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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 
ជ យួ ស្ត ្ រីដ ើម្ បដីោ យ ស្ត ្ រីជ យួ ខ្ លួន ឯ ង  

សមាជិកប្កុមសន្សាំដែលបាន្ររៀន្ជាំនាញកាត់រែរពីគរប្មាង CWCC  រ ើយរច្ចុរបន្នជាមាច ស់ហាង 
សាំរលៀករាំពាក់ស គមន៍្រៅ ភូមិទួលធ្នង់ ឃុាំរោល ស្សុកប្បាសាទសរូរ រេតតកាំពង់ធ្ាំ 
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 រសច្កតីរ្តើម 
ររើរ ោះជាមាន្យន្តការជាតិនិ្ងយន្តការ ាំងឡាយ ប្តវូបាន្ដាក់ឲ្យអនុ្វតតន៍្ រែើមបរីលើក

កមពស់សមភាពរយន្ឌ័ររៅកមពុជាយ៉ាងណាក៏រដាយ រយើងមិន្អាច្និ្យយបាន្ថា សមភាព
រយន្ឌ័ររៅកមពុជាសរប្មច្បាន្ ាំងស្សងុរនាោះរទ។ ស្រសតីភាគរប្ច្ើន្ដែលរស់រៅទីជន្រទដាច់្
ស្សយលពុាំទទួលបាន្នូ្វសិទធិជាមូលដាា ន្ររស់េលួន្រនាោះរទ រដាយស្រសតីនិ្ងរកេងស្សី ាំងរនាោះមិន្
ទទួលបាន្នូ្វភាពរសេើោន កនុងការទទួល រសវាដែ ាំសុេភាព ការអរ់រ ាំ អាជីពការងារ និ្ងការចូ្លរមួ
ដ្នកន្រយបាយ។ មួយវញិរទៀត អាំរពើ ិងាក៏បាន្និ្ងកាំពុងរកើតមាន្រ ើងជាររៀងរាល់ថ្ែៃ ដែល
រងករឲ្យមាន្អរសេរភាពកនុងប្គួសារ ភាពប្កីប្ក និ្ងការធ្លល ក់ចុ្ោះនូ្វធ្ន្ធ្លន្មនុ្សស។ កត្តត  ាំងរន្ោះ 
បាន្ជោះឥទធិពលអាប្កក់មករលើប្រជាជន្ជារប្ច្ើន្ជាពិរសសគឺស្រសតី ដែលរធ្វើឲ្យពួករគពុាំអាច្រប្រើប្បាស់
សិទិធមនុ្សសជាសកលររស់េលួន្បាន្។ 

អងគការ CWCC បាន្នឹ្ងកាំពុងរធ្វើការយ៉ាងជិតសនិត ជាមួយមាច ស់ជាំនួ្យរដាយទទួលបាន្
ការោាំប្ទ និ្ង ការគិតគូរអាំពីរាំលាស់រតូរនិ្នាន ការរៅកនុងការ្តល់មូលនិ្ធិ្ររស់មាច ស់ជាំនួ្យ ។ 

អងគការ CWCC រតត តការយកចិ្តតទុកដាក់កនុងការរធ្វើអន្តរាគមន៍្ និ្ង្តល់រសវា រែើមបីកាត់
រន្េយអាំរពើរ ិងា និ្ងពប្ងឹងសិទធអាំណាច្ែល់ស្រសតី ជាពិរសសពាក់ព័ន្ធនឹ្ងរញ្ហា អាំរពើរ ិងា
កនុងប្គួសារ ការរ ាំរលាភរសពសន្េវៈ ការរ ាំរលាភរាំពាន្្លូវរភទ និ្ងការជួញែូរ្លូវរភទ ការជួញែូរស្រសតី 
និ្ងកុមារ និ្ងការទទួលបាន្ភាពរសេើរោន ររស់រកេងស្រសតីកនុងវស័ិយអរ់រ ាំ ។ 
 

វធីិ្សាសស្រសតររស់អងគការ 
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តាំរន់្រោលរៅររស់អងគការ 
- រាជធ្លនី្ភនាំរពញ៖ ការរយិល័យប្រចាំតាំរន់្ និ្ង មណឌ លសុវតតិភាព 
- រេតតរសៀមរារ៖ ការរយិល័យប្រចាំតាំរន់្ និ្ង មណឌ លសុវតតិភាព 
- រេតតរនាា យមាន្ជ័យ៖ ការរយិល័យប្រចាំតាំរន់្ និ្ង មណឌ លសុវតតិភាព 
- រេតតកាំពង់ធ្ាំ៖ ការរយិល័យប្រចាំតាំរន់្ 

យុទធសាស្រសតររស់អងគការ 

ទសសន្វស័ិយ 

ស្រសតី និ្ងកុមារ ីរស់រៅរដាយសន្តិភាព សុវតេិភាព និ្ងរសច្កតីថ្ែលែនូរ រ ើយរកីរាយនឹ្ងសិទធិមនុ្សស
ជាសកលររស់េលួន្។ 

ររសកមេ 
ពប្ងឹងសិទធិអាំណាច្ែល់ស្រសតី និ្ងកុមារឲី្យ ម រសិទធិជាសកលររស់េលួន្ រែើមបីទទួលបាន្នូ្វ

សុវតេិភាពតា ល់េលួន្ និ្ងចូ្លរមួរដាយរសេើភាពោន កនុងការងារស គមន៍្ សងគមសីុវលិ ការអភិវឌឍន៍្
រសែាកិច្ច និ្ងចូ្លរមួកនុងសកមេភាពន្រយបាយ សងគម និ្ងវរបធ្ម៌។ 

ទិសរៅរមួ 
ចូ្លរមួពប្ងឹងសិទធិអាំណាច្ែល់ស្រសតី និ្ងកុមារដីែលរងរប្ោោះ និ្ងងាយរងរប្ោោះ ត្តមរយៈការទរ់

សាក ត់ ការកាពារ និ្ងការតស ូមតិ រែើមបីរលើកកមពស់ឲ្យមាន្សងគមមួយដែលមាន្ សន្តិភាព 
សមភាពរយន្ឌ័រ និ្ងកតីរមត្ត ករណុា។ 

តថ្មលសនលូ 
រសច្កតីថ្ែលែនូរ៖ មនុ្សសប្គរ់ររូ រដាយមិន្គិតពីឋាន្ៈ រភទ អសមតេភាព និ្ងភាពេុសដរលកែថ្ទ

រទៀត គឺប្តូវរស់រៅប្រកររដាយរសច្កតីថ្ែលែនូរ។ 
ភាពយុតតិធ្ម៌៖ មនុ្សសប្គរ់ររូ គួរដតរកីរាយ និ្ងទទួលបាន្នូ្វសិទធិរសេើោន  រៅកនុងការចូ្លរមួរៅ

កនុងកិច្ចការន្រយបាយ និ្ងការអនុ្វតត ដែលអាច្ទទួលបាន្នូ្វការដរងដច្កអាំណាច្ ធ្ន្ធ្លន្ និ្ង
ឱកាសរសេើៗោន ។ 

