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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 
ជ យួ ស្ត ្ រីដ ើម្ បដីោ យ ស្ត ្ រីជ យួ ខ្ លួន ឯ ង  

កុមាររកីរាយនឹងការអានកនុ ងកំឡុងពេលស្នន កព់ៅមណ្ឌ លសុវត្ថិភាេ ពេត្តពសៀមរាប 
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 ពសចកតពី្តើម 
ពបើព ោះជាមានយនតការជាត្និងិយនតការ ងំឡាយ ត្ត្វូបានដាកឲ់្យអនុវត្តន ៍ព ើមបពីលើកកមពស់សមភាេ

ពយនឌរ័ពៅកមពុជាយ៉ា ងណាកព៏ដាយ ពយើងមនិអាចនយិយបានថា សមភាេពយនឌរ័ពៅកមពុជាសពត្មចបាន
 ងំត្សុងព ោះពេ។ ស្រសតីភាគពត្ចើនដ លរស់ពៅេីជនបេដាចត់្សយលេុេំេួលបាននូវសិេធិជាមូលដាា នរបស់
េលួនព ោះពេ ពដាយស្រសតីនិងពកេងត្សី ងំព ោះមនិេេួលបាននូវភាេពសេើគ្នន កនុងការេេួល ពសវាដែ សុំេភាេ ការ
អបរ់ ំ អាជេីការងារ នងិការចូលរមួដ្នកនពយបាយ។ មយួវញិពេៀត្ អំពេើហិងាកប៏ាននងិកំេុងពកើត្មានពឡើង
ជាពរៀងរាល់ថ្ែៃ ដ លបងករឲ្យមានអពសថរភាេកនុងត្គសួ្នរ ភាេត្កីត្ក និងការធ្លល កចុ់ោះនូវធនធ្លនមនុសស។ កត្តត  ងំ
ពនោះ បានជោះឥេធិេលអាត្កកម់កពលើត្បជាជនជាពត្ចើនជាេិពសសគឺស្រសតី ដ លពធវើឲ្យេួកពគេុំអាចពត្បើត្បាស់សិេិធ
មនុសសជាសកលរបស់េលួនបាន។ 

អងគការ CWCC បាននឹងកំេុងពធវើការយ៉ា ងជិត្សនិត្ ជាមយួមាា ស់ជំនួយពដាយេេលួបានការគ្នតំ្េ 
និង ការគតិ្គូរអេំីបលំាស់បតូរនិ ន ការពៅកនុងការ្តល់មូលនធិិរបស់មាា ស់ជំនួយ ។ 

អងគការ CWCC ពតត ត្ការយកចិត្តេុកដាកក់នុងការពធវើអនតរាគមន ៍ នងិ្តល់ពសវាព ើមបកីាត្ប់នថយអំពេើ 
ហិងា នងិេត្ងងឹសិេធអណំាច ល់ស្រសតី ជាេិពសសពាកេ់ន័ធនឹងបញ្ហា អំពេើរហិងាកនុងត្គសួ្នរ ការរពំលាភពសេ 
សនថវៈ ការរពំលាភបំពាន្លូវពភេ និងការជួញ ូរ្លូវពភេ ការជួញ ូរស្រសតី និងកុមារ នងិការេេួលបានភាេពសេើរគ្នន
របស់ពកេងស្រសតីកនុងវស័ិយអបរ់ ំ។ 

 
វធិសី្នសស្រសតរបស់អងគការ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ត្បំនព់គ្នលពៅរបស់អងគការ 

 រាជធ្លនីភនពំេញ៖ ការរយិល័យត្បចតំ្ំបន ់និង មណ្ឌ លសុវត្តិភាេ 
 ពេត្តពសៀមរាប៖ ការរយិល័យត្បចតំ្ំបន ់និង មណ្ឌ លសុវត្តភិាេ 
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 ពេត្តប ា យមានជយ័៖ ការរយិល័យត្បចតំ្បំន ់និង មណ្ឌ លសុវត្តិភាេ 
 ពេត្តកំេងធ់ំ៖ ការរយិល័យត្បចតំ្ំបន ់

េសសនវស័ិយ 
ស្រសតី និងកុមារ ី រស់ពៅពដាយសនតិភាេ សុវត្ថិភាេ នងិពសចកតីថ្ែលែនូរ ពហើយរកីរាយនឹងសិេធិមនុសស

