រជាជន្កមពុជាដដ ខធវើចាំណកស្សុកជាពិខសសស្រសតីនឹ្ងេេួ បាន្អត្េប្រខយជន៍្ពីខសវា
កមេចាំបាច់ដដ ពួកខគប្ត្ូវការ ។  
 

៣.២ យុេធនាការដសវងរកមតិ្គ្នាំប្េ 

អងគការកមពុជាខដើមបជួីយស្រសតីមាន្វរិត្តិបាន្ខរៀរចាំប្បារពធេិវា និ្ងយុេធនាការខ្សងៗ ខដើមបី
ដសវងរកមតិ្គ្នាំប្េដ ់សិេធស្រសតីនិ្ងកុមារ ប្ពម ាំងខ ើកកមពស់ការអរ់រ ាំររស់ខកេងស្សី៖ 

• េិវាសិេធិកុមារអន្តរជាតិ្ ប្ត្ូវបាន្ប្បារពធខ ើងខៅវេិោ ័យប្កឡាញ់ នាដេឧសភា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ ដដ មាន្អនកចូ រមួចាំនួ្ន្៤០៥នាក់ (ស្រសតី២៥០នាក់) ។ 

• ថ្ែៃរ ាំ ឹកគុណឪពុកមាត យ ប្ត្ូវបាន្ប្បារពធខ ើងខៅស្សកុប្បាសាេបាកង នាដេមិែុនា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ ដដ មាន្អនកចូ រមួចាំនួ្ន្២៩០នាក់ (ស្រសតី២០២នាក់) ។ 

• សកមេភាពភាព១៦ថ្ែៃថ្ន្េិវាអន្តរជាតិ្ថ្ន្ ុររាំបាត់្អាំខពើហិងាប្រឆ្ាំងស្រសតី ដដ បាន្
ប្រប្ពឹត្តខ ើងចខនាល ោះដេវចិឆិកានិ្ងដេធនូ ឆ្ន ាំ២០១៨ កនុងត្ាំរន់្ចាំនួ្ន្៣ ដដ មាន្ដូចជា 
ខៅេណឌ ខប្ជាយចងាវ រ ថ្ន្រាជធ្លនី្ភនាំខពញ ដដ មាន្អនកចូ រមួ ៥២៥នាក់ 
(ស្រសតី៣១៦នាក់) ខៅស្សុកពួកខេត្តខសៀមរារ ដដ មាន្អនកចូ រមួ ៤៦៥នាក់ 
(ស្រសតី២៥១នាក់) និ្ងកនុងស្សុកបារាយខេត្តកាំពង់ធាំ ដដ មាន្អនកចូ រមួ៥៤៨នាក់ 
(ស្រសតី៣៤៦នាក់) ។  

•  យុេធនាការ្សពវ្ ាយចុោះខ េ្ ោះចូ ខរៀន្ សប្មារ់ឆ្ន ាំសិកា ២០១៨-២០១៩ ដដ បាន្
ប្រប្រិប្ពិត្តខ ើងខៅស្សុកប្កឡាញ់ មាន្អនកចូ រមួចាំនួ្ន្៦៤០នាក់ (ស្រសតី៤៣០នាក់) ។ 