គណរន្យយភាព៖ ធ្ន្ធ្លន្ និ្ងការទទួលេុសប្តូវ សប្មារ់រធ្វើការសរប្មច្ចិ្តត ប្តូវបាន្រប្រើប្បាស់
ជាមរធ្ោបាយមួយ សប្មារ់រធ្វើឲ្យមាន្តមាល ភាព និ្ងអាច្រ្លើយតររៅនឹ្ងមាច ស់ជាំនួ្យ ដែលស្សរ
ត្តម ធ្មេនុ្ញភាព ប្ពម ាំងរាំរពញតប្មូវការស គមន៍្។ 
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កមេវធីិ្ររស់អងគការ 
រោលរៅរមួររស់អងគការនឹ្ងប្តូវបាន្សរប្មច្រ ើងត្តមរយោះរោលរៅយុទធសាស្រសតច្ាំនួ្ន្រួន្៖ 
រោលរាំណងយុទធសាស្រសតទី១:  កមេវធីិ្ទរ់សាក ត់ 
រោលរាំណងយុទធសាស្រសតទី២:  កមេវធីិ្ការពារ 
រោលរាំណងយុទធសាស្រសតទី៣:  កមេវធីិ្តស ូមតិ 
រោលរាំណងយុទធសាស្រសតទី៤:  ការអភិវឌឍន៍្អងគការ 
 

 



 5 

១. កមេវធីិ្ទរ់សាក ត់ 

១.១ គរប្មាងររៀរច្ាំស គមន៍្ 
 ការអរ់រ ាំ នឹ្ងពប្ងឹងសិទធអាំណាច្ែល់ប្រជាពលរែាកនុងស គមន៍្ មន្តន្តីមាន្កាតពវកិច្ច 
អនកែឹកនាាំស គមន៍្ និ្ងអាណាពោបាល រែើមបីតល ស់រតូរអាករបកិរយិររស់ពួកោត់ ក់ទង
នឹ្ងសិទធស្រសតីនិ្ងកុមារ គឺជាយុទធសាស្រសតមួយកនុងច្ាំរណាមយុទធសាស្រសតរ្សងៗរទៀតររស់ អងគការ
CWCC កនុងការរដាោះស្សាយរញ្ហា អាំរពើ ិងា ក់ទងនឹ្ងរយន្ឌ័ររៅកមពុជា។ គរប្មាងររៀរច្ាំ
ស គមន៍្(CO) បាន្្តល់ការកសាងសមេភាពែល់មន្តន្តីមាន្កាតពវកិច្ច ដែលរមួមាន្ អនកែឹកនាាំ
ស គមន៍្ អាជាា ធ្រមូលដាា ន្ និ្ងមន្តន្តីរ៉ាូលីសអាំពីសិទធស្រសតី សិទធររស់ជន្ពិការ អាំរពើ ិងា ក់ទង 
រយន្ឌ័រ(GBV) ច្ារ់អាំរពើ ឹងារកនុងប្គួសារ ច្ារ់ប្រឆ្ាំងការជូញែូរ និ្ង រលើកកាំពស់ការយល់ែឹង
ែល់ប្រជាពលរែាកនុងស គមន៍្ ។ 

កនុងឆ្ន ាំ ២០២០ គរប្មាងបាន្រធ្វើការរដាយតា ល់ជាមួយប្កមុោាំប្ទស្រសតីដែលមាន្សមាជិក
ច្ាំនួ្ន្១៨០នាក់ ប្កុមយុវជន្ដែលមាន្សមាជិក១៨០នាក់ (ស្រសតី១១៦នាក់) និ្ង រណាត ញច្ប្មុោះថាន ក់
ស្សុកច្ាំនួ្ន្ ២៩២នាក់ (ស្រសតី១១០នាក់) ។ ប្កមុ ាំងអស់បាន្រែើរតួរនាទីជាភាន ក់ងារសប្មារ់រធ្វើរអាយ
មាន្ការតល ស់រតូររៅកនុងស គមន៍្ររស់ពួករគររៀងៗេលួន្ ត្តមរយោះការរលើកកាំពស់ការយល់ែឹងរៅ
ែល់ប្រជាពលរែាកនុងស គមន៍្ប្រមាណជា ៧,៥០០នាក់ ដែលកនុងរនាោះ៦៥%ជាស្រសតី ។ 
១.២ គរប្មាងប្គរ់ប្គងកាំ ឹងរុរស 

គរប្មាងប្គរ់ប្គងកាំ ឹងរុរស (AMM) ររស់អងគការ CWCC  បាន្រធ្វើការដសវងរកែាំរណាោះ
ស្សាយច្ាំរពាោះរញ្ហា អាំរពើ ិងាកនុងប្គសួារត្តមរយោះការរធ្វើការជាមួយមន្តន្តីមាន្កាតពវកិច្ច និ្ងរុរស 
ដែលមាន្ឥរយិរែ ិងា ។ គរប្មាងមិន្ប្តឹមដត្តល់ការការពារ និ្ង្តល់សិទធអាំណាច្
ែល់ជន្រងរប្ោោះរដាយអាំរពើរ ឹងាកនុងប្គួសារដតរ៉ាុរណាណ ោះរទ ដែម ាំងរលើកកាំពស់ការយល់ែឹងអាំពី
ច្ារ់អាំរពើ ិងាកនុងប្គួសារររស់ប្ររទសកមពុជារៅែល់សាវ មី និ្ងពប្ងឹងសមតេភាពររស់អាជាា ធ្រ
មូលដាា ន្កនុងការអនុ្វតតន៍្ច្ារ់ ាំងរន្ោះ្ងដែរ ។ មាន្អងគការរប្ៅរដាា ភិបាលជារប្ច្ើន្បាន្្តល់ 
វគគរណតុ ោះរណាត លអាំពីការរដាោះស្សាយទាំនាស់រដាយអ ិងា រដាយដ កវគគរណតុ ោះរណាត ល ាំង
រនាោះនិ្យយអាំពីអាំរពើ ិងាទូររៅ ។ សប្មារ់គរប្មាងប្គរ់ប្គងកាំ ឹងរុរស (AMM) ររស់អងគការ 
CWCC គឺជាគរប្មាងដតមួយគត់កនុងប្ររទសកមពុជា ដែលរធ្វើការរដាោះស្សាយរញ្ហា អាំរពើ ិងា
កនុងប្គួសារត្តមរយោះការរដាោះស្សាយរដាយតា ល់នូ្វឬស់គល់ររស់រញ្ហា  ។ វធីិ្សាស្រសតរន្ោះមិន្ប្តឹម 
ដត្តល់ការការពារែល់ជន្រងរប្ោោះរ៉ាុរណាណ ោះរទ ដែម ាំងធ្លនាបាន្នូ្វការទរ់សាក ត់អាំរពើ ិងាកនុង
ប្គួសារប្រកររដាយនិ្រន្តរភាព្ងដែរ ។ 

គរប្មាងបាន្រធ្វើការរដាយតា ល់ជាមួយរុរសដែលជាមិតតអរ់រ ាំមិតតច្ាំនួ្ន្ ១៤០នាក់ កនុងការ
្តល់ការប្រឹកា រៅែល់រុរសដែលប្រឈមនិ្ងការប្រប្ពិតតអាំរពើ ិងាច្ាំនួ្ន្ ២០៧នាក់ និ្ងរលើក
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កមពស់ការយល់ែឹងរៅែល់ពលរែាកនុងស គមន៍្ច្ាំនួ្ន្ ៥៣២នាក់ (ស្រសតី៤១២នាក់) កនុងរេតត
រសៀមរារ ។  

