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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០១៩ 
ជួយស្រ្តីដ ើម្បសី្រ្តជួីយខ្លួនឯង 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ប្រុម្គាំប្រស្រ្តីចូលរមួ្ប្រុម្ពិភារារនុងវគ្គរណតុ ុះរណ្តត ល្តីពីដយនឌ័រ និងពិការភាព  
ឃុាំលាងដ  ស្្ុរអងគរធាំ ដខ្ត្តដ្ៀម្រារ 
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ដ្ចរតីដ្តើម្ 
ដរើដ ុះជាមានយនតការជាតិ្និងយនតការ ាំងឡាយ ប្ត្វូបានដារ់ឲ្យអនុវត្តន៍ ដ ើម្បដីលើរ

រម្ព្់្ម្ភាពដយនឌ័រដៅរម្ពុជាយ៉ាងណ្តរ៏ដដាយ ដយើងមិ្នអាចនិយយបានថា ្ម្ភាព
ដយនឌ័រដៅរម្ពុជា្ដប្ម្ចបាន ាំងស្្ងុដ ុះដរ។ ស្រ្តីភាគ្ដប្ចើនដ លរ្់ដៅរីជនររដាច់
ស្្យល ពុាំររួលបាននូវ្ិរធិជាមូ្លដាា នររ្់ខ្លួនដ ុះដរ ដដាយស្រ្តីនិងដរេងស្្ី ាំងដ ុះមិ្ន
ររួលបាននូវភាពដ្េើគន រនុងការររួល ដ្វាដែ ាំ្ុខ្ភាព ការអរ់រ ាំ អាជីពការងារ និងការចូលរមួ្
ដ្នរនដយបាយ។ មួ្យវញិដរៀត្ អាំដពើហិងារ៏បាននឹងរាំពុងដរើត្មានដ ើងជាដរៀងរាល់ដែៃ ដ លរងក
ឲ្យមានអដ្េរភាពរនុងប្គ្សួារ ភាពប្រីប្រ និងការធ្លល រ់ចុុះនូវធនធ្លនម្នុ្ស។ រត្តត  ាំងដនុះ បានជុះ
ឥរធិពលអាប្ររ់ម្រដលើប្រជាជនជាដប្ចើនជាពិដ្្គឺ្ស្រ្តី ដ លដធវើឲ្យពួរដគ្ពុាំអាចដប្រើប្បា្់្ិរិធ
ម្នុ្សជា្រលររ្់ខ្លួនបាន។ 

ដ ុះរីប្រដរ្រម្ពុជាបានចរ្ុត្ពីអាំដពើហិងា និងការឈឺចរ់ដ លបានដរើត្ដ ើងជា 
ដប្ចើនឆ្ន ាំ ដហើយប្រដរ្មានភាពររីចដប្ម្ើនរនុងការអភិវឌឍនិងដ្ ារិចចយ៉ាងណ្តរតី រ៏រម្ពុជាដៅដត្
ជាប្រដរ្មួ្យរនុងចាំដណ្តម្ប្រដរ្ប្រីប្ររាំ្ុត្ដៅរនុងត្ាំរន់អា្ីុអាដគ្នយ៍  ។ ការអនុវត្តន៍នូវចារ់
ែេីៗនិងពិធីសារអនតរជាតិ្  គឺ្មានភាពមិ្នដរៀង ត់្ដ ុះដរ ដដាយសារការខ្វុះខាត្ដៅដលើ
ការហវឹរហវឺន និង ការអរ់រ ាំអាំពីចារ់ ាំងដ ុះដៅប្គ្រ់ជាន់ថាន រ់ ។ ការងារររ្់អងគការរម្ពុជាដ ើម្បី
ជួយស្រ្តីមានវរិត្ត (CWCC) រនុងការអរ់រ ាំអាំពីចារ់គឺ្មានសារៈ ា្ំខាន់ខាល ាំងណ្ត្់ ។ យ៉ាងណ្តមិ្ញ
ដៅមិ្ន ន់មានភាពចា្់លា្់ដៅដ ើយដរថា ដត្ើចារ់្តីពីអងគការមិ្នដម្នរដាា ភិបាលដ ល
បានដប្គងរុរ អាចនឹងមាន្លរ៉ាុះពាល់ ល់ការងារររ្់អងគការ CWCC យ៉ាងណ្តខ្លុះ។ 
 ភាពប្រីប្រគឺ្ពារ់ព័នធដលើប្គ្រ់ដ្នររនុងការរាំដពញការងារររ្់ពួរដយើង ។ ការមិ្នររួលបាន
ការអរ់រ ាំ និងធនធ្លនបានរ៉ាុះពាល់ជាពិដ្្ ល់ស្រ្តី និងរុមារ ។ ្ល់រ៉ាុះពាល់ ាំងដ ុះ កាន់ដត្
មាន្ភាពភាពធៃន់ធៃរដ ើង ដដាយសារវរិត្តិហិរញ្ញវត្េុ្រល ដប្ពាុះមានការខាត្រង់មួ្យដ្នរធាំដៅ
ដលើវ ិ្ ័យការងារដរាងចប្រ ។ រដនេម្ដលើដនុះដៅដរៀត្ ការដារ់ដអាយអនុវត្តន៍ចារ់ពនធអាររែេី ប្ត្វូ
បានដគ្ដម្ើលដឃើញថា  ាំដអាយមានការដរើនដ ើងនូវភាពប្រីប្រ ដ ល ាំដអាយមានការដធវើចាំណ្តរ
ស្្ុរដៅដធវើការដៅដប្ៅប្រដរ្មានការដរើនដ ើង ។ ការលុររាំបាត់្នូវប្ចររដរៀងដ្ ារិចច
ដនអនុត្ាំរន់រដនលរដម្គ្ងគ នឹង ាំដអាយមានភាពប្រដ ើ្ដ ើងនូវឱកា្រនុងការដធវើពាណិជជរម្េ្ប្មារ់
ប្រដរ្រម្ពុជា រ៉ាុដនតការលុររាំបាត់្ដចលប្ពាំដ នដនុះរ៏ប្ត្ូវបានដគ្រ ាំពឹងរុរ្ងដ រថានឹង ាំដអាយ
មានការដរើនដ ើងនូវអាំដពើជួញ ូរម្នុ្ស ដ លជារញ្ហា ប្រឈម្មួ្យ ៏ធៃន់ធៃរដ លរម្ពុជារាំពុងជួរ
ប្ររុះ ។ 

អងគការ CWCC បាននឹងរាំពុងដធវើការយ៉ាងជិត្្និត្ ជាមួ្យមាច ្់ជាំនួយដដាយររួលបាន
ការគាំប្រ និង ការគិ្ត្គូ្រអាំពីរាំលា្់រតូរនិ ន ការដៅរនុងការ្តល់មូ្លនិធិររ្់មាច ្់ជាំនួយ ។ 
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អងគការ CWCC ដតត ត្ការយរចិត្តរុរដារ់រនុងការដធវើអនតរាគ្ម្ន៍ និង្តល់ដ្វា ដ ើម្បីកាត់្
រនេយអាំដពើហិងា និងពប្ងឹង្ិរធិអាំណ្តច ល់ជនរងដប្គុះ ជាពិដ្្ពារ់ព័នធនឹងរញ្ហា អាំដពើហិងា
រនុងប្គ្ួសារ ការរ ាំដលាភដ្ព្នេវៈ ការរ ាំដលាភរាំពាន្លូវដភរ និងការជួញ ូរ្លូវដភរ ការជួញ ូរស្រ្តី 
និងរុមារ និងការររួលបានភាពដ្េើរគន ររ្់ដរេងស្រ្តីរនុងវ ិ្ ័យអរ់រ ាំ ។ 
 

វធីិសា្ស្រ្តររ្់អងគការ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ត្ាំរន់ដគលដៅររ្់អងគការ 
- រាជធ្លនីភនាំដពញ៖ ការរយិល័យប្រចាំត្ាំរន់ និង ម្ណឌ ល្ុវត្េិភាព 
- ដខ្ត្តដ្ៀម្រារ៖ ការរយិល័យប្រចាំត្ាំរន់ និង ម្ណឌ ល្ុវត្េិភាព 
- ដខ្ត្តរ ា យមានជ័យ៖ ការរយិល័យប្រចាំត្ាំរន់ និង ្ុវត្េិភាព 
- ដខ្ត្តរាំពង់ធាំ៖ ការរយិល័យប្រចាំត្ាំរន់ 

យុរធសាស្រ្តររ្់អងគការ 

រ្សនវ ិ្ យ័ 

ស្រ្តី និងរុមារ ីរ្់ដៅដដាយ្នតិភាព ្ុវត្េិភាព និងដ្ចរតីដែលែនូរ ដហើយររីរាយនឹង្ិរធិម្នុ្ស
ជា្រលររ្់ខ្លួន។ 
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ដរ្រម្េ 

ពប្ងឹង្ិរធិអាំណ្តច ល់ស្រ្តី និងរុមារឲី្យ ម្ រ្ិរធិជា្រលររ្់ខ្លួន ដ ើម្បីររួលបាននូវ
្ុវត្េិភាពតា ល់ខ្លួន និងចូលរមួ្ដដាយដ្េើភាពគន រនុងការងារ្ហគ្ម្ន៍ ្ងគម្្ីុវលិ ការអភិវឌឍន៍
ដ្ ារិចច និងចូលរមួ្រនុង្រម្េភាពនដយបាយ ្ងគម្ និងវរបធម៌្។ 

រិ្ដៅរមួ្ 
ចូលរមួ្ពប្ងឹង្ិរធិអាំណ្តច ល់ស្រ្តី និងរុមារដី លរងដប្គុះ និងងាយរងដប្គុះ ត្តម្រយៈការររ់

សាក ត់្ ការកាពារ និងការត្  ្ូម្តិ្ ដ ើម្បីដលើររម្ព្់ឲ្យមាន្ងគម្មួ្យដ លមាន ្នតិភាព 
្ម្ភាពដយនឌ័រ និងរតីដម្ត្ត ររណុ្ត។ 

ត្ដម្ល្ នលូ 

ដ្ចរតីដែលែនូរ៖ ម្នុ្សប្គ្រ់ររូ ដដាយមិ្នគិ្ត្ពីឋានៈ ដភរ អ្ម្ត្េភាព និងភាពខុ្្ដរលរ ដរ
ដរៀត្ គឺ្ប្ត្ូវរ្់ដៅប្រររដដាយដ្ចរតីដែលែនូរ។ 

ភាពយុត្តិធម៌្៖ ម្នុ្សប្គ្រ់ររូ គួ្រដត្ររីរាយ និងររួលបាននូវ្ិរធិដ្េើគន  ដៅរនុងការចូលរមួ្ដៅ
រនុងរិចចការនដយបាយ និងការអនុវត្ត ដ លអាចររួលបាននូវការដរងដចរអាំណ្តច ធនធ្លន និង
ឱកា្ដ្េើៗគន ។ 