 
ខដើមបីជប្មុញដ ់អនក្ត ់ខសវាក៏ដូចជាអនកអនុ្វត្តខគ្ន ន្ខយបាយ អងគការកមពុជាខដើមប ី

ជួយស្រសតីមាន្វរិត្តិបាន្ចុោះកិចាសន្ោជាមួយមជឈមណឌ  ព័ត៌្មាន្ស្រសតី (WMC) ខដើមបខីរៀរចាំកមេវធីិ
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វេិយុចាំនួ្ន្១០វគគ ដដ មាន្ខ េ្ ោះថា “សខមលងស្រសតីសប្មារ់ការតល ស់រតូរ” ខប្កាមពាកយខសាល ក “មិន្មាន្
ស្រសតីណមាន ក់ប្ត្វូបាន្ខបាោះរង់ខច ខនាោះខេ” កនុងមួយវគគៗ មាន្វាគេិន្ចាំនួ្ន្២នាក់ ។ កមេវធីិ
វេិយុខន្ោះប្ត្ូវបាន្ចក់្ាយត្តមរក ធ្លតុ្អាកាសវេិយុ FM 103.5 និ្ងត្តមការ្ាយតា  ់ត្តម
ខគហេាំព័រខហវសរុកររស់មជឈមណឌ  ព័ត៌្មាន្ស្រសតី្ងដដរ ។ វាគេិន្កិតិ្យសដដ ចូ រមួកនុងកមេវធីិ
វេិយុខនាោះសុេធសឹងដត្ជាមនុ្សសសាំខាន់្មកពីប្កសួងនិ្ងមន្ាីរខេត្តពាក់ព័ន្ធនានា ដដ មាន្ដូចជា
ប្កសួងកិចាការនារ ី និ្ងប្កសួងសងគមកិចា ។ កនុងខនាោះ្ងដដរក៏មាន្វាគេិន្កិតិ្យសមកពីអងគការ
សងគមសីុវ ិ ដូចជា អងគការជន្ពិការកមពុជា អងគការមនុ្សសចស់កមពុជា អងគការពន្លឺពិភពខលាក និ្ង
អងគការកមពុជាខដើមបជួីយស្រសតីមាន្វរិត្ត ។ ប្កមុស្រសតីខគ្ន ខៅក៏ប្ត្ូវបាន្អខញ្ា ើញខអាយចូ រមួជា
វាគេិន្កិតិ្យសកនុងកមេវធីិវេិយុខន្ោះ្ងដដរ ។ ប្រធ្លន្រេថ្ន្កិចាពិភាកាគឺ ក់េងនឹ្ងខគ្ន ន្ខយ
បាយដដ ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងអាំខពើហិងាប្រឆ្ាំងស្រសតី ជន្ពិការ មនុ្សសចស់ និ្ងប្រជាជន្ចាំណកស្សកុ ។ 
វាគេិន្កិតិ្យសដដ មកពីសាេ រ័ន្ប្កសួងបាន្រងាា ញអាំពីខគ្ន ន្ខយបាយដដ ខដាោះស្សាយភាព
ងាយរងខប្គ្នោះររស់ស្រសតី ខដាយដ កវាគេិន្កិតិ្យសមកពីអងគការសងគមសីុវ ិខប្ៅរដាា ភិបា បាន្ខធវើ
ការពិភាកាអាំពីកមេវធីិររស់ពួកខគដដ ជួយសប្ម ួដ ់ស្រសតីងាយរងខប្គ្នោះខអាយេេួ បាន្ខសវា 
។ប្កុមខគ្ន ខៅបាន្ខ ើកយករញ្ហា ពាក់ព័ន្ធខៅនឹ្ងភាពងាយរងខប្គ្នោះ និ្ងត្ប្មូវការររស់ពួកខគ 
រមួមាន្ ាំងអនុ្សាសន៍្សប្មារ់អនក្ត ់ខសវាគួអនុ្វត្តន៍្ ខដើមបជួីយពួកខគ ។   

ខប្ៅពីការរងាា ញនូ្វេសសន្ោះររស់វាគេិន្កិតិ្យស ក៏មាន្្ងដដរនូ្វការរខញ្ាញមតិ្ខយរ ់
ចូ រមួពីអនកសាត រ់ (៣-5 កនុងមួយវគគ) និ្ងមតិ្ខយរ ពីអនកដដ បាន្េសសនាការ្ាយតា  ់ត្តម
រណត ញខហវសរុក ។ កមេវធីិវេិយុខន្ោះបាន្ជួយ្ត ់ពត៌្មាន្សប្មារ់ប្កមុខគ្ន ខៅ និ្ងសាធ្លរណ
ជន្េូរខៅអាំពីខគ្ន ន្ខយបាយដដ ខដាោះស្សាយរញ្ហា ររស់ស្រសតី ។ ស្សរខព ជាមួយគ្នន ខន្ោះ
្ងដដរ កមេវធីិខន្ោះក៏បាន្ជួយពប្ងឹងអាំណចប្កមុស្រសតីខគ្ន ខៅខអាយរខញ្ាញមតិ្ពិភាកាខៅកាន់្
សាធ្លរណជន្ ខរើខ ោះរីជាមាន្ស្រសតីមួយចាំនួ្ន្មាន្ភាពខាេ ស់ខអៀន្ខៅខព ចរ់ខ្តើមនិ្យយដាំរូង
ក៏ខដាយ ។ 