គរប្មាងក៏បាន្រធ្វើការសប្មរសប្មួលអាណាពោបាលរែើមបីររងកើតជាប្កុមឪពុកមាត យគាំរ ូ និ្ង
្តល់រអាយពួកោត់នូ្វវគគរណតុ ោះរណាត លនានាអាំពីឪពុកមាត យគាំរ ូ ដែលមាន្ែូច្ជា ភាពជាឪពុក
មាត យ តួរនាទីនិ្ងការទទួលេុសប្តូវ ការរប្រើប្បាស់រពលរវលាសប្មារ់កូន្ គុណតថ្មលវន័ិ្យ 
ជាវជិជមាន្ ការរធ្វើទាំនាក់ទាំន្ងលអកនុងប្គួសារ សន្េិភាពកនុងប្គួសារ ការការពារកុមារ និ្ង
ការររៀរច្ាំែវកិារប្គសួារ ។ ស្សររពលថ្ន្ការ្តល់វគគរណតុ ោះរណាត លរន្ោះ គរប្មាងក៏បាន្កសាង
នូ្វភាពរជឿជាក់ែល់ប្កុម និ្ងបាន្ជប្មុញទឹកចិ្តតរអាយពួកោត់កាល យជាឪពុកមាត យលអដែលរោរព
រៅត្តមសិទធកុមារ ។ រច្ចុរបន្នមាន្ប្កុមឪពុកមាត យគាំរចូ្ាំនួ្ន្១០ដែលមាន្សមាជិក ២៣៥នាក់ ។ 
រដាយមាន្ការរកើន្រ ើងនូ្វការយល់ែឹងអាំពីភាពជាឪពុកមាត យគាំរ ូ ប្កមុឪពុកមាត យគាំរបូាន្រលើក
កាំពស់ការយល់ែឹងរៅែល់ពលរែាកនុងស គមន៍្ច្ាំនួ្ន្ ១៨៣នាក់ (ស្រសតី១៦៩ នាក់) ។ ប្កុមោាំប្ទ
កុមារច្ាំនួ្ន្ ៦ប្កមុ ដែលមាន្សមាជិក១៤៨នាក់(កុមារ៨ី៥នាក់) ក៏ប្តូវបាន្ររងកើតរ ើងស្សររពល
ជាមួយោន នឹ្ងការររងកើតប្កមុឪពុកមាត យគាំរូ្ ងដែរ ។ ប្កមុោាំប្ទកុមារ ាំង៦ប្កមុរន្ោះបាន្ដច្ករ ាំដលក
ច្ាំរណោះែឹងដែលពួករគទទួលបាន្ពីការកសាងសមេភាពដែលគរប្មាងបាន្្តល់រអាយកាន់្មិតតភប្ក 
ត្តមរយៈការ្តល់ប្រឹការៅែល់មិតតភប្កររស់ពួករគ ។ 
១.៣ គរប្មាងរលើកកមពស់ការអរ់រ ាំររស់រកេងស្សី 

គរប្មាងបាន្្តល់កញ្ច រ់អាហាររូករណ៍រៅែល់កុមារងីាយរងរប្ោោះ ដែលកនុងរនាោះរមួមាន្ 
កុមារមីកពីប្គួសារប្កីប្ក កុមារដីែលមាន្អាំរពើ ិងាកនុងប្គួសារ និ្ងកុមារដីែលប្រឈមមុេនឹ្ងការ
របាោះរង់រចលការសិការ  រៅកនុងតាំរន់្រោលរៅថ្ន្រេតតរសៀមរារ រាជធ្លនី្ភនាំរពញ និ្ងរេតត
រនាា យមាន្ជ័យ ។ កនុងឆ្ន ាំ២០២០ គរប្មាងបាន្្តល់កញ្ច រ់អាហាររូករណ៍រៅែល់រកេងស្សី
ច្ាំនួ្ន្១៦២នាក់ចរ់ពីកាំរតិអនុ្វទិោល័យ ែល់កាំរតិវទិោល័យ (រកេងស្សី១០០នាក់កនុងរេតតរសៀមរារ 
៦២នាក់កនុងរាជធ្លនី្ភនាំរពញ និ្ង ២៥នាក់កនុងរេតតរនាា យមាន្ជ័យ) ។ គរប្មាងបាន្រធ្វើការ
ស ការណ៍ជាមួយប្កុមការងារអរ់រ ាំថាន ក់មូលដាា ន្ និ្ង ប្កុមសប្មរសប្មួលថាន ក់ស្សុកកនុងការ
រប្ជើសររ ើសរកេងស្សីអាហាររូករណ៍ និ្ង្តល់កញ្ហច រ់អាហាររូករណ៍រែើមបោីាំប្ទការសិការរស់
ពួករគ ។ កញ្ច រ់អាហាររូករណ៍ដែលគរប្មាងបាន្្តល់ជូន្រមួមាន្ សមាា រោះសិការ ឯកសណាា ន្
សិសស កង់ ប្បាក់ឧរតេមប្រចាំដេ ប្បាក់សប្មារ់ររៀន្គួររប្ៅរមា៉ាង  វគគរណតុ ោះរណាត លកាំពយូរទ័រ 
និ្ងភាសារអង់រគលស។ ការ្តល់ជូន្ ាំងរន្ោះបាន្ជួយសប្មួលរអាយរកេងស្សីរន្តការសិកា និ្ងរៅ 
ររៀន្បាន្រទៀង ត់ ។ ពិរសសជាងរន្ោះរៅរទៀត គរប្មាងបាន្ររៀរច្ាំកដន្លងសាន ក់រៅច្ាំនួ្ន្៥កដន្លង 
កនុងរេតតរសៀមរារ សប្មារ់សិសសស្សីអាហាររូករណ៍ដែលរស់រៅឆ្ៃ យជាង៧គី ូដម៉ាប្តពីសាលា 
ររៀន្។ 
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រកេងស្សីដែលមកពីប្គសួារប្កីប្ក អាច្មាន្លទធភាពកនុងការររៀន្សូប្ត និ្ងរន្តរការសិកា
ររស់េលួន្រៅកាន់្វគគរណតុ ោះរណាត លជាំនាញរ្សងៗ ត្តមរយោះកញ្ច រ់អាហាររូករណ៍ និ្ងរណាត ញ
ររស់គរប្មាងជាមួយសាលាជាំនាញរណតុ ោះរណាត លវជិាជ ជីវោះនានា ។  
១.៤ គរប្មាងពប្ងឹងសមតេភាពដ្នករសែាកិច្ចែល់ស្រសត ី

កមេវធីិ្ពប្ងឹងសមតេភាពដ្នករសែាកិច្ចែល់ស្រសតីមាន្រោលរាំណង ្តល់សិទធអាំណាច្ែល់ស្រសតី 
និ្ងរកេងស្សីដែលរស់រៅកនុងតាំរន់្រោលរៅ រែើមបីរអាយពួកោត់មាន្ជីវភាពរស់រៅលអប្ររសើរ 
ជាមួយនឹ្ងរណាត ញសងគមែ៏រងឹមាាំមួយរែើមបីជួយរអាយពួកោត់យកឈនោះរលើរញ្ហា  ិរញ្ញវតេុ និ្ង 
កាត់រន្េយភាពងាយរងរប្ោោះពីរាល់ទប្មង់ថ្ន្អាំរពើ ិងា ។ កនុងឆ្ន ាំ២០២០ គរប្មាងបាន្រធ្វើការជា
មួយប្កមុសន្សាំ៥៧ប្កមុ ដែលកនុងរនាោះមាន្២៥ប្កមុកនុងរេតតរសៀមរារ ១២ប្កុមកនុងរេតតកាំពង់ធ្ាំ។ 
ប្កមុ ាំងអស់មាន្សមាជិកសររុច្ាំនួ្ន្ ១0៨៧នាក់ (ស្រសតី៨៧៥នាក់)។ រប្ៅពីរន្ោះ គរប្មាងក៏បាន្រធ្វើ
ការោាំប្ទែល់ប្កុមស្រសតីរធ្វើអាជីវកមេច្ាំនួ្ន្៣៣ប្កមុ និ្ងស្រសតីរធ្វើអាជីវកមេច្ាំនួ្ន្ ៥៥នាក់ កនុង
រោលរាំណងជួយរអាយពួកោត់មាន្ជាំនាញ និ្ងអាច្រកប្បាក់ ច្ាំណូលសប្មារ់្គត់្គង់េលួន្ឯង និ្ង 
ប្គួសារ ។ 