គ្ណដនយយភាព៖ ធនធ្លន និងការររួលខុ្្ប្ត្ូវ ្ប្មារ់ដធវើការ្ដប្ម្ចចិត្ត ប្ត្ូវបានដប្រើប្បា្់
ជាម្ដធោបាយមួ្យ ្ប្មារ់ដធវើឲ្យមានត្មាល ភាព និងអាចដ្លើយត្រដៅនឹងមាច ្់ជាំនួយ ដ លស្្រ
ត្តម្ ធម្េនុញភាព ប្ពម្ ាំងរាំដពញត្ប្ម្ូវការ្ហគ្ម្ន៍។ 

រម្េវធីិររ្់អងគការ 
ដគលដៅរមួ្ររ្់អងគការនឹងប្ត្ូវបាន្ដប្ម្ចដ ើងត្តម្រយុះដគលដៅយុរធសាស្រ្តចាំនួនរួន៖ 
ដគលរាំណងយុរធសាស្រ្តរី១:  រម្េវធីិររ់សាក ត់្ 
ដគលរាំណងយុរធសាស្រ្តរី២:  រម្េវធីិការពារ 
ដគលរាំណងយុរធសាស្រ្តរី៣:  រម្េវធីិត្  ្ូម្តិ្ 
ដគលរាំណងយុរធសាស្រ្តរី៤:  ការអភិវឌឍន៍អងគការ 
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១. រម្េវធីិររ់សាក ត់្ 

១.១ គ្ដប្មាងអរ់រ ាំចងប្រង្ហគ្ម្ន៍ 
 ការអរ់រ ាំ នឹងពប្ងឹង្ិរធិអាំណ្តច ល់ប្រជាពលរ ារនុង្ហគ្ម្ន៍ ម្ន្តនតីមានកាត្ពវរិចច 
អនរ ឹរ ាំ្ហគ្ម្ន៍ និងអាណ្តពោបាល ដ ើម្បីតល ្់រតូរអាររបរិរយិររ្់ពួរគត់្ រ់រង
នឹង្ិរធិស្រ្តីនិងរុមារ គឺ្ជាយុរធសាស្រ្តមួ្យរនុងចាំដណ្តម្យុរធសាស្រ្តដ្សងៗដរៀត្ររ្់ អងគការ
CWCC រនុងការដដាុះស្សាយរញ្ហា អាំដពើហិងា រ់រងនឹងដយនឌ័រដៅរម្ពុជា។ គ្ដប្មាងអររ់រ ាំ 
ចងប្រង្ហគ្ម្ន៍បាន្តល់ការរសាង្ម្ត្េភាព ល់ម្ន្តនតីមានកាត្ពវរិចច ដ លរមួ្មាន អនរ ឹរ ាំ
្ហគ្ម្ន៍ អាជាា ធរមូ្លដាា ន និងម្ន្តនតីរ៉ាូលី្អាំពី្ិរធិស្រ្តី ្ិរធិជនពិការ អាំដពើហិងា រ់រង
ដយនឌ័រ ចារ់អាំដពើហិងារនុងប្គ្ួសារ ចារ់ប្រឆ្ាំងការជូញ ូរ និង ដលើររាំព្់ការយល់ ឹង
 ល់ប្រជាពលរ ារនុង្ហគ្ម្ន៍ ។ 

រនុងឆ្ន ាំ ២០១៩ គ្ដប្មាងបានដធវើការដដាយតា ល់ជាមួ្យប្រមុ្គាំប្រស្រ្តីចាំនួន២៨ប្រុម្ដ ល
មាន្មាជិរចាំនួន ៤៨៧ រ់ ប្រមុ្យុវជនចាំនួន១៥ប្រមុ្ដ លមាន្មាជិរ ២២៥ រ់
(ស្រ្តី១៣៩ រ់) និង រណ្តត ញចប្ម្ុុះថាន រ់ស្្ុរចាំនួន ១២០ រ់ (ស្រ្តី៥៣ រ់) ។ ប្រុម្ ាំងអ្់បាន
ដ ើរតួ្ រីជាភាន រ់ងារ្ប្មារ់ដធវើដអាយមានការតល ្់រតូរ ដៅរនុង្ហគ្ម្ន៍ររ្់ពួរដគ្ដរៀងៗខ្លួន 
ត្តម្រយុះការដលើររាំព្់ការយល់ ឹង ដៅ ល់ប្រជាពលរ ារនុង្ហគ្ម្ន៍ បានប្រមាណជា 
៥,០០០ រ់ ដ លរនុងដ ុះ៨៥%ជាស្រ្តី និង ២%ជាជនពិការដៅរនុងឆ្ន ាំ ២០១៩ ។ 

 

 
 
 
 

 
 

្មាជិរប្រុម្គាំប្រស្រ្តីចូលរួម្វគ្គរណតុ ុះរណ្តត ល្តីពីដយនឌ័រ និងពិការភាព 
ឃុាំលាងដ  ស្្ុរអងគរធាំ ដខ្ត្តដ្ៀម្រារ 



 
6 

១.២ គ្ដប្មាងប្គ្រ់ប្គ្ងរាំហឹងរុរ្ 
រញ្ហា អាំដពើហិងារនុងប្គ្ួសារដៅដត្ជារញ្ហា ្ងគម្ដ លដត្ងដត្ដរើត្មានដ ើង មិ្នថាជនររ 

ឬរីប្រជុាំជន ដរើដ ុះជាចារ់្តីពីការររ់សាក ត់្អាំដពើហិងារនុងប្គ្សួារ និងការការពារជនរងដប្គុះប្ត្ូវ
បានអនុម័្ត្ដារ់ដអាយដប្រើប្បា្់ត្តាំងពីឆ្ន ាំ ២០០៥។ ដដាយសាររញ្ហា អាំដពើហិងារនុងប្គ្ួសារ 
ដៅដត្រនតដរើត្មានដ ើង អងគការ CWCC បានរនតអនុវត្តគ្ដប្មាងប្គ្រ់ប្គ្ងរាំហឹងរុរ្ (AMM) 
ដៅដខ្ត្តដ្ៀម្រារ រនុងការដ្វងររ ាំដណ្តុះស្សាយចាំដពាុះរញ្ហា  ាំងដនុះត្តម្រយុះការដដាុះស្សាយ
នូវឬ្គ្ល់ដនអាំដពើ ហិងារនុងប្គ្ួសារ ។ គ្ដប្មាងមិ្នប្តឹ្ម្ដត្្តល់ការការពារ និង្តល់្ិរធិអាំណ្តច
 ល់ជនរងដប្គុះ ដដាយអាំដពើហិងារនុងប្គ្ួសារដត្រ៉ាុដណ្តណ ុះដរ ដែម្ ាំងដលើររាំព្់ការយល់ ឹងអាំពី
ចារ់អាំដពើហិងា រនុងប្គ្សួារររ្់ប្រដរ្រម្ពុជាដៅ ល់សាវ មី្ និងពប្ងឹង្ម្ត្េភាពររ្់អាជាា ធរ
មូ្លដាា នរនុង ការអនុវត្តន៍ចារ់ ាំងដនុះ្ងដ រ ។ គ្ដប្មាងប្គ្រ់ប្គ្ងរាំហឹងរុរ្ (AMM) ររ្់
អងគការ CWCC គឺ្ជា គ្ដប្មាងមួ្យដ លដធវើការដដាុះស្សាយរញ្ហា អាំដពើហិងារនុងប្គ្ួសារត្តម្រយៈ 
ការដដាុះស្សាយដដាយ តា ល់នូវឬ្់គ្ល់ររ្់រញ្ហា  ។ វធីិសាស្រ្តដនុះមិ្នប្តឹ្ម្ដត្្តល់ការការពារ 
 ល់ជនរងដប្គុះរ៉ាុដណ្តណ ុះដរ ដែម្ ាំងធ្ល បាននូវការររ់សាក ត់្អាំដពើហិងារនុងប្គ្ួសារប្រររដដាយ
និរនតរភាព្ងដ រ ។ 

រនុងឆ្ន ាំ២០១៩ គ្ដប្មាងបានដធវើការដដាយតា ល់ជាមួ្យរុរ្ដ លជាមិ្ត្តអរ់រ ាំមិ្ត្តចាំនួន ៥៦ 
 រ់ រនុងការ្តល់ការប្រឹរាដៅ ល់រុរ្ដ លប្រឈម្នឹងការប្រប្ពឹត្តអាំដពើហិងាចាំនួន ១១២ រ់ 
និងដលើររម្ព្់ការយល់ ឹងដៅ ល់ពលរ ារនុង្ហគ្ម្ន៍ចាំនួន ១៣៥ រ់ (ស្រ្តី៩១ រ់) រនុងដខ្ត្ត
ដ្ៀម្រារ ។  

គ្ដប្មាងរ៏បានដធវើការ្ប្ម្រ្ប្ម្ួលអាណ្តពោបាលដ ើម្បីរដងកើត្ជាប្រុម្ឪពុរមាត យគ្ាំរ ូ និង
្តល់ដអាយពួរគត់្នូវវគ្គរណតុ ុះរណ្តត ល  អាំពីឪពុរមាត យគ្ាំរ ូ ដ លមាន ូចជា ភាពជាឪពុរ
មាត យ តួ្ រីនិងការររួលខុ្្ប្ត្វូ ការដប្រើប្បា្់ដពលដវលា្ប្មារ់រូន គុ្ណត្ដម្ល វន័ិយជាវជិជមាន 
ការដធវើរាំ រ់រាំនងលអរនុងប្គ្ួសារ ្នតិភាពរនុងប្គ្សួារ ការការពាររុមារ និងការដរៀរចាំែវកិា   
ប្គ្ួសារ ។ ស្្រដពលដនការ្តល់វគ្គរណតុ ុះរណ្តត លដនុះ គ្ដប្មាងរ៏បានរសាងនូវភាពដជឿជារ់ ល់ 
ប្រមុ្ និងបានជប្ម្ុញរឹរចិត្តដអាយពួរគត់្កាល យជាឪពុរមាត យលអដ លដគរពដៅត្តម្្ិរធិ រុមារ ។ 
រចចុរបននមានប្រមុ្ឪពុរមាត យគ្ាំរចូាំនួន៨ប្រមុ្ដ លមាន្មាជិរ ១៨៥ រ់ (ស្រ្តី១៤១ រ់) ។ ដដាយ
មានការដរើនដ ើងនូវការយល់ ឹងអាំពីភាពជាឪពុរមាត យគ្ាំរ ូ ប្រមុ្ឪពុរមាត យគ្ាំរបូានដលើររាំព្់ការ 
យល់ ឹងដៅ ល់ពលរ ារនុង្ហគ្ម្ន៍ចាំនួន ៣៨៧ រ់ (ស្រ្តី២៥៦  រ់) ។ ប្រុម្គាំប្ររុមារចាំនួន 
៣ប្រុម្ ដ លមាន្មាជិរ៧៨ រ់ (រុមារ៥ី០ រ់) រ៏ប្ត្វូបានរដងកើត្ដ ើងស្្រដពលជាមួ្យ
នឹងការរដងកើត្ប្រុម្ឪពុរមាត យគ្ាំរូ្ ងដ រ ។ ប្រមុ្គាំប្ររុមារ ាំង៣ប្រុម្ដនុះបានដចររ ាំដលរចាំដណុះ 
 ឹងដ លពួរដគ្ររួលបានពីការរសាង្ម្ត្េភាពដ លគ្ដប្មាងបាន្តល់ដអាយ ដៅកាន់មិ្ត្តភប្រ័ 
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និងប្រជាពលរ ាចាំនួន១៧២ រ់ (ស្រ្តី១១៥ រ់) ។ ដលើ្ពីដនុះដៅដរៀត្ពួគ្ដគ្បានរាយការណ៍ 
ររណីហិងារនុងសាលាដៅប្គ្ូបានចាំនួន ១៦ររណី។  