 
៤. កមេវធីិអភិវឌឍន៍្អងគការ 
៤.១ នាយកប្កមុប្រឹកាភិបា  

នាយកប្កមុប្រឹកាភិបា ថ្ន្អងគការកមពុជាខដើមបជួីយស្រសតីមាន្វរិត្តិ មាន្ប្បាាំនាក់ដដ ជាអនក
ដឹកនាាំប្កមុអងគការសិេិធមនុ្សសដ៏ខ ចខធ្លល ខៅកមពុជា៖ (១) ប្រធ្លន្ប្កុមប្កមុប្រឹកាភិបា  ខលាកស្រសតី 
ខគៀន្ សិរ ី្   ជាអនករខងកើត្ និ្ងជាអតី្ត្ប្រធ្លន្អងគការអភិវឌឍន៍្ស្រសតីកមពុជាCWDA) និ្ងរចាុរបន្ន
ខលាកស្សីជាអនកប្រឹកាឯករាជ, (២) ខលាកខមធ្លវ ី សុក សាំខអឿន្ ជានាយកប្រតិ្រត្តិថ្ន្ប្កុមអនក
ចារ់ការពារសិេធិកមពុជា ដដ ជាអងគការជាំនួ្យដ្នកចារ់ដ៏ខ ចខធ្លល ខៅកនុងប្រខេសកមពុជា, (៣) 
ខលាកស្សី រស់ សុភាព ជានាយិការប្រតិ្រត្តិ ថ្ន្អងគការខយន្ឌ័រនិ្ងការអភិវឌឍខៅកមពុជា(GAD-C) 
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ដដ ជាអងគការនាាំមុេខគមួយ ខធវើការខដើមបីខ ើកកមពស់សមភាពខយន្ឌ័រខៅកនុងប្រខេសកមពុជា ។ 
(៤) ខលាក ជា ពីដដន្ គឺជានាយកប្រតិ្រត្តិអងគការគ្នាំពារកុមារងាយេេួ រងខប្គ្នោះ(VCAO) ដដ ខធវើ
ការការពារសិេធកុមារ និ្ងខ ើកកមពស់ការចូ រមួររស់កុមារ, និ្ងជាចុងខប្កាយ (៥) ខលាកស្សី អឹុម 
្ថ្ ល  ដដ រចាុរបន្នជាប្រធ្លន្ប្គរ់ប្គងកមេវធីិ  ខៅអងគការខវេិកាថ្ន្អងគការមិន្ដមន្រដាា ភិបា សតី
អាំពីកមពុជា ។  
 

៤.២ រុគគ ិកររស់អងគការ 
កនុងឆ្ន ាំ២០១៨ អងគការកមពុជាខដើមបជួីយស្រសតីមាន្វរិត្ត មាន្រុគគ ិកសររុចាំនួ្ន្ ៦៤នាក់ 

(៦៥%ជាស្រសតី) ។ រុគគ ិកដដ ខធវើការខៅការយិ ័យកណត  មាន្ចាំនួ្ន្១១នាក់ (ស្រសតី៧នាក់) 
ការយិ ័យភនាំខពញមាន្១៨នាក់(ស្រសតី១៥នាក់) ការយិ ័យខេត្តខសៀមរារមាន្១៧នាក់(ស្រសតី១០
នាក់) ការយិ ័យខេត្តរនាា យមាន្ជ័យមាន្១០នាក់(ស្រសតី៦នាក់) និ្ង ការយិ ័យខេត្តកាំពង់ធាំមាន្
៨នាក់ (ស្រសតី៤នាក់) ។  

 
៤.៣ ការកសាងសមត្េភាពរុគគ ិក 

រុគគ ិកអងគការកមពុជាខដើមបីជួយស្រសតីមាន្វរិត្ត េេួ បាន្ការរណតុ ោះរណត  ខដើមបីខ ើកកមពស់
សមត្េភាពការងារ និ្ង ការអភិវឌឍរុគគ ិក កនុងឆ្ន ាំ២០១៨ មាន្ដូចជា៖  
- វគគរណតុ ោះរណត  អាំពី “ខយន្ឌ័រនិ្ងសិេធិមនុ្សស” ដដ ខធវើខ ើងខដាយអងគការ UNWOMEN 

ខៅខដើមឆ្ន ាំ ២០១៨ (ស្រសតី៣នាក់ និ្ងរុរស១នាក់) ។ 
- វគគរណតុ ោះរណត  អាំពី “ភាពជាសហប្គិន្” ខធវើខ ើងខដាយអងគការ FCA (ស្រសតី២នាក់ និ្ង 

រុរស១នាក់) ។ 
- វគគរណតុ ោះរណត  អាំពី “ខធវើការជាមួយកុមារដដ រងាា ញឥរយិរែខប្គ្នោះថាន ក់្លូវខភេ និ្ងកុ

មារពិការ” ខធវើខ ើងខដាយអងគការជាំហាន្ដាំរូងកមពុជា (រុរស២នាក់ ជារុគគ ិកខេត្តខសៀម
រារ) 
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្េុ  
ែវកិារហិរញ្ញវត្េុ ២០១៨ 

មាា ស់ជាំនួ្យ មូ និ្ធិ ភាគរយ 
Lotus Outreach                  97,623  9.28% 

Georg Kraus Foundation                  13,086  1.24% 

Action On Poverty                  54,729  5.20% 

Terre Des Hommes-Germany (TDH-G)                  26,922  2.56% 

WHRCK                104,000  9.88% 

Oxfam-Voice                  79,595  7.57% 

Friendship With Cambodia                    6,970  0.66% 

EU-Migra Action                  12,625  1.20% 

Finn Church Aid                116,767  11.10% 

UN-Trust Fund                299,647  28.48% 

SOLIDAR                  38,205  3.63% 

UN Women                  47,962  4.56% 

J-A-Clark                  53,544  5.09% 

Plan International                  10,933  1.04% 

Aus Aid/MNN/Researh/Shelter 
Support/SEACO/Other income                  89,542  8.51% 