រដន្េមរលើរន្ោះរៅរទៀត ប្កុមស ព័ន្ធច្ាំនួ្ន្៣កនុងរេតតរសៀមរារ (២ប្កុមរៅស្សុកប្កឡាញ់ 
និ្ង១ប្កុមរៅស្សុករសៀមរារ) និ្ងប្កុមស ព័ន្ធ៣ប្កុមរ្សងរទៀតកនុងរេតតកាំពង់ធ្ាំ (១ ប្កមុស្សុក 
ប្បាសាទសាំរួរ ១រៅស្សុកសន្ាុក និ្ង១រៅស្សុកប្បាសាទបាល័ងគ) ដែលរច្ចុរបន្នកាំពុង ែាំរណើ រការ 
យ៉ាងលអ ។ ប្កមុស ព័ន្ធមាន្កាតពវកិច្ចកនុងការជួយសប្មរសប្មួលប្កមុសន្សាំរអាយមាន្ែាំរណើ រ 
ការរៅមុេលអប្ររសើរ និ្ងប្រកររដាយប្រសិទធភាព។  ប្កមុស ព័ន្ធ ាំងអស់ប្តូវបាន្ទទួល 
សាគ ល់រដាយអាជាា ធ្រមូលដាា ន្ រ ើយបាន្ររៀរច្ាំរបាយ ការណ៍រៅែល់អាជាា ធ្រមូលដាា ន្ជាប្រចាំ ។  
១.៥ គរប្មាងច្ាំណាកស្សុកសុវតតិភាព និ្ងទរ់សាក ត់ការជួញែូរមនុ្សស 

គរប្មាងបាន្អនុ្វតតន៍្រៅតាំរន់្រោលរៅ កនុងរេតតរនាា យមាន្ជ័យ កាំពង់ធ្ាំ រសៀមរារ និ្ង
រាជធ្លនី្ភនាំរពញ កនុងរោលរាំណងរលើកកមពស់ច្ាំរណោះែឹងសតីពីការរធ្វើច្ាំណាកស្សុកមាន្សុវតេិភាព 
ការការពារសិទធិមនុ្សស ដែលរមួមាន្សិទធររស់ពលករច្ាំណាកស្សុក (រមួរញ្ចូ ល ាំងស្រសតី និ្ងកុមារ) 
និ្ងរងាក រភាពងាយរងរប្ោោះថ្ន្ការរកងប្រវញ័្ច កមាល ាំងពលកមេ និ្ងការជួញែូរមនុ្សស។ ត្តមរយោះ
គរប្មាងក៏បាន្ររងកើតប្កមុជួយេលួន្ឯងច្ាំនួ្ន្២៤ប្កុម មាន្សមាជិកសររុច្ាំនួ្ន្៨៨០នាក់ (ស្រសតី
៧០៤នាក់) ដែលពួករគ ាំងអស់សុទធសឹងជា ឪពុកមាត យររស់ពលករច្ាំណាកស្សុក អតីតពលករ
ច្ាំណាកស្សកុ និ្ង ប្រជាជន្មូលដាា ន្ ។  

កនុងឆ្ន ាំ២០២០ គរប្មាងបាន្រធ្វើការ្សពវ្ាយច្ាំរណោះែឹងសតីពីការរធ្វើច្ាំណាកស្សុកមាន្
សុវតេិភាព និ្ងទរ់សាក ត់ការជួយែូរមនុ្សសរៅកាន់្ប្រជាជន្កនុងស គមន៍្សររុច្ាំនួ្ន្ ៣២៦៨នាក់
(ស្រសតី៨០%)។ រដាយដ កយុទធនាការ១២ធ្នូប្រយុទធប្រឆ្ាំងអាំរពើជួញែូរមនុ្សសមិន្បាន្ប្បារពធរ ើង 
រទរដាយសារការកីរាលដាលថ្ន្ជាំងឺ Covid-19។   
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២. កមេវធីិ្ការពារ 
២.១ គរប្មាងរលើកកមពស់រណាត ញស គមន៍្ រែើមបកីារពារស្រសតនិី្ងកុមារពីរាល់ទប្មង់ថ្ន្អាំរពើ ិងា 

គរប្មាងបាន្ររៀរច្ាំវគគរណតុ ោះរណាត លែល់សមាជិករណាត ញច្ប្មុោះថាន ក់ស្សកុ ដែលពូកោត់
សុទធសឹងដតជាមន្តន្តីមកពីការយិល័យកិច្ចការនារ ី ការយិល័យសងគមកិច្ច គណៈកមាេ ការទទូល
រន្ាុកស្រសតនិី្ងកុមារ រុគគលិកមណឌ លសុេភាព រ៉ាូលីស និ្ង រុគគលដែលជាធ្ន្ធ្លន្ស គមន៍្ 
ដែលមាន្ស្សារ់កនុងរាជធ្លនី្ភនាំរពញ រេតតរសៀមរារ និ្ងរេតតកាំពង់ធ្ាំ ។ ជាលទធ្ល ប្កមុរណាត ញ
ច្ប្មុោះថាន ក់ស្សុក បាន្ជួយរដាោះស្សាយវវិាទច្ាំនួ្ន្៤៩២ករណី កនុងច្ាំរណាមករណី ាំងរន្ោះមាន្
៤៧៧ករណីជាករណីអាំរពើរ ិងាកនុងប្គួសារ ១១ករណីរ ាំរលាភរាំពាន្្លូវរភទនិ្ង ៤ករណីជួញែូរ 
មនុ្សស។ ត្តមរយោះការអន្តរាគមន៍្រន្ោះ ស្រសតី និ្ងកុមារដែលជាជន្រងរប្ោោះថ្ន្អាំរពើ ិងាបាន្ 
ទទួលរសវាដែលសមស្សរ និ្ងរ្លើយតររៅត្តមតប្មូវការររស់ពួករគ ។  
២.២ គរប្មាងជាំនួ្យដ្នកច្ារ់ 

កនុងឆ្ន ាំ ២០២០ មាន្ករណីអាំរពើ ិងា ក់ទងរយន្ឌ័រច្ាំនួ្ន្ ៤៨៤ករណីដែលមាន្
សាច់្ញាតតិច្ាំនួ្ន្៨២នាក់ បាន្ទទួលរសវាកមេប្គរ់ប្ជុងរប្ជាយពីការយិល័យអងគការកមពុជារែើមបី
ជួយស្រសតីមាន្វរិតតិ កនុងរាជធ្លនី្ភនាំរពញ រេតតរសៀមរារ រេតតរនាា យមាន្ជ័យ និ្ង រេតតកាំពង់ធ្ាំ ។ កនុង
ច្ាំរណាមករណី ាំងរនាោះ មាន្៣៧០ជាករណីអាំរពើ ិងាកនុងប្គសួារ ១០៦ជាករណីរ ាំរលាភរាំពាន្
្លូវរភទ និ្ង ៨ជាករណីជួញែូរមនុ្សស ។ 

 
ទិន្ន័យករណីអាំរពើ ិងា ក់ទងរយន្ឌ័រ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
ករណី ភ.ព រ.ជ ស.រ ក.ធ្ សររុ 