ជាសកលរបស់េលួន។ 
ពបសកមេ 

េត្ងឹងសិេធអិំណាច ល់ស្រសតី និងកុមារឲី្យ ម រសិេធិជាសកលរបស់េលួន ព ើមបេីេួលបាននូវសុវត្ថិភាេ
តា ល់េលួន និងចូលរមួពដាយពសេើភាេគ្នន កនុងការងារសហគមន ៍ សងគមសីុវលិ ការអភវិឌឍនព៍ស ាកិចា នងិចូលរមួ 
កនុងសកមេភាេនពយបាយ សងគម និងវបបធម។៌ 
េសិពៅរមួ 

ចូលរមួេត្ងងឹសិេធិអណំាច ល់ស្រសតី និងកុមារដី លរងពត្គ្នោះ និងងាយរងពត្គ្នោះ ត្តមរយៈការេបស់្នក ត្ ់
ការកាពារ និងការត្ស ូមត្ិ ព ើមបពីលើកកមពស់ឲ្យមានសងគមមយួដ លមាន សនតិភាេ សមភាេពយនឌរ័ និងកត ី
ពមត្តត  ករណុា។ 
ត្ថ្មលសនូល 

ពសចកតថី្ែលែនូរ៖ មនុសសត្គបរ់បូ ពដាយមនិគិត្េីឋានៈ ពភេ អសមត្ថភាេ និងភាេេុសដបលក ថ្េពេៀត្ 
គឺត្ត្ូវរស់ពៅត្បកបពដាយពសចកតីថ្ែលែនូរ។ 

ភាេយុត្តធិម៖៌ មនុសសត្គបរ់បូ គួរដត្រកីរាយ និងេេួលបាននូវសិេធិពសេើគ្នន  ពៅកនុងការចូលរមួពៅកនុង
កិចាការនពយបាយ នងិការអនុវត្ត ដ លអាចេេួលបាននូវការដបងដចកអំណាច ធនធ្លន និងឱកាសពសេើៗគ្នន ។ 

គណ្ពនយយភាេ៖ ធនធ្លន និងការេេួលេុសត្ត្ូវ សត្មាបព់ធវើការសពត្មចចិត្ត ត្ត្ូវបានពត្បើត្បាស់
ជាមពធោបាយមយួ សត្មាបព់ធវើឲ្យមានត្មាល ភាេ នងិអាចព្លើយត្បពៅនឹងមាា ស់ជនំយួ ដ លត្សបត្តម 
ធមេនុញភាេ ត្េម ងំបំពេញត្ត្មូវការសហគមន។៍ 
កមេវធិរីបស់អងគការ 

ពគ្នលពៅរមួរបស់អងគការនឹងត្ត្ូវបានសពត្មចពឡើងត្តមរយោះពគ្នលពៅយុេធស្នស្រសតចនំួនបនួ៖ 
ពគ្នលបំណ្ងយុេធស្នស្រសតេី១:  កមេវធិេីបស់្នក ត្ ់
ពគ្នលបំណ្ងយុេធស្នស្រសតេី២:  កមេវធិីការពារ 
ពគ្នលបំណ្ងយុេធស្នស្រសតេី៣:  កមេវធិីត្ស ូមត្ ិ
ពគ្នលបំណ្ងយុេធស្នស្រសតេី៤:  ការអភវិឌឍនអ៍ងគការ 
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១. កមេវធីិេបស់្នក ត្ ់
១.១ គពត្មាងពរៀបចសំហគមន ៍
ការអបរ់ ំ នឹងេត្ងឹងសិេធអណំាច ល់ត្បជាេលរ ាកនុងសហគមន ៍ មស្រនតីមានកាត្េវកិចា អនក កឹ