 
 
 
 

១.៣ គ្ដប្មាងដលើររម្ព្ ក់ារអរ់រ ាំររ្់ដរេងស្្ី 
គ្ដប្មាងបាន្តល់រញ្ច រ់អាហាររូររណ៍ដៅ ល់រុមារងីាយរងដប្គុះ ដ លរនុងដ ុះរមួ្មាន 

រុមារមី្រពីប្គ្ួសារប្រីប្រ រុមារដី លមានអាំដពើហិងារនុងប្គ្ួសារ និងរុមារដី លប្រឈម្មុ្ខ្នឹងការ
ដបាុះរង់ដចលការ្ិរា  ដៅរនុងត្ាំរន់ដគលដៅដនដខ្ត្តដ្ៀម្រារ រាំពង់ធាំ និងរាជធ្លនីភនាំដពញ។ 
រនុងឆ្ន ាំ២០១៩ គ្ដប្មាងបាន្តល់រញ្ច រ់អាហាររូររណ៍ដៅ ល់ដរេងស្្ីចាំនួន ៤០០ រ់ចរ់ពីរាំរតិ្
អនុវរិោល័យ  ល់រាំរតិ្វរិោល័យ (ដរេងស្្ី២០០ រ់រនុងដខ្ត្តដ្ៀម្រារ ១០០ រ់រនុង 
រាជធ្លនីភនាំដពញ និង ១០០ រ់រនុងដខ្ត្តរាំពង់ធាំ) ។ គ្ដប្មាងបានដធវើការ្ហការណ៍ជាមួ្យ
ប្រមុ្ការងារអរ់រ ាំថាន រ់មូ្លដាា ន និង ប្រុម្្ប្ម្រ្ប្ម្ួលថាន រ់ស្្ុររនុងការដប្ជើ្ដរ ើ្ ដរេងស្្ី 
អាហាររូររណ៍ និង្តល់រញ្ហច រ់អាហាររូររណ៍ដ ើម្បីគាំប្រការ្ិរាររ្់ពួរដគ្ ។ រញ្ច រ់ 
អាហាររូររណ៍ដ លគ្ដប្មាងបាន្តល់ជូនរមួ្មាន ្មាា រុះ្ិរា ឯរ្ណ្តា ន្ិ្ស រង់ 
ប្បារ់ឧរត្េម្ាប្រចាំដខ្ ប្បារ់្ប្មារ់ដរៀនគួ្រដប្ៅដមា៉ាង  វគ្គរណតុ ុះរណ្តត លរុាំពយូររ័រ និងភាសា 
អង់ដគ្ល្។ ការ្តល់ជូន ាំងដនុះបានជួយ្ប្ម្ួលដអាយដរេងស្្ីរនតការ្ិរា និងដៅដរៀនបាន 
ដរៀង ត់្ ។ ពិដ្្ជាងដនុះដៅដរៀត្ គ្ដប្មាងបានដរៀរចាំរដនលងសាន រ់ដៅចាំនួន ៥រដនលង
រនុងដខ្ត្តដ្ៀម្រារ ្ប្មារ់្ិ្សស្្ីអាហាររូររណ៍ដ លរ្់ដៅឆ្ៃ យជាង៧គី្ ូដម្៉ាប្ត្ពីសាលា 
ដរៀន។ ដរេងស្្ីដ លម្រពីប្គ្ួសារប្រីប្រ អាចមានលរធភាពរនុងការដរៀន្ូប្ត្ និងរនតការ្ិរា
ររ្់ខ្លួនដៅកាន់វគ្គរណតុ ុះរណ្តត លជាំ ញដ្សងៗ ត្តម្រយុះរញ្ច រ់អាហាររូររណ៍ និងរណ្តត ញ
ររ្់គ្ដប្មាង ជាមួ្យសាលាជាំ ញរណតុ ុះរណ្តត លវជិាជ ជីវុះ   ដហើយររួលបានការងារដធវើ 

្មាជិរប្រុម្ប្គ្ួសារគ្ាំរ ូឃុាំប្ត្ពាាំងធាំ ស្្ុរប្បាសាបាគ្ង ដខ្ត្តដ្ៀររារ 
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រ ា រ់ពីជាំ ញវជិាជ ជីវៈ។ រនុងឆ្ន ាំ ២០១៩ ្ិ្សអាហាររូររណ៍ររ្់គ្ដប្មាងចាំនួន ៥២ រ់បាន 
រាំដពញវគ្គជាំ ញវជិាជ ជីវៈ ៧ រ់្ិរាដៅម្ហាវរិោល័យ និង១៨ រ់រាំពុងដធវើការងារត្តម្ 
ជាំ ញ។  

 
 
 

  
១.៤ គ្ដប្មាងពប្ងឹង្ម្ត្េភាពដ្នរដ្ ារិចច ល់ស្រ្ត ី

រម្េវធីិពប្ងឹង្ម្ត្េភាពដ្នរដ្ ារិចច ល់ស្រ្តីមានដគលរាំណង ្តល់្ិរធិអាំណ្តច ល់ស្រ្តី 
និងដរេងស្្ីដ លរ្់ដៅរនុងត្ាំរន់ដគលដៅ ដ ើម្បីដអាយពួរគត់្មានជីវភាពរ្់ដៅលអប្រដ ើ្រ 
ជាមួ្យនឹងរណ្តត ញ្ងគម្ ៏រងឹមាាំមួ្យដ ើម្បីជួយដអាយពួរគត់្យរឈនុះដលើរញ្ហា ហិរញ្ញវត្េុ និង 
កាត់្រនេយភាពងាយរងដប្គុះពីរាល់រប្ម្ង់ដនអាំដពើហិងា ។ រនុងឆ្ន ាំ២០១៩ គ្ដប្មាងបានដធវើការជា
មួ្យប្រមុ្្នសាំ៥៧ប្រមុ្ ដ លរនុងដ ុះមាន២៥ប្រមុ្រនុងដខ្ត្តដ្ៀម្រារ ២០ប្រមុ្រនុងរាជធ្លនីភនាំដពញ 
និង ១២ប្រុម្រនុងដខ្ត្តរាំពង់ធាំ។ ប្រុម្ ាំងអ្់មាន្មាជិរ្ររុចាំនួន ១៥៨៧ រ់ (ស្រ្តី១២៧៦
 រ់)។ ដប្ៅពីដនុះ គ្ដប្មាងរ៏បានដធវើការគាំប្រ ល់ប្រុម្ស្រ្តីដធវើអាជីវរម្េចាំនួន៣៥ប្រុម្ និងស្រ្តី
ដធវើអាជីវរម្េមាន រ់ៗចាំនួន ៥៨ រ់ រនុងដគលរាំណងជួយដអាយពួរគត់្មានជាំ ញ និងអាចររប្បារ់ 
ចាំណូល្ប្មារ់្គត់្្គង់ខ្លួនឯង និង ប្គ្សួារ ។ 

រដនេម្ដលើដនុះដៅដរៀត្ គ្ដប្មាងបានរដងកើត្ប្រមុ្្ហព័នធចាំនួន៣រនុងដខ្ត្តដ្ៀម្រារ (២ប្រុម្
ដៅស្្ុរប្រឡាញ់ និង១ប្រុម្ដៅស្្ុរដ្ៀម្រារ) ប្រុម្្ហព័នធ៣ប្រមុ្រនុងរាជធ្លនី ភនាំដពញ (១ប្រុម្
ដៅខ្ណឌ ដពាដ្នជ័យ ១ប្រមុ្ដៅខ្ណឌ ដប្ពរដនន  និង១ប្រមុ្ដៅខ្ណឌ ដ្ន្ុខ្)និងប្រមុ្្ហព័នធ 
៣ប្រុម្ដ្សងដរៀត្ដៅរនុងដខ្ត្តរាំពង់ធាំ (ស្្ុរ្នាុរ ស្្ុរប្បាសារ ា្ំរូរ និងស្្ុរប្បាសារបាល័ងគ) 

រូន្ិ្សអាហាររូររណ៍ដៅវរិោល័យហ ុនដ្នភនាំដពញែេីររួលបានរញ្ច រ់អាហាររូររណ៍ពីគ្ដប្មាង 
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ដ លរចចុរបននប្រុម្ ាំងអ្់មាន ាំដណើ រការយ៉ាងលអ ។ ប្រមុ្្ហព័នធមានកាត្ពវរិចចរនុងការជួយ
្ប្ម្រ្ប្ម្ួលប្រមុ្្នសាំដអាយមាន ាំដណើ រការដៅមុ្ខ្លអប្រដ ើ្ និងប្រររដដាយប្រ្ិរធិភាព ។   

 
 