អាំរពើ ិងាកនុងប្គួសារ ១១៥ ៥៨ ១០៧ ៩០ ៣៧០ 
ការរ ាំរលាភរាំពាន្្លូវរភទ ៣២ ៧ ៤៥ ២២ ១០៦ 
ការជូញែូរមនុ្សស ៤ ៣ ០ ១ ៨ 

សររុ ១៥១ ៦៨ ១៥២ ១១៣ ៤៨៤ 
ច្ាំណាាំ៖ ភ.ព=ភនាំរពញ រ.ជ=រនាា យមាន្ជ័យ ស.រ=រសៀមរារ  
 
សប្មារ់ែាំរណើ រការថ្ន្ការទទួលករណី ៣៦%ថ្ន្ជន្រងរប្ោោះមកទទួលរសវាពីអងគការ 

CWCC រដាយេលួន្ឯង និ្ង៥០%ប្តូវបាន្រញ្ចូ ន្មកកាន់្អងគការ ។ ១៤%ប្តូវបាន្ជួយសរន្តងាគ ោះ 
រដាយមាន្ការចូ្លរមួពីអងគការ CWCC ។  
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ភាគរយថ្ន្ច្ាំនួ្ន្អតិែិជន្ដែលមកទទួលរសវាពីអងគការCWCC ឆ្ន ាំ២០២០ 

 
 
 

គរប្មាងជាំនួ្យដ្នកច្ារ់បាន្្តល់ការប្រឹកាដ្នកច្ារ់ និ្ងោាំប្ទជន្រងរប្ោោះដែលសរប្មច្
ចិ្តតដាក់ពាកយរណតឹ ងរៅកាន់្តុលាការ ត្តមរយោះការជួយរាំរពញឯកសារពត៌មាន្ពាកយរណតឹ ង និ្ង
ដសវងរកភសតុត្តងនានា ែូច្ជាការសប្មរសប្មួលកនុងការរធ្វើរកាសលយវច័ិ្ចយរៅមន្ាីរពទយ ។ កនុង
ច្ាំរណាមជន្រងរប្ោោះ ាំងអស់ដែលមកដសវងរកជាំនួ្យពីអងគការCWCCកនុងឆ្ន ាំ២០២០ មាន្ជន្រង
រប្ោោះ២៦៩នាក់រសនើរសុាំជាំនួ្យដ្នកច្ារ់ ដែលករណីររស់ពួករគប្តូវបាន្រញ្ចូ ន្រៅកាន់្តុលាការ
រាជធ្លនី្ និ្ងរេតត ។ ជាលទធ្ល មាន្១២០ករណីប្តូវបាន្រញ្ច រ់ត្តមែាំរណើ រការ្លូវច្ារ់ររស់
តុលាការ ។ កនុងច្ាំរណាម ាំង១២០ ករណីរនាោះ មាន្៨១ករណីដែលជន្ប្រប្រិតតរទរលេើសប្តូវកាត់
រ សរអាយជារ់ពន្ធធ្លនាោរ (៦៨ករណីជាករណីរ ាំរលាភរាំពាន្្លូវរភទ និ្ង១៣ករណីជាករណី 
អាំរពើ ិងាកនុងប្គួសារ) ។ 

ទិន្នន័្យករណីអាំរពើ ិងា ក់ទងរយឌ័រដែលដាក់ពាកយរណតឹ ងរៅតុលាការ ឆ្ន ាំ២០២០ 

ករណី 
ករណីរប្កាមអាយុ១៨ឆ្ន ាំ ករណីរលើអាយុ១៨ឆ្ន ាំ 

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

អាំរពើ ិងាកនងប្គួសារ ០ ០ ០ ០ ០ ៧៦ ១ ៧៤ ៤០ ១៩១ ១៩១ 
រ ាំរលាភរាំពាន្្លូវរភទ ២៦ ០ ២៩ ១៣ ៦៨ ៣ ០ ២ ៥ ១០ ៧៨ 
ការជួញែូរមនុ្សស ០ ០ ០  ០ ០ ០ ០ 0  ០ ០ ០ 

សររុ ២៦ ១៥ ២៩ ១៣ ៦៨ ៧៩ ១ ៧៦ ៤៥ ២០១ ២៦៩ 
ច្ាំណាាំ៖ ភ.ព=ភនាំរពញ រ.ជ=រនាា យមាន្ជ័យ ស.រ=រសៀមរារ  

ទិន្នន័្យករណីអាំរពើ ិងា ក់ទងរយឌ័រដែលបាន្ជាំនុ្ាំជប្មោះ ឆ្ន ាំ២០២០ 
ករណី ភ.ព រ.ជ ស.រ ក.ធ្ សររុ 

អាំរពើ ិងាកនងប្គួសារ ២០ ១ ២៤ ៧ ៥២ 
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រ ាំរលាភរាំពាន្្លូវរភទ ៣៦ ០ ២៥ ៧ ៦៨ 
ការជួញែូរមនុ្សស ០ ០ ០ ០ ០ 

សររុ ៥៦ ១ ៤៩ ១៤ ១២០ 
ច្ាំណាាំ៖ ភ.ព=ភនាំរពញ រ.ជ=រនាា យមាន្ជ័យ ស.រ=រសៀមរារ  

 

ទិន្នន័្យជន្ប្រប្រិតតរទរលេើសដែលបាន្រញ្ចូ ន្រៅកាន់្ពន្ធធ្លនាោ ឆ្ន ាំ២០២០ 
ករណី ភ.ព រ.ជ ស.រ ក.ធ្ សររុ 

អាំរពើ ិងាកនងប្គួសារ ៧ ០ ២ ៤ ១៣ 
រ ាំរលាភរាំពាន្្លូវរភទ ៣៦ ០ ២៥ ៧ ៦៨ 
ការជួញែូរមនុ្សស ០ ០ ០ ០ ០ 

សររុ ៤៣ ០ ២៧ ១១ ៨១ 
ច្ាំណាាំ៖ ភ.ព=ភនាំរពញ រ.ជ=រនាា យមាន្ជ័យ ស.រ=រសៀមរារ  

 

២.៣ មណឌ លសុវតតិភាព 
អតិែិជន្ដែលបាន្សាន ក់រៅកនុងមណឌ លសុវតតិភាពររស់អងគការ CWCC កនុងរាជធ្លនី្ភនាំរពញ 

រេតតរសៀមរារ និ្ង រេតតរនាា យមាន្ជ័យកនុងឆ្ន ាំ២០២០ មាន្ច្ាំនួ្ន្សររុ១៣១នាក់ (ដែលកនុងរនាោះ
មាន្ជន្រងរប្ោោះ៨៩នាក់ និ្ង សាច់្ញាតតិ៤២នាក់) ។ កនុងច្ាំរណាមពួករគ ាំងអស់ មាន្អតិែិជន្
អាយុរប្កាម១៨ឆ្ន ាំ ច្ាំនួ្ន្៨៧នាក់ (៦៣នាក់ជាជន្រងរប្ោោះ និ្ង ២៤នាក់ជាសាច់្ញាតតិ)។ 
កនុងកាំ ុងរពលថ្ន្ការសាន ក់រៅកនុងមណឌ លសុវតតិភាពជន្រងរប្ោោះ ទទួលបាន្ការប្រឹកាជារុគគល 
និ្ងជាប្កមុ រែើមបកីសាងទាំនុ្កចិ្តត និ្ងភាពរជឿជាក់រលើេលួន្ឯង ។ អតិែិជន្ក៏ទទួលបាន្វគគ 
រណតុ ោះរណាត លជាំនាញវជិាជ ជីវៈ ែូច្ជាជាំនាញកាត់រែរ ច្ាំអិន្មាូរ រធ្វើន្ាំ តត់មុេ រធ្វើសក់ និ្ងថាន ក់
អកខរកមេ្ងដែរ ។ រដន្េមពីរន្ោះរៅរទៀត អតិែិជន្ដែលមិន្ ន់្ប្គរ់អាយុ បាន្រញ្ចូ ន្រអាយរៅ
សិការៅសាលារែាដែលរៅជិតមណឌ ល រ ើយកុមារតូច្ៗដែលមាន្អាយុរប្កាម៥ឆ្ន ាំទទូលបាន្ 
រសវាដែ ាំប្រចាំថ្ែៃ។ 
 