សររុ 
            1,052,149  100.00% 

 
ការចាំណយហិរញ្ញវត្េុ ២០១៨ 
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េាំនាក់េាំន្ង៖ 
ការយិ ័យកណត    

 អាសយដាា ន្៖ #១៣C ្លូវ៣៣១ រឹងកក២ េួ ខគ្នក ភនាំខពញ កមពុជា 
 អាសយដាា ន្ថ្ប្រសណីយ៖ PO Box ២៤២១ 
 េូរស័ពា៖ (៨៥៥-២៣) ៩៩៧៩៦៧ 
 េូរសារ៖ (៨៥៥-២៣) ៩៨៧១៥៨ 
 អីុដម៉ា ៖ HOadmin@cwcc.org.kh 
 ខវរសាយ៖ www.cwcc.org.kh  

ការយិ ័យរាជធ្លនី្ភនាំខពញ  
 អាសយដាា ន្៖ #៤២F ្លូវ៤៨៨ ្ាខដើម្កូវ ចាំការមន្ ភនាំខពញ កមពុជា 
 អាសយដាា ន្ថ្ប្រសណីយ៖ P.O Box ២៤២១ និ្ង CCC box ៣៥៦ 
 េូរស័ពា៖ (៨៥៥-២៣) ៩៨៧១៥៨ 
 េូរសារ៖ (៨៥៥-២៣) ៩៨៧១៥៨ 
 អីុដម៉ា ៖ PNPadmin@cwcc.org.kh PNPmanager@cwcc.org.kh 

ការយិ ័យខេត្តរនាា យមាន្ជ័យ 
 អាសយដាា ន្៖ ភូមិសាមគគីមាន្ជ័យ សងាក ត់្ខបា៉ាយដរ៉ាត្ ប្កុងខបា៉ាយដរ៉ាត្ 
 េូរស័ពា/េូរសារ៖ (៨៥៥-៥៤) ៩៦៧ ១៤៤ 
 អីដម៉ា ៖ BMCadmin@cwcc.org.kh  BMCmanager@cwcc.org.kh 

ការយិ ័យខេត្តខសៀមរារ 
 អាសយដាា ន្៖ ភូមិសាវ យដងគុាំ សងាក ត់្សាវ យដងគុាំ ប្កុងខសៀមរារ ខេត្តខសៀមរារ 
 េូរស័ពា/េូរសារ៖ (៨៥៥-៦៣) ៩៦៣២៧៦ 
 អីដម៉ា ៖ SRPadmin@cwcc.org.kh  SRPmanager@cwcc.org.kh 

ការយិ ័យខេត្តកាំពង់ធាំ 
 អាសយដាា ន្៖ ្លូវខ េ ៨ ភូមិដាំរជីាន់្ខាល  សងាក ត់្ដាំរជីាន់្ខាល  ប្កុងសាឹងដសន្ ខេត្តកាំពង់ធាំ 
 េូរស័ពា/េូរសារ៖ (៨៥៥-៦២) ២១០៥១៥ 
 អីដម៉ា ៖ KPTadmin@cwcc.org.kh KPTmanager@cwcc.org.kh 

mailto:HOadmin@cwcc.org.kh
mailto:HOadmin@cwcc.org.kh
http://www.cwcc.org.kh/
http://www.cwcc.org.kh/
mailto:PNPadmin@cwcc.org.kh
mailto:PNPadmin@cwcc.org.kh
mailto:PNPmanager@cwcc.org.kh
mailto:PNPmanager@cwcc.org.kh
mailto:BMCadmin@cwcc.org.kh
mailto:BMCadmin@cwcc.org.kh
http://www.cwcc.org.kh/mail%20to:%20BMCmanager@cwcc.org.kh
http://www.cwcc.org.kh/mail%20to:%20BMCmanager@cwcc.org.kh
mailto:%20SRPadmin@cwcc.org.kh
mailto:%20SRPadmin@cwcc.org.kh
mailto:SRPmanager@cwcc.org.kh
mailto:SRPmanager@cwcc.org.kh
mailto:KPTadmin@cwcc.org.kh
mailto:KPTadmin@cwcc.org.kh
http://www.cwcc.org.kh/mail%20to:%20KPTmanager@cwcc.org.kh
http://www.cwcc.org.kh/mail%20to:%20KPTmanager@cwcc.org.kh
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សូមដែលងអាំណរគុណជាំខពាោះមាា ស់ជាំនួ្យដូចខាងខប្កា៖ 

 

 

 

 