 
១.៥ គ្ដប្មាងចាំណ្តរស្្ុរ្ុវត្េិភាព និងររ់សាក ត់្ការជួញ ូរម្នុ្ស 

គ្ដប្មាងបានអនុវត្តន៍ដៅត្ាំរន់ដគលដៅ រនុងដខ្ត្តរ ា យមានជ័យ និងរាំពង់ធាំ រនុងដគល 
រាំណងដលើររម្ព្់ចាំដណុះ ឹង ្តីពីការដធវើចាំណ្តរស្្ុរមាន្ុវត្េិភាព ការការពារ្ិរធិម្នុ្ស 
ដ លរមួ្មាន្ិរធិររ្់ពលររចាំណ្តរស្្ុរ (រមួ្រញ្ចូ ល ាំងស្រ្តី និងរុមារ) និងរងាក ភាពងាយរង 
ដប្គុះដនការដរងប្រវញ័្ច រមាល ាំងពលរម្េ និងការជួញ ូរម្នុ្ស។ រចចុរបននគ្ដប្មាង មានប្រមុ្
ជួយខ្លួនឯងចាំនួន២៨ប្រុម្ មាន្មាជិរ្ររុចាំនួន៨៨៤ រ់ ដ លពួរដគ្ ាំងអ្់្ុរធ្ឹងជា 
ឪពុរមាត យររ្់ពលររចាំណ្តរស្្រុ អតី្ត្ពលររចាំណ្តរស្្រុ និង ប្រជាជនមូ្លដាា ន ។  

រនុងឆ្ន ាំ២០១៩ ត្តម្រយៈប្រុម្ជួយខ្លូនឯង និងអជាា ធរមូ្លដាា ន គ្ដប្មាងបានដធវើការ 
្សពវ្ាយចាំដណុះ ឹង្តីពីការដធវើចាំណ្តរស្្រុមាន្ុវត្េិភាព និងររ់សាក ត់្ការជួញ ូរម្នុ្សដៅ 
កាន់ប្រជាជនរនុង្ហគ្ម្ន៍្ររុចាំនួន ៥១១៤ រ់ដ លស្រ្តីមាន៧៥% ។  

“ខ្ាុ ាំមានការយល់ ឹងដប្ចើនជាងមុ្នអាំពីចាំណ្តរស្្ុរ្ុវត្េិភាព ត្តាំងពីខ្ាុ ាំបានចូលរមួ្ជាមួ្យ 
គ្ដប្មាងចាំណ្តរស្្ុរ្ុវត្តិភាព និងររ់សាក ត់្ការជួញ ូរម្នុ្ស ដហើយខ្ាុ ាំររីរាយនឹងដចររ ាំដលរ 
អវីដ លខ្ាុ ាំដរៀនបានពីគ្ដប្មាង និងររពិដសាធន៍តា ល់ររ្់ខ្ាុ ាំ រ់រងនឹងចាំណ្តរស្្រុ្ុវត្េិភាព 
ដៅកាន់ប្រជាជនរនុង្ហគ្ម្ន៍” ្ម្តីររ្់ដលារស្្ី នួន្មាជិរប្រមុ្ជួយខ្លួនឯង និងជាអនររាយ 
ការណ៍្ហគ្ម្ន៍ររ្់គ្ដប្មាង។ 

្មាជិប្រុម្្នសាំររួលបានរុនចិញ្ជ ឹម្មាន់ ឃុាំប្ជារ់ ស្្ុរ្នាុរ ដខ្ត្តរាំពង់ធាំ 
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“ខ្ាុ ាំមានការយល់ ឹងដប្ចើនអាំពីអាំដពើហិងា រ់រងដយនឌ័រ ្ិរធិស្រ្តី និងរុមារ ចាំណ្តរស្្រុ 
្ុវត្េិភាព និងអាំដពើជួយ ូរម្នុ្ស ត្តម្រយៈវគ្គរណតុ ុះរណ្តត លររ្់គ្ដប្មាង” ្ម្តីររ្់ដលារស្្ី 
ដសាភ័ណ ប្រធ្លនប្រមុ្ជួយខ្លួនឯងររ្់គ្ដប្មាង។ 

 

 
 

 
 
២. រម្េវធីិការពារ 
២.១ គ្ដប្មាងដលើររម្ព្ រ់ណ្តត ញ្ហគ្ម្ន៍ ដ ើម្បកីារពារស្រ្តនិីងរុមារពីរាល់រប្ម្ង់ដនអាំដពើហិងា 

គ្ដប្មាងបានដរៀរចាំវគ្គរណតុ ុះរណ្តត ល ល់្មាជិររណ្តត ញចប្ម្ុុះថាន រ់ស្្រុ ដ លពូរគត់្
្ុរធ្ឹងដត្ជាម្ន្តនតីម្រពីការយិល័យរិចចការ រ ី ការយិល័យ្ងគម្រិចច គ្ណៈរមាេ ការររួល
រនាុរស្រ្តនិីងរុមារ រុគ្គលិរម្ណឌ ល្ុខ្ភាព រ៉ាូលី្ និង រុគ្គលដ លជាធនធ្លន្ហគ្ម្ន៍ 
ដ លមានស្សារ់រនុងរាជធ្លនីភនាំដពញ ដខ្ត្តដ្ៀម្រារ និងដខ្ត្តរាំពង់ធាំ ។ ជាលរធ្ល ប្រមុ្រណ្តត ញ
ចប្ម្ុុះថាន រ់ស្្រុ បានដធវើអនតរាគ្ម្ន៍ររណីអាំដពើហិងាដលើស្រ្តី និងដរេងស្្ី បានចាំនួន១០០៣ររណី 
ដ លចាំនួនដនុះមានការដរើនដ ើង១០% ដរើដប្រៀរដធៀរពីឆ្ន ាំ២០១៨ដ លមាន៩១៣ររណី ។ 
រនុងចាំដណ្តម្ររណី ាំងដនុះមាន៩៨២ររណីជាររណីអាំដពើហិងារនុងប្គ្ួសារ ដហើយ៧៦%ដនររណី 
ដនុះគឺ្ប្រមុ្ប្គ្ួសារបាន្ុះជាជួរជុាំគន វញិ ដដាយដ រ២០%បានដលងលុះគន  និង ៤%រាំពុង្េិត្
ដប្កាម្ ាំដណើ រការដដាុះស្សាយររ្់រណ្តត ញចប្ម្ុុះថាន រ់ស្្ុរ ។  រណ្តត ញចប្ម្ុុះថាន រ់ស្្ុររ៏បានដធវើ
អនតរាគ្ម្ន៍រនុងការដដាុះស្សាយររណីរ ាំដលាភរាំពាន្លូវដភរចាំនួន២០ររណី និងររណីជួញ ូរម្នុ្ស 
ចាំនួន១ររណី និង្ប្ម្រ្ប្ម្ួលរញ្ជូ នររណី ាំងដនុះដៅររួលដ្វាដ្សងៗ។ ត្តម្រយៈការ 
អនតរាគ្ម្ន៍ដនុះ ស្រ្តី និងរុមារដ លជាជនរងដប្គុះដនអាំដពើហិងាបានររួលដ្វាដ ល្ម្ស្្រ 
និងដ្លើយត្រដៅត្តម្ត្ប្ម្ូវការររ្់ពួរដគ្ ។  
 

ដលារស្្ី ដសាភ័ណ ប្រធ្លនប្រុម្ជួយខ្លួនឯង ឃុាំត្តាំងប្រសាាំង ស្្ុរ្នាុរ ដខ្ត្តរាំពង់ធាំ 
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២.២ គ្ដប្មាងជាំនួយដ្នរចារ់ 
រនុងឆ្ន ាំ ២០១៩ មានររណីអាំដពើហិងា រ់រងដយនឌ័រចាំនួន ៥០៤ររណីដ លមាន

សាច់ញាត្តិចាំនួន២៦២ រ់ បានររួលដ្វារម្េប្គ្រ់ប្ជងុដប្ជាយពីការយិល័យអងគការរម្ពុជាដ ើម្បី
ជួយស្រ្តីមានវរិត្តិ រនុងរាជធ្លនីភនាំដពញ ដខ្ត្តដ្ៀម្រារ ដខ្ត្តរ ា យមានជ័យ និង ដខ្ត្តរាំពង់ធាំ ។ រនុង
ចាំដណ្តម្ររណី ាំងដ ុះ មាន៣២៨ ជាររណីអាំដពើហិងារនុងប្គ្សួារ ១៤២ជាររណីរ ាំដលាភរាំពាន
្លូវដភរ និង ៣៤ជាររណីជួញ ូរម្នុ្ស (១៦ ភាគ្រយ ជាររណីដប្កាម្អាយុ១៨ឆ្ន ាំ) ។ 

 
រិនន័យររណីអាំដពើហិងា រ់រងដយនឌ័រ ឆ្ន ាំ ២០១៩ 
ររណី ភ.ព រ.ជ ្.រ រ.ធ ្ររុ 

អាំដពើហិងារនុងប្គ្ួសារ ៨២ ២៤ ១៣៣ ៨៩ ៣២៨ 
ការរ ាំដលាភរាំពាន្លូវដភរ ៤៤ ៣៣ ៤៥ ២០ ១៤២ 
ការជូញ ូរម្នុ្ស ១៩ ១៣ ០ ២ ៣៤ 

្ររុ ១៤៥ ៧០ ១៧៨ ១១១ ៥០៤ 
រិនន័យជនរងដប្គុះ និងសាច់ញាត្តិ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ររណី ភ.ព រ.ជ ្.រ រ.ធ ្ររុ 

អាំដពើហិងារនុងប្គ្ួសារ ១០៣ ៣២ ១៧៩ ១៤៤ ៤៥៨ 

ការរ ាំដលាភរាំពាន្លូវដភរ ៨៨ ៤១ ៨៨ ៥១ ២៦៨ 
ការជូញ ូរម្នុ្ស ២២ ១៤ ០ ៤ ៤០ 

្ររុ ២៣១ ៨៧ ២៦៧ ១៩៩ ៧៦៦ 
ចាំណ្តាំ៖ ភ.ព=ភនាំដពញ រ.ជ=រ ា យមានជ័យ ្.រ=ដ្ៀម្រារ រ.ធ=រាំពង់ធាំ 

 
្ប្មារ់ ាំដណើ រការដនការររួលររណី ៦៣%ដនជនរងដប្គុះម្រររួលដ្វាពីអងគការ 

CWCC ដដាយខ្លួនឯង និង៣១%ប្ត្ូវបានរញ្ចូ នម្រកាន់អងគការ ។ ៦%ប្ត្ូវបានជួយ្ដន្តងាគ ុះ 
ដដាយមានការចូលរមួ្ពីអងគការ CWCC ។  
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រដរៀរដ លអតិ្ែិជនម្រររួលដ្វាពីអងគការ CWCC ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 
 