ច្ាំនួ្ន្ជន្រងរប្ោោះដែលបាន្សាន ក់រៅកនុងមណឌ ល់សុវតតិភាពអងគការCWCC ឆ្ន ាំ២០២០ 

ជន្រងរប្ោោះ 
អាយុរប្កាម ១៨ឆ្ន ាំ អាយុរលើ ១៨ឆ្ន ាំ 

សររុរមួ ភ.ព រ.ជ ស.រ សររុ ភ.ព រ.ជ ស.រ សររុ 
អាំរពើ ិងាកនងប្គួសារ ០ ៤ ៥ ៩ ៤ ៤ ១១ ១៩ ២៨ 
រ ាំរលាភរាំពាន្្លូវរភទ ២១ ១៣ ១៤ ៤៨ ៤ ០ ០ ៤ ៥២ 
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ការជួញែូរមនុ្សស ០ ៦ ០ ៦ ១ ២ ០ ៣ ៩ 
សររុ ២១ ២៣ ១៩ ៦៣ ៩ ៦ ១១ ២៦ ៨៩ 

សាច់្ញាតតិ 
អាយុរប្កាម ១៨ឆ្ន ាំ អាយុរលើ ១៨ឆ្ន ាំ 

សររុរមួ ភ.ព រ.ជ ស.រ សររុ ភ.ព រ.ជ ស.រ សររុ 
អាំរពើ ិងាកនងប្គួសារ ៥ ៦ ៣ ១៤ ០ ០ ៧ ៧ ២១ 
រ ាំរលាភរាំពាន្្លូវរភទ ៨ ១ ០ ៩ ៩ ២ ០ ១១ ២០ 
ការជួញែូរមនុ្សស ០ ១ ០ ១ ០ ០ ០ ០ ១ 

សររុ ១៣ ៨ ៣ ២៤ ៩ ២ ៧ ១៨ ៤២ 
សររុរមួ ៣៤ ៣១ ២២ ៨៧ ១៨ ៨ ១៨ ៤៤ ១៣១ 
ច្ាំណាាំ៖ ភ.ព=ភនាំរពញ រ.ជ=រនាា យមាន្ជ័យ ស.រ=រសៀមរារ  

២.៤  គរប្មាងសមា រណកមេ 
កនុងឆ្ន ាំ២០២០ រនាា រ់ពីករណីររស់ជន្រងរប្ោោះប្តវូបាន្រញ្ច រ់រៅតុលាការ មាន្ជន្រង

រប្ោោះច្ាំនួ្ន្៨៥នាក់និ្ងសាច់្ញាតតិច្ាំនួ្ន្៥០នាក់ ប្តូវបាន្រធ្វើសមា រណកមេរៅត្តមស គមន៍្
ដែលពួករគរប្ជើសររ ើស។ កនុងច្ាំរណាមជន្រងរប្ោោះ ាំងអស់ មាន្ជន្រងរប្ោោះច្ាំនួ្ន្២៦នាក់ ទទួល
បាន្ជាំនួ្យឧរតេមោាំប្ទជាែវកិារ និ្ងសមាា រោះសប្មារ់ការរស់រៅ រ ើយមាន្ជន្រងរប្ោោះច្ាំនួ្ន្៧
នាក់ទទួលបាន្ជាំនួ្យឧរតេមោាំប្ទរការរធ្វើអាជីវកមេ រែើមបីធ្លនារអាយបាន្ការរស់រៅប្រកររដាយ 
ឯករាជយ និ្ងនិ្រន្តរភាព រ ើយរច្ៀស្ុតពីអាំរពើ ិងា និ្ងររយិកាសងាយរងរប្ោោះណាមួយ ។ 
រុគគលិកគរប្មាងរៅដតរន្តរ ត្តមដាន្សាេ ន្ភាពររស់អតិែិជន្ដែលបាន្រធ្វើសមា រណកមេ 
ត្តមរយោះការរធ្វើទាំនាក់ទាំន្ងជាមួយអាជាា ធ្រកនុងតាំរន់្ ការសួរសុេទុកខរៅ្ាោះអតិែិជន្ រែើមបីរធ្វើ
រអាយប្បាកែ៏បាន្នូ្វការរធ្វើសមា រណកមេមាន្ភាពរជាគជ័យ ។ 

ច្ាំនួ្ន្អតិែិជន្ដែលបាន្រធ្វើសមា រណកមេ ឆ្ន ាំ២០២០ 

ករណី 
ជន្រងរប្ោោះ សាច់្ញាតតិ 

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

អាំរពើ ិងាកនងប្គួសារ ២ ៦ ១៦ ៩ ៣៣ ០ ៤ ១៩ ៩ ៣២ ៦៥ 
រ ាំរលាភរាំពាន្្លូវរភទ ១៥ ១២ ១៦ ៦ ៤៩ ០ ០ ១០ ៨ ១៨ ៦៧ 
ការជួញែូរមនុ្សស ១ ២ ០ ០ ៣ ០ ០ ០ ០ ០ ៣ 

សររុ ១៨ ២០ ៣២ ១៥ ៨៥ ០ ៤ ២៩ ១៧ ៥០ ១៣៥ 
ច្ាំណាាំ៖ ភ.ព=ភនាំរពញ រ.ជ=រនាា យមាន្ជ័យ ស.រ=រសៀមរារ  
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៣. កមេវធីិ្តស មូតិ 
៣.១  ការស ការណ៍ជាមួយរាជរដាា ភិបាល 

នាយិកាប្រតិរតតិអងគការកមពុជារែើមបជួីយស្រសតីមាន្វរិតតិ បាន្ចូ្លរមួកនុងកិច្ចប្រជុាំសប្មារ់ររៀរ 
ច្ាំ Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking (COMMIT) Senior Officials 
Meeting រលើកទី១៤ ដែលែឹកនាាំរដាយប្កសួងកិច្ចការ នាររីៅថ្ែៃទី០៩ ដេធ្នូ២០២០។ កិច្ចប្រជុាំរន្ោះ 
ប្តូវបាន្ររៀរច្ាំរ ើងត្តមប្រព័ន្ធអន្ឡាញ។ កិច្ចប្រជុាំបាន្ពិភាការលើរញ្ហា សាំខាន់្ៗពាក់ព័ន្ធនឹ្ង 
SOM និ្ងរធ្វើរទរងាា ញសាកលបងររស់រដាខ ភិបាល និ្ងសងគមសីុវលិ។ រនាា រ់ពិកិច្ចប្រជុាំរន្ោះ  
កិច្ចប្រជុាំរលើកទី១៤ ថ្ន្ COMMIT SOM បាន្ប្រប្ពឹតតិរៅរៅថ្ែៃទី ១៥ និ្ង១៦ដេធ្នូ ២០២០ ត្តម 
រយៈប្រព័ន្ធអន្ឡាយ។ កិច្ចប្រជុាំរន្ោះែឹកនាាំរដាយប្ររទសរវៀតណាម រដាយមាន្អនកចូ្លរមួពី 
ប្ររទសកមពុជា ចិ្ន្ ឡាវ មីយ៉ាមា៉ា  និ្ងថ្ែ។ ប្រធ្លន្រទថ្ន្កិច្ចប្រជុាំរតត តរលើ វធីិ្សាស្រសតប្គរ់ប្ជុង 
រប្ជាយកនុងការប្រយុទធប្រឆ្ាំងអាំរពើជួញែូរមនុ្សស។ រៅប្ររទសកមពុជាកិច្ចប្រជុាំ រន្ោះបាន្ររៀរច្ាំរ ើង 
និ្ងតាំណាងរដាយប្កសូងកិច្ចការនារជីាមួយអនកចូ្លរមូ ៣៧នាក់ (១៣ស្រសតី) ដែល៨នាក់មកពី 
សងគមសីុវលិ និ្ងអងគការអន្តរជាតិរតន្ៈបាន្រធ្វើរទរងាា ញជាំនួ្សឪយសងគមសីុវលិ។ រប្ៅពីរន្ោះ 
រលាកស្សីនាយិកា ក៏បាន្ចូ្លរមួកិច្ចប្រជុាំរ្សងដែលររៀរច្ាំរ ើងរដាយប្កសូងពាក់ព័ន្ធ រែើមបី្តល់ 
ជាធ្លតុចូ្លែល់ការកសាងដ្ន្ការថាន ក់ជាតិ និ្ងរោលន្រយបាយរ្សងៗ ែូច្ជាដ្ន្ការ 
សកេភាពជាតិសតីពីការទរ់សាក ត់អាំរពើ ិងារលើស្រសតី ២០១៩ ែល់ ២០២៣។  
៣.២ យុទធនាការដសវងរកមតិោាំប្ទ 

រែើមបីជប្មុញែល់អនក្តល់រសវាក៏ែូច្ជាអនកអនុ្វតតរោលន្រយបាយ អងគការកមពុជារែើមប ី
ជួយស្រសតីមាន្វរិតតិបាន្ររៀរច្ាំកមេវធីិ្វទិយុច្ាំនួ្ន្១០វគគ ដែលមាន្រ េ្ ោះថា “សរមលងស្រសតីសប្មារ់ការ
តល ស់រតូរ” រប្កាមពាកយរសាល ក “មិន្មាន្ស្រសតីណាមាន ក់ប្តវូបាន្របាោះរង់រចលរនាោះរទ” កនុងមួយ
វគគៗ មាន្វាគេិន្ច្ាំនួ្ន្២នាក់ ។ កមេវធីិ្វទិយុរន្ោះប្តវូបាន្ចក់្ាយត្តមរកលធ្លតុអាកាសវទិយុ FM 102 
និ្ងត្តមការ្ាយតា ល់ត្តមរគ ទាំព័ររ វសរុកររស់វទិយុ្ងដែរ ។ វាគេិន្កិតិយសដែលចូ្លរមួ
កនុងកមេវធីិ្វទិយុរនាោះសុទធសឹងដតជាមនុ្សសសាំខាន់្មកពីប្កសួងនិ្ងមន្ាីររេតតពាក់ព័ន្ធនានា ដែលមាន្
ែូច្ជាប្កសួងកិច្ចការនារ ី និ្ងប្កសួងសងគមកិច្ច ។ កនុងរនាោះ្ងដែរក៏មាន្វាគេិន្កិតិយសមកពីអងគ
ការសងគមសីុវលិ ែូច្ជា អងគការជន្ពិការកមពុជា អងគការមនុ្សសចស់កមពុជា អងគការពន្លឺពិភពរលាក 
និ្ងអងគការកមពុជារែើមបីជួយស្រសតីមាន្វរិតត ។ ប្កមុស្រសតីរោលរៅក៏ប្តូវបាន្អរញ្ច ើញរអាយចូ្លរមួជា
វាគេិន្កិតិយសកនុងកមេវធីិ្វទិយុរន្ោះ្ងដែរ ។ ប្រធ្លន្រទថ្ន្កិច្ចពិភាកាគឺ ក់ទងនឹ្ងរោលន្រយ
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បាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹ្ងអាំរពើ ិងាប្រឆ្ាំងស្រសតី ជន្ពិការ មនុ្សសចស់ និ្ងប្រជាជន្ច្ាំណាកស្សកុ ។ 
វាគេិន្កិតិយសដែលមកពីសាេ រ័ន្ប្កសួងបាន្រងាា ញអាំពីរោលន្រយបាយ ដែលរដាោះស្សាយភាព
ងាយរងរប្ោោះររស់ស្រសតី រដាយដ កវាគេិន្កិតតិយសមកពីអងគការសងគមសីុវលិរប្ៅរដាា ភិបាលបាន្រធ្វើ
ការពិភាកាអាំពីកមេវធីិ្ររស់ពួករគដែលជួយសប្មលួែល់ស្រសតីងាយរងរប្ោោះរអាយទទួលបាន្រសវា 
។ប្កុមរោលរៅបាន្រលើកយករញ្ហា ពាក់ព័ន្ធរៅនឹ្ងភាពងាយរងរប្ោោះ និ្ងតប្មូវការររស់ពួករគ 
រមួមាន្ ាំងអនុ្សាសន៍្សប្មារ់អនក្តល់រសវាគួអនុ្វតតន៍្ រែើមបជួីយពួករគ ។   

រប្ៅពីការរងាា ញនូ្វទសសន្ោះររស់វាគេិន្កិតិយស ក៏មាន្្ងដែរនូ្វការររញ្ចញមតិរយរល់
ចូ្លរមួពីអនកសាត រ់ និ្ងមតិរយរលពីអនកដែលបាន្ទសសនាការ្ាយតា ល់ត្តមរណាត ញរ វស 
រុក ។ កមេវធីិ្វទិយុរន្ោះបាន្ជួយ្តល់ពត៌មាន្សប្មារ់ប្កុមរោលរៅ និ្ងសាធ្លរណជន្ទូររៅអាំពី
រោលន្រយបាយដែលរដាោះស្សាយរញ្ហា ររស់ស្រសតី ។ ស្សររពលជាមួយោន រន្ោះ្ងដែរ កមេវធីិ្រន្ោះក៏
បាន្ជួយពប្ងឹងអាំណាច្ប្កមុស្រសតីរោលរៅរអាយររញ្ចញមតិពិភាការៅកាន់្សាធ្លរណជន្ រ ោះ 
រីជាមាន្ស្រសតីមួយច្ាំនួ្ន្មាន្ភាពខាេ ស់រអៀន្រៅរពលចរ់រ្តើមនិ្យយែាំរូងក៏រដាយ ។ 