គ្ដប្មាងជាំនួយដ្នរចារ់បាន្តល់ការប្រឹរាដ្នរចារ់ និងគាំប្រជនរងដប្គុះដ ល្ដប្ម្ច
ចិត្តដារ់ពារយរណតឹ ងដៅកាន់តុ្លាការ ត្តម្រយុះការជួយរាំដពញឯរសារពត៌្មានពារយរណតឹ ង និង
ដ្វងររភ្តុត្តង    ូចជាការ្ប្ម្រ្ប្ម្ួលរនុងការដធវើដកា្លយវច័ិចយ ។ រនុងចាំដណ្តម្ជនរង 
ដប្គុះ ាំងអ្់ដ លម្រដ្វងររជាំនួយពីអងគការ CWCC រនុងឆ្ន ាំ២០១៩ មានជនរងដប្គុះ៣១៣ រ់ 
ររួលជាំនួយដ្នរចារ់ ដ លររណីររ្់ពួរដគ្ប្ត្ូវបានរញ្ចូ នដៅកាន់តុ្លាការរាជធ្លនី និងដខ្ត្ត ។ 
ជាលរធ្លមាន១៨៥ររណីប្ត្ូវបានរញ្ច រ់ត្តម្ ាំដណើ រការ្លូវចារ់ររ្់តុ្លាការ ។ រនុងចាំដណ្តម្ 
 ាំង១៨៥ ររណីដ ុះ មាន៨៥ររណីដ លជនប្រប្ពឹត្តររដលេើ្ប្ត្វូកាត់្ដ ្ដអាយជារ់ពនធ 
ធ្ល គរ (៨០ររណីជាររណីរ ាំដលាភរាំពាន្លូវដភរ និង ៥ររណីជាររណីអាំដពើហិងារនុងប្គ្សួារ) ។ 

រិននន័យររណីអាំដពើហិងា រ់រងដយឌ័រដ លដារ់ពារយរណតឹ ងដៅតុ្លាការ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ររណី 
ររណីដប្កាម្អាយុ១៨ឆ្ន ាំ ររណីដលើអាយុ១៨ឆ្ន ាំ 

្ររុរមួ្ 
ភ.ព រ.ជ ្.រ រ.ធ ្ររុ ភ.ព រ.ជ ្.រ រ.ធ ្ររុ 

អាំដពើហិងារនុងប្គ្ួសារ ០ ៦ ០ ០ ៦ ៥៤ ៧ ៨៤ ៥០ ១៩៥ ២០១ 
រ ាំដលាភរាំពាន្លូវដភរ ៣៦ ៣៦ ១៥ ៩ ៩៦ ២ ១ ៧ ៣ ១៣ ១០៩ 
ការជួញ ូរម្នុ្ស ១ ១ ០  ០ ២ ១ ០ 0  ០ ១ ៣ 

្ររុ ៣៧ ៤៣ ១៥ ៩ ១០៤ ៥៧ ៨ ៩១ ៥៣ ២០៩ ៣១៣ 
ចាំណ្តាំ៖ ភ.ព=ភនាំដពញ រ.ជ=រ ា យមានជ័យ ្.រ=ដ្ៀម្រារ រ.ធ=រាំពង់ធាំ 
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រិននន័យររណីអាំដពើហិងា រ់រងដយឌ័រដ លបានជាំនុាំជប្ម្ុះ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
ររណី ភ.ព រ.ជ ្.រ រ.ធ ្ររុ 

អាំដពើហិងារនុងប្គ្ួសារ ២៣ ៩ ៤១ ៣១ ១០៤ 
រ ាំដលាភរាំពាន្លូវដភរ ៣៥ ៧ ២៨ ១០ ៨០ 
ការជួញ ូរម្នុ្ស ០ ១ ០ ០ ១ 

្ររុ ៥៨ ១៧ ៦៩ ៤១ ១៨៥ 
ចាំណ្តាំ៖ ភ.ព=ភនាំដពញ រ.ជ=រ ា យមានជ័យ ្.រ=ដ្ៀម្រារ រ.ធ=រាំពង់ធាំ 

រិននន័យជនប្រប្រិត្តររដលេើ្ ដ លបានរញ្ចូ នដៅកាន់ពនធធ្ល គ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
ររណី ភ.ព រ.ជ ្.រ រ.ធ ្ររុ 

អាំដពើហិងារនុងប្គ្ួសារ ០ ០ ៣ ២ ៥ 
រ ាំដលាភរាំពាន្លូវដភរ ៣៤ ៩ ៣៣ ៤ ៨០ 
ការជួញ ូរម្នុ្ស ០ ០ ០ ០ ០ 

្ររុ ៣៤ ៩ ៣៦ ៦ ៨៥ 
ចាំណ្តាំ៖ ភ.ព=ភនាំដពញ រ.ជ=រ ា យមានជ័យ ្.រ=ដ្ៀម្រារ រ.ធ=រាំពង់ធាំ 

 

២.៣ គ្ដប្មាងម្ណឌ ល្ុវត្េិភាព 
អតិ្ែិជនដ លបានសាន រ់ដៅរនុងម្ណឌ ល្ុវត្េិភាពររ្់អងគការ CWCC រនុងរាជធ្លនីភនាំដពញ 

ដខ្ត្តដ្ៀម្រារ និង ដខ្ត្តរ ា យមានជ័យរនុងឆ្ន ាំ២០១៩ មានចាំនួន្ររុ៣០៦ រ់ (ដ លរនុងដ ុះ
មានជនរងដប្គុះ១៩១ រ់ និង សាច់ញាត្តិ១១៥ រ់) ។ រនុងចាំដណ្តម្ពួរដគ្ ាំងអ្់ មាន
អតិ្ែិជនអាយុដប្កាម្១៨ឆ្ន ាំ ចាំនួន២០៧ រ់ (១២៤ រ់ជាជនរងដប្គុះ និង ៨៣ រ់ជាសាច់ 
ញាតិ្)។ រនុងរាំ ុងដពលដនការសាន រ់ដៅរនុងម្ណឌ ល្ុវត្េិភាពជនរងដប្គុះររួលបានការប្រឹរាជា 
រុគ្គលនិងជាប្រមុ្ ដ ើម្បរីសាងរាំនុរចិត្ត និងភាពដជឿជារ់ដលើខ្លួនឯង ។ អតិ្ែិជនរ៏ររួលបាន 
វគ្គរណតុ ុះរណ្តត លជាំ ញវជិាជ ជីវៈ  ូចជាជាំ ញកាត់្ដ រ ចាំអិនម្ាូរ ដធវើនាំ តត់្មុ្ខ្ ដធវើ្រ់ និងថាន រ់
អរខររម្េ្ងដ រ ។ រដនេម្ពីដនុះដៅដរៀត្ អតិ្ែិជនដ លមិ្ន ន់ប្គ្រ់អាយុ បានរញ្ចូ នដអាយដៅ
្ិរាដៅសាលារ ាដ លដៅជិត្ម្ណឌ ល ដហើយរុមារតូ្ចៗដ លមានអាយុដប្កាម្៥ឆ្ន ាំររូលបាន 
ដ្វាដែ ាំប្រចាំដែៃ។ 
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ចាំនួនអតិ្ែិជនដ លបានសាន រ់ដៅរនុងម្ណឌ ល្ុវត្េិភាពអងគការ CWCC ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ជនរងដប្គុះ 
អាយុដប្កាម្ ១៨ឆ្ន ាំ អាយុដលើ ១៨ឆ្ន ាំ 

្ររុរមួ្ ភ.ព រ.ជ ្.រ ្ររុ ភ.ព រ.ជ ្.រ ្ររុ 
អាំដពើហិងារនុងប្គ្ួសារ ០ ៧ ១៧ ២៤ ២០ ៧ ៦ ៣៣ ៥៧ 
រ ាំដលាភរាំពាន្លូវដភរ ៥០ ១៩ ១៥ ៨៤ ៧ ១ ១២ ២០ ១០៤ 
ការជួញ ូរម្នុ្ស ០ ១៦ ០ ១៦ ១២ ២ ០ ១៤ ៣០ 

្ររុ ៥០ ៤២ ៣២ ១២៤ ៣៩ ១០ ១៨ ៦៧ ១៩១ 

សាច់ញាត្តិ 
អាយុដប្កាម្ ១៨ឆ្ន ាំ អាយុដលើ ១៨ឆ្ន ាំ 

្ររុរមួ្ ភ.ព រ.ជ ្.រ ្ររុ ភ.ព រ.ជ ្.រ ្ររុ 
អាំដពើហិងារនុងប្គ្ួសារ ២៦ ៧ ២៧ ៦០ ១ ១ ០ ២ ៦២ 
រ ាំដលាភរាំពាន្លូវដភរ ១៥ ០ ៦ ២១ ១២ ៤ ១៤ ៣០ ៥១ 
ការជួញ ូរម្នុ្ស ២ ០ ០ ២ ០ ០ ០ ០ ២ 

្ររុ ៤៣ ៧ ៣៣ ៨៣ ១៣ ៥ ១៤ ៣២ ១១៥ 
្ររុរមួ្ ៩៣ ៤៩ ៦៥ ២០៧ ៥២ ១៥ ៣២ ៩៩ ៣០៦ 
ចាំណ្តាំ៖ ភ.ព=ភនាំដពញ រ.ជ=រ ា យមានជ័យ ្.រ=ដ្ៀម្រារ  

២.៤  គ្ដប្មាង្មាហរណរម្េ 
រនុងឆ្ន ាំ២០១៩ រ ា រ់ពីររណីររ្់ជនរងដប្គុះប្ត្ូវបានរញ្ច រ់ដៅតុ្លាការ និងសាន រ់ដៅ 

មួ្យរយៈដៅម្ណឌ ល្ុវត្េិភាព មានជនរងដប្គុះចាំនួន១១០  រ់និងសាច់ញាតិ្ចាំនួន៨៦ រ់ 
ប្ត្ូវបានដធវើ្មាហរណរម្េដៅត្តម្្ហគ្ម្ន៍ដ លពួរដគ្ដប្ជើ្ដរ ើ្ ។ រនុងចាំដណ្តម្ជនរងដប្គុះ 
 ាំងអ្់មានជនរងដប្គុះចាំនួន៤១ រ់ ររួលបានជាំនួយឧរត្េម្ាគាំប្រជាែវកិា និង្មាា រុះ្ប្មារ់ 
ការរ្់ដៅ ដហើយមានជនរងដប្គុះចាំនួន២១ រ់ររួលបានជាំនួយឧរត្េម្គាំប្រការដធវើអាជីវរម្េ 
ដ ើម្បីធ្ល ដអាយបានការរ្់ដៅប្រររដដាយ ឯររាជយ និងនិរនតរភាព ដហើយដចៀ្្ុត្ពីអាំដពើហិងា 
និងររយិកា្ងាយរងដប្គុះណ្តមួ្យ ។ រុគ្គលិរគ្ដប្មាងដៅដត្រនត ត្តម្ដានសាេ នភាពររ្់ 
អតិ្ែិជនដ លបានដធវើ្មាហរណរម្េ ត្តម្រយៈការដធវើរាំ រ់រាំនងជាមួ្យអាជាា ធររនុងត្ាំរន់ដដាយ 
ការ្ួរ្ុខ្រុរខដៅ្ាុះអតិ្ែិជន ដ ើម្បដីធវើដអាយប្បារ ៏បាននូវការដធវើ្មាហរណរម្េមានភាព 
ដជាគ្ជ័យ ។ 

 
 
 



 
15 

ចាំនួនអតិ្ែិជនដ លបានដធវើ្មាហរណរម្េឆ្ន ាំ ២០១៩ 

ររណី 
ជនរងដប្គុះ សាច់ញាត្តិ 

្ររុរមួ្ 
ភ.ព រ.ជ ្.រ រ.ធ ្ររុ ភ.ព រ.ជ ្.រ រ.ធ ្ររុ 

អាំដពើហិងារនុងប្គ្ួសារ ៨ ៦ ៧ ៣៧ ៥៨ ១០ ៧ ៤ ៣៣ ៥៤ ១១២ 
រ ាំដលាភរាំពាន្លូវដភរ ៨ ៦ ១៦ ៧ ៣៧ ២ ០ ១៣ ១៣ ២៨ ៦៥ 
ការជួញ ូរម្នុ្ស ១២ ១ ០ ២ ១៥ ២ ០ ០ ២ ៤ ១៩ 

្ររុ ២៨ ១៣ ២៣ ៤៦ ១១០ ១៤ ៨ ១៧ ៤៨ ៨៦ ១៩៦ 

ចាំណ្តាំ៖ ភ.ព=ភនាំដពញ រ.ជ=រ ា យមានជ័យ ្.រ=ដ្ៀម្រារ រ.ធ=រាំពង់ធាំ 
 

៣. រម្េវធីិត្  ្ូម្តិ្ 
៣.១  ការ្ហការណ៍ជាមួ្យរាជរដាា ភិបាល 

រ. រិចចប្រជុាំជាមួ្យរណ្តត ញអងគការ្ីុ រ 

ដៅដែៃរី០៦ ដខ្មិ្   យិកាប្រតិ្រត្តិររ្់អងគការ CWCC បានជួរប្រជុាំជាមួ្យម្ន្តនតីដន
រណ្តត ញអងគការ្ីុ រ ដ ើម្បពិីភរាអាំពីសាេ នភាពដនអាំដពើហិងាដលើស្រ្តី និងបាន្តល់ធ្លតុ្ចូលដៅ 
រនុងរបាយការណ៍ស្្ដមាល។ គួ្រដអាយរត់្្មាគ ល់្ងដ រថា ជាហត្េដលខី្ដនអនុ្ញ្ហញ ្ីុ រ 
រដាា ភិបាលរម្ពុជានឹងប្ត្ូវដារ់របាយការណ៌វឌឍនៈភាពដៅគ្ណៈរម្េការ្ីុ រ ដៅរីប្រងុ្ឺុដណវ 
ដៅចុងដខ្តុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៩ (ដែៃរី២៨ ដខ្តុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៩)។ ដ ុះរីជាអងគការ CWCC មិ្នអាច 
ចូលរមួ្រនុងរិចចប្រជុាំដ ុះរនុង ម្ជាអនរ្ដងកត្ការជាមួ្យម្ន្តនតីម្រពីអងគការ្ងគម្្ីុវលិដ្សងដរៀត្ 
អងគការ CWCC បាន្តល់ធ្លតុ្ចូលដៅរនុងរបាយការណ៍ស្្ដមាល ត្តម្រយៈររពិដសាធន៍ដ ល 
ររួលបានពីការអនុវត្តន៍រម្េវធីិ  ដ លដតត ត្ដលើអាំដពើហិងាដលើស្រ្តី។ 

ខ្. រិចចពិភារាដគលនដយបាយ្តពីីតួ្ រីដនប្រដរ្រញ្ជូ ន 

ដៅដែៃរី១៩ ដខ្រញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៩ អងគការ CWCC និងរណ្តត ញដរ្នតរប្រដវ្ន៍ដម្គ្ងគ 
(MMN) បានដរៀរចាំរិចចពិភារាថាន រ់ត្ាំរន់មួ្យ ្តីអាំពីតួ្ រីប្រដរ្រញ្ជូ ន ពារ់ព័នធនឹងការការពារ 
ពលររដរ្នតរប្រដវ្ន៍។ មានប្រដរ្ចាំនួនរីបានចួលរមួ្រនុងរិចចប្រជុាំដនុះគឺ្ រម្ពុជា មី្យ៉ា ន់មា៉ា  
និងដែ។ អនរចូលរមួ្ រមួ្មាន ត្ាំណ្តងម្រពីប្រ្ួងការងារ រីភាន រ់ងារ ដប្ជើ្ដរ ើ្ ពលររ 
និងអងគការ្ងគម្្ីុវលិ។ 
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គ្. រិចចប្រជុាំពិដប្គុះដយរល់ថាន រ់ត្ាំរន់្តពីីត្ាំរន់ដ្ ារិចចពិដ្្ 

ពីដែៃរី១៩ ល់២១ ដខ្មិ្ែុ  ឆ្ន ាំ២០១៩  យិកាអងគការ CWCC បានចូលរមួ្រនុងរិចចប្រជុាំ
ពិដប្គុះដយរល់ភាគី្ពារ់ព័នធថាន រ់ត្ាំរន់មួ្យ ្តីពីត្ាំរន់ដ្ ារិចចពិដ្្ ដ លដរៀរចាំដដាយ 
រណ្តត ញ MMN ដៅរីប្រងុបាងររ ប្រដរ្ដែ។ ត្ាំណ្តងរដាា ភិបាល និងអងគការ្ងគម្្ីុវលិម្រ 
ពីប្រដរ្ចាំនួនរីបានចូលរមួ្គឺ្ ដែ មី្យ៉ា ន់មា៉ា  និងរម្ពុជា។ ម្រពីប្រដរ្រម្ពុជាមានត្ាំណ្តង 
ម្រពីប្រ្ួងការងារ ្មាគ្ម្ដរាងចប្រកាត់្ដ ររម្ពុជា ត្ាំរន់ដ្ ារិចចពិដ្្ភនាំដពញ អងគការ 
CWCC អងគការ Central និងអងគការ ADHOC។ 

រិចចប្រជុាំបានពិភារាអាំពីសាេ នភាពរម្េររនីិដរាងចប្រ ត្ប្ម្វូការររ្់ពួរដគ្ ជាពិដ្្ដ្វា 
ដែ ាំរុមារ ត្ាំណ្តងម្រពីប្រ្ួងការងារ ត្ាំរន់ដ្ ារិចចពិដ្្ភនាំដពញ និង្មាគ្ម្ដរាងចប្រកាត់្ 
ដ ររម្ពុជា បានរញ្ហជ រ់ថា ដ្វាដែ ាំរុមារមានសារៈ ា្ំខាន់្ប្មារ់រម្េររនីិដហើយពួរដគ្បាន 
រញ្ចូ លជាអត្េប្រដយជន៍រដនេម្ររ្់រម្េរររចួរាល់ដហើយ។ ត្តម្្ិរាររពិដសាធន៍ពីប្រដរ្ 
មី្យ៉ា ន់មា៉ា  ដ លដប្គងរដងកើត្ដគលនដយបាយពារ់ព័នធនឹងរដនលងដែ ាំរុមារ ដៅរនុងដរាងចប្រ 
រម្ពុជា រ៏មានរាំណងដអាយបាន ូចគន ដ រ។ 

ឃ. ដវរិកាភាពជាដ គូ្រ រវាងរាជរដាា ភិបាលនិង អងគការ្ងគម្្ីុវលិ 

ដដាយមានការដរតជាា ចិត្តខ្ព្ ់ររ្់ប្រ្ួងម្ហាដ្ា មានដវរិកាប្រ្ួងម្ហាដ្ា និងអងគការ
្ងគម្្ីុវលិចាំនួនពីររនុងមួ្យឆ្ន ាំ។ ដៅដែៃរី២៩ ដខ្្ីហា  យិប្រតិ្រត្តិ CWCC បានចូលរមួ្
រនុងដវរិកាដៅប្រ្ួងម្ហាដ្ា។ ដវរិកាដ ុះបានពិភារាអាំពីរញ្ហា ប្រឈម្ដ លអងគការ្ងគម្្ីុវលិ 
បានជួរប្ររុះ រនុងដពលអនុវត្តរម្េវធីិររ្់ពួរដគ្ និងរញ្ហា ដ្សងដរៀត្ពារ់ព័នធនឹងចារ់អងគការ 
្មាគ្ម្។ ដវរិកាបាន ាំដណើ រការយ៉ាងរលូនដដាយមានការដ្លើយត្រជាវជិជមានពីរដាា ភិបាល។ 
ដវរិកាដ ុះបានពប្ងឹងរិចច្ ហការរវាងអងគការ្ងគម្្ីុវលិ និងរដាា ភិបាល និងបាន្តល់ជាដវរិកា 
្ប្មារ់អងគការ្ងគម្្ីុវលិដលើរដ ើងនូវរងវល់ររ្់ពួរដគ្ដដាយមានការដ្លើយត្រពីរដាា ភិបាល។ 

ង. រិចចប្រជុាំជាមួ្យ យរដាា នប្រឆ្ាំងការជួញ ូរម្នុ្ស និង្ហរណរម្េ ប្រ្ួង្ងគម្រិចច 
អតី្ត្យុរធជន និងសាត រនីតិ្្ម្ប  

ដៅដែៃរី២៥ ដខ្រញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៩  យិកាប្រតិ្រត្តិ CWCC បានចូលរមួ្រនុងរិចចប្រជុាំជាមួ្យ
ប្រ្ួង្ងគម្រិចច ដ ើម្បីពិភារាអាំពីការរដងកើត្ដគលការណ៍ដណ ាំ្ប្មារ់្មាហរណរម្េជន 
រងដប្គុះដដាយអាំដពើជួញ ូរម្នុ្ស។ រ ា រ់ពីរិចចប្រជុាំដ ុះ មានរិចចពិភារាជារនតរ ា រ់យ៉ាងដប្ចើន 
ដ ើម្បីដប្ពៀងដគលការណ៍ដណ ាំ។ អងគការ CWCC បាន្តល់ធ្លតុ្ចូលដៅរនុងដគលការណ៍ ៏ 

ា្ំខាន់ដនុះដដាយសារដត្អងគការCWCC មានររពិដសាធន៍ដពញដលញរនុងការអនុវត្តន៍វ ិ្ ័យដនុះ។ 
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ច. ្ននិ្ីរអនតរជាតិ្្តពីីប្រជាសាស្រ្ត និងការអភិវឌឍន៍ 