 
៤. កមេវធីិ្អភិវឌឍន៍្អងគការ 
៤.១ នាយកប្កមុប្រឹកាភិបាល 

នាយកប្កមុប្រឹកាភិបាលថ្ន្អងគការកមពុជារែើមបជួីយស្រសតីមាន្វរិតតិ មាន្ប្បាាំនាក់ដែលជាអនក
ែឹកនាាំប្កមុអងគការសិទិធមនុ្សសែ៏រលច្រធ្លល រៅកមពុជា៖ (១) ប្រធ្លន្ប្កុមប្កមុប្រឹកាភិបាល រលាកស្រសតី 
រគៀន្ សិរ ី្ ល ជាអនកររងកើត និ្ងជាអតីតប្រធ្លន្អងគការអភិវឌឍន៍្ស្រសតីកមពុជាCWDA) និ្ងរច្ចុរបន្ន
រលាកស្សីជាអនកប្រឹកាឯករាជ, (២) រលាករមធ្លវ ី សុក សាំរអឿន្ ជានាយកប្រតិរតតិថ្ន្ប្កុមអនក
ច្ារ់ការពារសិទធិកមពុជា ដែលជាអងគការជាំនួ្យដ្នកច្ារ់ែ៏រលច្រធ្លល រៅកនុងប្ររទសកមពុជា, (៣) 
រលាកស្សី រស់ សុភាព ជានាយិការប្រតិរតតិ ថ្ន្អងគការរយន្ឌ័រនិ្ងការអភិវឌឍរៅកមពុជា(GAD-C) 
ដែលជាអងគការនាាំមុេរគមួយ រធ្វើការរែើមបីរលើកកមពស់សមភាពរយន្ឌ័ររៅកនុងប្ររទសកមពុជា ។ 
(៤) រលាក ជា ពីដែន្ គឺជានាយកប្រតិរតតិអងគការោាំពារកុមារងាយទទួលរងរប្ោោះ(VCAO) ដែលរធ្វើ
ការការពារសិទធកុមារ និ្ងរលើកកមពស់ការចូ្លរមួររស់កុមារ, និ្ងជាចុ្ងរប្កាយ (៥) រលាកស្សី ដរ៉ាន្ 
មរនារមយ ដែលរច្ចុរបន្នជានាយិការរងអងគការ PSI ។  
 

៤.២ រុគគលិកររស់អងគការ 
កនុងឆ្ន ាំ២០២០ រុគគលិកអងគការ CWCC មាន្ររុគគលិកសររុច្ាំនួ្ន្៦០នាក់ (រុរស២១នាក់)។ 

រុគគលិកដែលរៅការយិល័យកណាត លមាន្៩នាក់ (ស្សី៥នាក់) ការយិល័យភនាំរពញ ១៦នាក់ 
(ស្សី១១នាក់) ការយិល័យរេតតរសៀមរារមាន្១៧នាក់ (ស្សី១២នាក់) ការយិល័យរេតតរនាា យ 
មាន្ជ័យមាន្ ១០នាក់ (ស្សី៦នាក់) ការយិល័យរេតតកាំពង់ធ្ាំមាន្៨នាក់ (ស្សី៥នាក់)។ 
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៤.៣ ការកសាងសមតេភាពរុគគលិក 
រុគគលិកអងគការCWCC បាន្ទទួលការររណតុ ោះរណាត លរែើមបីរលើកកមពស់សមតេភាពការងារ 

និ្ងអភិវឌឍរុគគលិកាន ាំ២០២០ មាន្ែូច្ជា៖  
១. វគគរណតុ ោះរណាត លអាំពី “ការសរន្តងាគ ោះ្លូវចិ្តតរឋមនិ្ងការររងាក រ និ្ងការរ្លើយតរច្ាំរពាោះ 

អាំរពើ ិងា ក់ទងរយន្ឌ័រ” ររៀរច្ាំរដាយអងគការ TPO រៅមន្ាីរសុខាភិបាលរេតតបាត់ែាំរង កាល 
ពីថ្ែៃទី២៣ ែល់២៥ ដេវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០។ 

២. វគគរណតុ ោះរណាត លអាំពី “មូលដាា ន្ប្គឹោះថ្ន្ជាំនាញពិរប្ោោះរយរល់ត្តមទូរស័ពា” ររៀរច្ាំរដាយ 
អងគការ Spotlight Initiative ឧរតេមារដាយ EU  និ្ង United Nation កាលពីដេកកកដា ឆ្ន ាំ២០២០។ 
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DBM Officer 

 

Organization Structure 
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របាយការណ៍ ិរញ្ញវតេុ  
ែវកិារ ិរញ្ញវតេុ ២០២០ 

មាច ស់ជាំនួ្យ មូលនិ្ធិ្ ភាគរយ 
Lotus Outreach                115,348  16.30% 

Georg Kraus foundation                  10,907  1.54% 

AOP                  67,920  9.60% 

Terre Des Hommes-Germany (TDH-G)                  23,091  3.26% 

ACCESS                120,092  16.97% 

OXF-Voice                  59,638  8.43% 

FWC                    6,980  0.99% 

EU-Migra -Action                  12,068  1.70% 

FCA                102,746  14.52% 

ILO                  25,500  3.60% 

SOLIDAR                  78,187  11.05% 

ATIKHA                  16,785  2.37% 

J-A-Clark                  50,599  7.15% 

ISSARA                  13,490  1.91% 

Earth Tree/MNN/Research                    4,478  0.63% 

សររុ 
707,828 100% 

 
ការច្ាំណាយ ិរញ្ញវតេុ ២០២០ 
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ទាំនាក់ទាំន្ង៖ 
ការយិល័យកណាត ល  

 អាសយដាា ន្៖ #១៣C ្លូវ៣៣១ រឹងកក២ ទួលរោក ភនាំរពញ កមពុជា 
 អាសយដាា ន្ថ្ប្រសណីយ៖ PO Box ២៤២១ 
 ទូរស័ពា៖ (៨៥៥-២៣) ៩៩៧៩៦៧ 
 ទូរសារ៖ (៨៥៥-២៣) ៩៨៧១៥៨ 
 អីុដម៉ាល៖ HOadmin@cwcc.org.kh 
 រវរសាយ៖ www.cwcc.org.kh  

ការយិល័យរាជធ្លនី្ភនាំរពញ  
 អាសយដាា ន្៖ #៤២F ្លូវ៤៨៨ ្ារែើម្កូវ ច្ាំការមន្ ភនាំរពញ កមពុជា 
 អាសយដាា ន្ថ្ប្រសណីយ៖ P.O Box ២៤២១ និ្ង CCC box ៣៥៦ 
 ទូរស័ពា៖ (៨៥៥-២៣) ៩៨៧១៥៨ 
 ទូរសារ៖ (៨៥៥-២៣) ៩៨៧១៥៨ 
 អីុដម៉ាល៖ PNPadmin@cwcc.org.kh PNPmanager@cwcc.org.kh 

ការយិល័យរេតតរនាា យមាន្ជ័យ 
 អាសយដាា ន្៖ ភូមិសាមគគីមាន្ជ័យ សងាក ត់របា៉ាយដរ៉ាត ប្កុងរបា៉ាយដរ៉ាត 
 ទូរស័ពា/ទូរសារ៖ (៨៥៥-៥៤) ៩៦៧ ១៤៤ 
 អីដម៉ាល៖ BMCadmin@cwcc.org.kh  BMCmanager@cwcc.org.kh 

ការយិល័យរេតតរសៀមរារ 
 អាសយដាា ន្៖ ភូមិសាវ យែងគុាំ សងាក ត់សាវ យែងគុាំ ប្កុងរសៀមរារ រេតតរសៀមរារ 
 ទូរស័ពា/ទូរសារ៖ (៨៥៥-៦៣) ៩៦៣២៧៦ 
 អីដម៉ាល៖ SRPadmin@cwcc.org.kh  SRPmanager@cwcc.org.kh 

ការយិល័យរេតតកាំពង់ធ្ាំ 
 អាសយដាា ន្៖ ្លូវរលេ ៨ ភូមិែាំរជីាន់្ខាល  សងាក ត់ែាំរជីាន់្ខាល  ប្កុងសាឹងដសន្ រេតតកាំពង់ធ្ាំ 
 ទូរស័ពា/ទូរសារ៖ (៨៥៥-៦២) ២១០៥១៥ 
 អីដម៉ាល៖ 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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សូមដែលងអាំណរគុណជាំរពាោះមាច ស់ជាំនួ្យែូច្ខាងរប្កាម៖ 

 