 ជាការប្ត្តួ្ពិនិត្យដន្ននិ្ិរអនតរជាតិ្្តីពីប្រជាសាស្រ្ត និងការអភិវឌឍន៍ (ICPD) និង 
ដ ើម្បីដ្លើយត្រចាំដពាុះប្រព័នធអងគការ្ហប្រជាជាតិ្ដអាយបាន៦៥/២៣៤ រដាា ភិបាលរម្ពុជាបាន
ដរៀរចាំរបាយការណ៍្តីពីប្រជាសាស្រ្ត និងការអភិវឌឍន៍ដនុះ។ អងគការCWCCបានរមួ្ចាំដណរ 
រនុងរបាយការណ៍ដនុះ ដដាយ្តល់ររណី្ិរាជាភ្តុត្តងពីរដរៀរដ្លើយត្រចាំដពាុះអាំដពើហិងាដលើ 
ស្រ្តី។ ដៅដែៃរី១៦ ដខ្តុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៩  យិកាប្រតិ្រត្តិ CWCC បានចូលរមួ្រនុងរិចចប្រជុាំ្សពវ 
្ាយរបាយការណ៍ដនុះ ដប្កាម្អធិរតី្ភាពឯរឧត្តម្ដរ្រ ាម្ន្តនតីឆ្យ ែន។ 

្. រិចចប្រជុាំជាមួ្យប្រ្ួងរិចចការ រ ី ្តពីីដ្នការយុរធសាស្រ្ត ររីត្នៈរី៥ (២០១៩-
២០២៣) 

ប្រធ្លនប្គ្រ់ប្គ្ងរម្េវធីិអងគការ CWCC បានចូលរមួ្រិចចប្រជុាំពិដប្គុះដយរល់្តីពីដ្នការ 
យុរធសាស្រ្ត ររីត្នៈរី៥ (២០១៩-២០២៣) ដៅដែៃរី២៣ ដខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩។ រិចចប្រជុាំដនុះបាន្តល់
ឱកា្ ល់អនរចូលរមួ្ រមួ្មាន អងគការ វ ិ្ ័យឯរជន និងប្រ្ួងពារ់ព័នធ្ តល់ធ្លតុ្ចូលរនុងដ្នការ 
យុរធសាស្រ្ត ររីត្នៈរី៥ (២០១៩-២០២៣) ដនុះ។ រនុងរិចចប្រជុាំដ ុះ ប្រធ្លនរម្េវធីិអងគការ CWCC 
បាន្តល់ដយរល់មួ្យចាំនួនដ លដតត ត្ជា ា្ំខាន់ដៅដលើ ្ុចច ររដនដ្នការ្រម្េភាព និងដលើ 
យុរធសាស្រ្តដនការការពារ្លូវចារ់្ប្មារ់ស្រ្តី និងរុមារ ី ដ លគួ្រដត្រមួ្រញ្ចូ ល ាំងស្រ្តី និងរុមារ ី
ពិការ និងម្នុ្សច្់្ងដ រ។ 
៣.២ យុរធ ការដ្វងររម្តិ្គាំប្រ 

អងគការរម្ពុជាដ ើម្បជួីយស្រ្តីមានវរិត្តិបានដរៀរចាំប្បារពធរិវា និងយុរធ ការដ្សងៗ ដ ើម្បី
ដ្វងររម្តិ្គាំប្រ ល់្ិរធិស្រ្តីនិងរុមារ ប្ពម្ ាំងដលើររម្ព្់ការអរ់រ ាំររ្់ដរេងស្្ី៖ 
- រិវា្ិរធិរុមារអនតរជាតិ្ ប្ត្វូបានប្បារពធដ ើងដៅវរិោល័យប្រឡាញ់  ដខ្ឧ្ភា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ដ លមានអនរចូលរមួ្ចាំនួន ៣០០ រ់ (ស្រ្តី១២៥ រ់) ។ 
- ដែៃរ ាំលឹរគុ្ណឪពុរមាត យ ប្ត្ូវបានប្បារពធដ ើងដៅស្្ុរសាវ យដលើ  ដខ្ឧ្ភា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ដ លមានអនរចូលរមួ្ចាំនួន២៥១ រ់ (ស្រ្តី១៥៤ រ់) ។ 
- ្រម្េភាពភាព១៦ដែៃដនរិវាអនតរជាតិ្ដនលុររាំបាត់្អាំដពើហិងាប្រឆ្ាំងស្រ្តី ដ លបានប្បារពធ

ដ ើងចដ ល ុះដខ្វចិឆិកានិងដខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ រនុងត្ាំរន់ចាំនួន៣ ដ លមាន ូចជា 
ដៅខ្ណឌ ដប្ជាយចងាវ រ ដនរាជធ្លនីភនាំដពញ ដ លមានអនរចូលរមួ្ ៥០០ រ់ (ស្រ្តី២២០ រ់) 
ដៅស្្ុរពួរដខ្ត្តដ្ៀម្រារ ដ លមានអនរចូលរមួ្ ៥០១ រ់ (ស្រ្តី២៤២ រ់) និងរនុងស្្ុរ
ដសាា ងដខ្ត្តរាំពង់ធាំ ដ លមានអនរចូលរមួ្៥៣៥ រ់ (ស្រ្តី៣២៩ រ់) ។  

-  យុរធ ការ្សពវ្ ាយចុុះដ េ្ ុះចូលដរៀន ្ប្មារ់ឆ្ន ាំ្ិរា ២០១៩-២០២០ ដ លបាន
ប្បារពធដ ើងដៅស្្ុរប្រឡាញ់ មានអនរចូលរមួ្ចាំនួន៦០៤ រ់ (ស្រ្តី៤៣០ រ់) ។ 
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- រម្េវធីិវរិយុចាំនួន១០វគ្គ ដ លមានដ េ្ ុះថា “្ដម្លងស្រ្តី្ប្មារ់ការតល ្់រតូរ” ដប្កាម្ពារយ
ដសាល រ “មិ្នមានស្រ្តីណ្តមាន រ់ប្ត្វូបានដបាុះរង់ដចលដ ុះដរ” វាគ្េិនរិតិ្យ្ដ ល ចូលរមួ្
រនុងរម្េវធីិវរិយុដ ុះ្ុរធ្ឹងដត្ជាម្នុ្ស ា្ំខាន់ម្រពីប្រ្ួង និងម្នាីរដខ្ត្តពារ់ ព័នធ   
ដ លមាន ូចជាប្រ្ួងរិចចការ រ ី និងប្រ្ួង្ងគម្រិចច ។ រនុងដ ុះ្ងដ ររ៏មានវាគ្េិន 
ម្រពីអងគការ្ងគម្្ីុវលិ  ូចជា អងគការជនពិការរម្ពុជា អងគការម្នុ្សច្់រម្ពុជា 
អងគការពនលឺពិភពដលារ និងអងគការរម្ពុជាដ ើម្បជួីយស្រ្តីមានវរិត្ត ។ ប្រមុ្ស្រ្តីដគលដៅរ៏ប្ត្ូវ
បានអដញ្ច ើញដអាយចូលរមួ្ជាវាគ្េិនរិតិ្យ្រនុងរម្េវធីិវរិយុដនុះ្ងដ រ ។ 

 
៤. រម្េវធីិអភិវឌឍន៍អងគការ 
៤.១  យរប្រមុ្ប្រឹរាភិបាល 

 យរប្រមុ្ប្រឹរាភិបាលដនអងគការរម្ពុជាដ ើម្បជួីយស្រ្តីមានវរិត្តិ មានប្បាាំ រ់ដ លជាអនរ
 ឹរ ាំប្រមុ្អងគការ្ិរិធម្នុ្ស ៏ដលចដធ្លល ដៅរម្ពុជា៖ (១) ប្រធ្លនប្រុម្ប្រមុ្ប្រឹរាភិបាល ដលារស្រ្តី 
ដគ្ៀន ្ិរ ី្ ល ជាអនររដងកើត្ និងជាអតី្ត្ប្រធ្លនអងគការអភិវឌឍន៍ស្រ្តីរម្ពុជាCWDA) និងរចចុរបនន
ដលារស្្ីជាអនរប្រឹរាឯររាជ, (២) ដលារដម្ធ្លវ ី ្ុរ ា្ំដអឿន ជា យរប្រតិ្រត្តិដនប្រុម្អនរ
ចារ់ការពារ្ិរធិរម្ពុជា ដ លជាអងគការជាំនួយដ្នរចារ់ ៏ដលចដធ្លល ដៅរនុងប្រដរ្រម្ពុជា, (៣) 
ដលារស្្ី រ្់ ្ុភាព ជា យិកាប្រតិ្រត្តិ ដនអងគការដយនឌ័រនិងការអភិវឌឍដៅរម្ពុជា(GAD-C) 
ដ លជាអងគការ ាំមុ្ខ្ដគ្មួ្យ ដធវើការដ ើម្បីដលើររម្ព្ ់្ម្ភាពដយនឌ័រដៅរនុងប្រដរ្រម្ពុជា ។ 
(៤) ដលារ ជា ពីដ ន គឺ្ជា យរប្រតិ្រត្តិអងគការគាំពាររុមារងាយររួលរងដប្គុះ(VCAO) ដ លដធវើ
ការការពារ្ិរធិរុមារ និងដលើររម្ព្់ការចូលរមួ្ររ្់រុមារ, និងជាចុងដប្កាយ (៥) ដលារស្្ី អឹុម្ 
្ដលល  ដ លរចចុរបននជាប្រធ្លនប្គ្រ់ប្គ្ងរម្េវធីិ  ដៅអងគការដវរិកាដនអងគការមិ្នដម្នរដាា ភិបាល្តី
អាំពីរម្ពុជា ។  
 

៤.២ រុគ្គលិរររ្់អងគការ 
រនុងឆ្ន ាំ២០១៩ អងគការ CWCC មានរុគ្គលិរ្ររុ ៦១ រ់ រនុងដ ុះមាន រ ី ៣៩ រ់ 

ដ្េើ៦៤%។ ដៅការយិល័យរណ្តត លមានរុគ្គលិរ្ររុ១០ រ់ រុរ្៤ រ់។ ការយិល័យសាខា 
ភនាំដពញ មានរុគ្គលិរ្ររុ១៦ រ់ រុរ្៤ រ់។ ការយិល័យដខ្ត្តដ្ៀម្រារ មានរុគ្គលិរ្ររុ 
១៦ រ់ មានរុរ្៧ រ់។ ការយិល័យដខ្ត្តរ ា យមានជ័យមានរុគ្គលិរ្ររុ១០ រ់ រុរ្ 
៤ រ់ និងដខ្ត្តរាំពង់ធាំ មានរុគ្គលិរ៩ រ់ រុរ្៣ រ់។  
៤.៣ ការរសាង្ម្ត្េភាពរុគ្គលិរ 

រុគ្គលិរអងគការរម្ពុជាដ ើម្បីជួយស្រ្តីមានវរិត្ត ររួលបានការរណតុ ុះរណ្តត លដ ើម្បីដលើរ
រម្ព្់្ម្ត្េភាពការងារ និង ការអភិវឌឍរុគ្គលិរ រនុងឆ្ន ាំ២០១៩ មាន ូចជា៖  
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- វគ្គរណតុ ុះរណ្តត ល្តីអាំពី Sticks and Stone ដរៀរចាំដ ើងដដាយ អងគការ ICF ដៅភនាំដពញ 
កាលពីដែៃរី២២  ល់ដែៃរី២៤   ដខ្រុម្ាៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ មានរុគ្គលិរចូលរមួ្ចាំនួន ៣ រ់ 
(ស្្ីមាន រ់)។ 

- វគ្គរណតុ ុះរណ្តត ល្តីអាំពី ប្រព័នធ្ សពវ្ាយ្ងគម្  ដរៀរចាំដ ើងដដាយ BVNK ដៅដខ្ត្ត 
រ ា យមានជ័យ កាលពីដែៃរី២៩  ល់ដែៃរី៣១ ដខ្ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ២០១៩ មានរុគ្គលិរ 
ចូលរមួ្ចាំនួន១ រ់ (ប្រុ្)។ 

- វគ្គរណតុ ុះរណ្តត ល្តីអាំពី ការដងកើត្វដី អូ ដរៀរចាំដ ើងដដាយ BVNK និងម្ជឈម្ណឌ ល 
រូតន់ណ្ត ដៅភនាំដពញ កាលពីដែៃរី១០ និង ១១ ដខ្មិ្ែុ  ឆ្ន ាំ២០១៩ មានរុគ្គលិរ 
ចូលរមួ្ចាំនួន២ រ់ (ប្រុ្មាន រ់ ស្្ីមាន រ់)។ 

- វគ្គរណតុ ុះរណ្តត ល្តីអាំពី ការប្គ្រ់ប្គ្ងហិរញ្ញវត្េុ ដរៀរចាំដ ើងដដាយ BVNK ដៅដខ្ត្ត 
ដ្ៀម្រារ កាលពីដែៃរី១៨  ល់ដែៃរី២០ ដខ្មិ្ែុ  ឆ្ន ាំ២០១៩ មានរុគ្គលិរចូលរមួ្ 
ចាំនួន២ រ់ (ប្រុ្)។ 

- វគ្គរណតុ ុះរណ្តត ល្តីអាំពី ការបា៉ា ន់ប្រមាណត្ប្ម្វូការ និងការដគ្ៀងគ្ធនធ្លនដរៀរចាំដ ើង 
ដដាយអងគការ CCC ដៅដខ្ត្តបាត់្ ាំរង កាលពីដែៃរី២១ និង ២២ ដខ្្ីហា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
មានរុគ្គលិរចូលរមួ្ចាំនួន១ រ់ (ប្រុ្)។ 

- វគ្គរណតុ ុះរណ្តត ល្តីអាំពី ការអនុវត្តលអដនការដធវើ្មាហរណ៍រម្េរុមារដ លរ្់ដៅម្ណឌ ល 
ដែ ាំដៅរម្ពុជាដរៀរចាំដ ើងដដាយអងគការ TLC ដៅដខ្ត្តបាត់្ ាំរង កាលពីដែៃរី៣១ 
ដខ្ររកដា និងដែៃរី១ និង២ ដខ្្ីហា ឆ្ន ាំ២០១៩ មានរុគ្គលិរចូលរមួ្ចាំនួន១ រ់ (ស្្ី)។ 

- វគ្គរណតុ ុះរណ្តត ល្តីអាំពី ការប្រមូ្លរិននន័យដរ្នតរប្រដវ្ន៍ ការត្  ្ូម្តិ្ និងការ្តល់ 
ដ្វា ល់ពលររដរ្នតរប្រដវ្ន៍ដ លងាយរងដប្គុះ ដរៀរចាំដ ើងដដាយអងគការ IOM និង 
PPTC ដៅដខ្ត្តដ្ៀម្រារ កាលពីដែៃរី៤ និងរី៥ ដខ្រញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៩ មានរុគ្គលិរ 
ចូលរមួ្ចាំនួន១ រ់ (ប្រុ្)។ 

- វគ្គរណតុ ុះរណ្តត ល្តីអាំពី ្េិតិ្ដយនឌ័រ និងអាំដពើហិងា រ់រងដយឌ័ររមួ្រញ្ចូ ល ាំងពលររ 
ដរ្នតរប្រដវ្ន៍ ដរៀរចាំដ ើងដដាយអងគការ UNWOMEN ដៅដខ្ត្តរាំពង់ចម្ 
កាលពីដែៃរី១២ និង ១៣ ដខ្ រញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៩ មានរុគ្គលិរចូលរមួ្ចាំនួន៣ រ់ (ស្្ីមាន រ់)។ 

- វគ្គរណតុ ុះរណ្តត ល្តីអាំពី Green Office Policy ដរៀរចាំដ ើងដដាយអងគការ FCA 
ដៅរីសាន រ់ការរណ្តត លររ្់អងគការ CWCC កាលពីដែៃរី១៣ ដខ្រញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៩ 
មានរុគ្គលិរចូលរមួ្ចាំនួន២៦ រ់  (ស្្ី១៨ រ់)។ 

- វគ្គរណតុ ុះរណ្តត ល្តីអាំពី ការប្គ្រ់ប្គ្ងរុងប្ត្តការងារ ដរៀរចាំដ ើងដដាយប្រុម្ហ ុន HR Inc 
ដៅ្ណ្តា គរ្ុខាភនាំដពញ កាលពីដែៃរី១៧ ដខ្តុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៩ មានរុគ្គលិរ 
ចូលរមួ្ចាំនួន១ រ់ (ស្្ី)។ 
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- វគ្គរណតុ ុះរណ្តត ល្តីអាំពី ជាំ ញ្តល់ដ្វាមានគុ្ណភាព្ប្មារ់អនរ្តល់ដ្វាត្ាំរូង
ដរៀរចាំដ ើងដដាយអងគការ UN Women ដៅដខ្ត្តដ្ៀម្រារ កាលពីដែៃរី១១ និង១២ ដខ្ធនូ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ មានរុគ្គលិរចូលរមួ្ចាំនួន១ រ់ (ប្រុ្)។ 

- វគ្គរណតុ ុះរណ្តត ល្តីអាំពី ការ្លិត្វដី អូ ដរៀរចាំដ ើងដដាយអងគការ NGO Forum 
ដៅភនាំដពញ កាលពីដែៃរី១៦ និង១៧ ដខ្ដខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ មានរុគ្គលិរចូលរមួ្ចាំនួន១ រ់ 
(ប្រុ្)។ 
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្េុ 
ែវកិាហិរញ្ញវត្េ ុ២០១៩ 

មាច ្់ជាំនួយ មូ្លនិធិ ភាគ្រយ 
Lotus Outreach                  92,796  9.90% 

Georg Kraus foundation                  13,639  1.46% 

AOP                  62,384  6.66% 

Terre Des Hommes-Germany (TDH-G)                  17,408  1.86% 

ACCESS                  81,199  8.66% 

Oxfam-Voice                  64,998  6.93% 

FWC                    7,000  0.75% 

EU-Migra Action                  21,159  2.26% 

FCA                106,869  11.40% 

UN-Trust Fund                287,277  30.65% 

SOLIDAR                  76,304  8.14% 

UN Women                  32,008  3.42% 

J-A-Clark                  46,315  4.94% 

Plan International                    8,024  0.86% 

Earth Tree/MNN/Research                  19,887  2.12% 

Grand Total                937,268  100.00% 

 
ការចាំណ្តយហិរញ្ញវត្េ ុ២០១៩ 
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រាំ រ់រាំនង៖ 
ការយិល័យរណ្តត ល  

 អា្យដាា ន៖ #១៣C ្លូវ៣៣១ រឹងររ២ រួលដគរ ភនាំដពញ រម្ពុជា 
 អា្យដាា នដប្រ្ណីយ៖ PO Box ២៤២១ 
 រូរ្័ពា៖ (៨៥៥-២៣) ៩៩៧៩៦៧ 
 រូរសារ៖ (៨៥៥-២៣) ៩៨៧១៥៨ 
 អីុដម្៉ាល៖ HOadmin@cwcc.org.kh 
 ដវរសាយ៖ www.cwcc.org.kh  

ការយិល័យរាជធ្លនីភនាំដពញ  
 អា្យដាា ន៖ #៤២F ្លូវ៤៨៨ ្ាដ ើម្្កូវ ចាំការម្ន ភនាំដពញ រម្ពុជា 
 អា្យដាា នដប្រ្ណីយ៖ P.O Box ២៤២១ និង CCC box ៣៥៦ 
 រូរ្័ពា៖ (៨៥៥-២៣) ៩៨៧១៥៨ 
 រូរសារ៖ (៨៥៥-២៣) ៩៨៧១៥៨ 
 អីុដម្៉ាល៖ PNPadmin@cwcc.org.kh PNPmanager@cwcc.org.kh 

ការយិល័យដខ្ត្តរ ា យមានជ័យ 
 អា្យដាា ន៖ ភូមិ្សាម្គ្គីមានជ័យ ្ងាក ត់្ដបា៉ាយដរ៉ាត្ ប្រុងដបា៉ាយដរ៉ាត្ 
 រូរ្័ពា/រូរសារ៖ (៨៥៥-៥៤) ៩៦៧ ១៤៤ 
 អីុដម្៉ាល៖ BMCadmin@cwcc.org.kh  BMCmanager@cwcc.org.kh 

ការយិល័យដខ្ត្តដ្ៀម្រារ 
 អា្យដាា ន៖ ភូមិ្សាវ យ ងគុាំ ្ងាក ត់្សាវ យ ងគុាំ ប្រុងដ្ៀម្រារ ដខ្ត្តដ្ៀម្រារ 
 រូរ្័ពា/រូរសារ៖ (៨៥៥-៦៣) ៩៦៣២៧៦ 
 អីុដម្៉ាល៖ SRPadmin@cwcc.org.kh  SRPmanager@cwcc.org.kh 

ការយិល័យដខ្ត្តរាំពង់ធាំ 
 អា្យដាា ន៖ ្លូវដលខ្ ៨ ភូមិ្ ាំរជីាន់ខាល  ្ងាក ត់្ ាំរជីាន់ខាល  ប្រុង្ាឹងដ្ន ដខ្ត្តរាំពង់ធាំ 
 រូរ្័ពា/រូរសារ៖ (៨៥៥-៦២) ២១០៥១៥ 
 អីុដម្៉ាល៖ KPTadmin@cwcc.org.kh KPTmanager@cwcc.org.kh 

 

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