 សំហគមន ៍ នងិអាណាេោបាល ព ើមបតីល ស់បតូរអាកបបកិរយិរបស់េកួគ្នត្ ់កេ់ងនឹងសិេធស្រសតីនិងកុមារ 
គឺជាយុេធស្នស្រសតមយួកនុងចំពណាមយុេធស្នស្រសតព្សងៗពេៀត្របស់អងគការCWCC កនុងការពដាោះត្ស្នយបញ្ហា អំពេើ 
ហិងា កេ់ងនងឹពយនឌរ័ពៅកមពុជា។ គពត្មាងពរៀបចំសហគមនប៍ាន ្តល់ការកស្នងសមថភាេ ល់មស្រនតីមាន 
កាត្េវកិចាដ លរមួមាន អនក ឹក សំហគមន ៍ អាជាា ធរមូលដាា ន និងមស្រនតីប៉ាលីូស អំេីសិេធស្រសតី 
សិេធរបស់ជនេិការ អំពេើហិងា កេ់ងពយនឌរ័ ចាបអ់ពំេើហិងារកនុងត្គសួ្នរ ចាបត់្បឆងំការជូញ ូរ នងិ 
ពលើកកំេស់ការយល់ ងឹ ល់ត្បជាេលរ ាកនុងសហគមន ៍។ 

កនុងឆន  ំ ២០២១ គពត្មាងបានពធវើការពដាយតា ល់ជាមយួត្កុមគ្នតំ្េស្រសតីចំនួន៨ត្កុមដ លមាន
សមាជិកចំននួ ១២៧  ក ់និងត្កុមការងារព្លើយត្បអំពេើហិងា កេ់ងពយនឌរ័ចំននួ៤ត្កុម កនុងត្សុកគងេសីិ 
និងសំពរាងេងពេត្តកំេងស់ពឺ និងត្សុកអងគរធំ និងប ា យត្សីពេត្តពសៀមរាប ដ លមានសមាជិកសរបុចំនួន 
១៧៧ ក ់ (ស្រសតី៦៩ ក)់ ។ ត្កុម ងំអស់បានព ើរត្ួរ េីជាភាន កង់ារសត្មាបព់ធវើពអាយមានការតល ស់បតូរពៅកនុង 
សហគមនរ៍បស់េួកពគពរៀងៗេលួន ត្តមរយោះការពលើកកេំស់ការយល់ ឹងពៅ ល់ត្បជាេលរ ាកនុងសហគមន ៍
ត្បមាណ្ជា ៣៣២១  ក ់ដ លកនុងព ោះ៨៣%ជាស្រសតី ។ 

១.២ គពត្មាងត្គបត់្គងកហឹំងបរុស 
គពត្មាងបានពត្ជើសពរ ើសបណ្តុ ោះបណាត ល នងិពធវើការពដាយតា ល់ជាមយួបុរសដ លជាមតិ្តអបរ់មំតិ្ត ចំននួ 

៧១ ក ់ កនុងការ្តល់ការត្បកឹាពៅ ល់បុរសដ លត្បឈមនឹងការត្បត្េិត្តអំពេើហិងាចនំួន ៩៤ ក ់ និងពលើក 
កមពស់ការយល់ ឹងពៅ ល់េលរ ាកនុងសហគមនច៍នំួន ៤២០ ក ់ (ស្រសតី៣១៥ ក)់ ពៅត្សុកអងគរធ ំ
ត្សុកសូត្េនិគម នងិត្សុកស្នវ យពលើ ពេត្តពសៀមរាប ។  

គពត្មាងកប៏ានអនុវត្តសកមេភាេត្សព ៀងគ្នន ពនោះកនុងការសត្មបសត្មួលអាណាេោបាល ព ើមបបីពងកើត្ជា 
ត្កុមឪេុកមាត យគំរ ូ នងិ្តល់ពអាយេួកគ្នត្នូ់វវគគបណ្តុ ោះបណាត ល  អំេឪីេុកមាត យគំរ ូ ដ លមាន ូចជា 
ភាេជាឪេុកមាត យ ត្ួរ េនីិងការេេួលេុសត្ត្ូវ ការពត្បើត្បាស់ពេលពវលាសត្មាបកូ់ន គុណ្ត្ថ្មលវនិយ័ 
ជាវជិជមាន ការពធវើេំ កេ់ំនងលអកនុងត្គសួ្នរ សនថិភាេកនុងត្គសួ្នរ ការការពារកុមារ និងការពរៀបចំែវកិារត្គួស្នរ ។ 
ត្សបពេលថ្នការ្តល់វគគបណ្តុ ោះបណាត លពនោះ គពត្មាងកប៏ានកស្នងនូវភាេពជឿជាក ់ល់ត្កុម នងិបានជត្មញុ 
េឹកចិត្តពអាយេួកគ្នត្ក់ាល យជាឪេុកមាត យលអដ លពគ្នរេពៅត្តមសិេធិកុមារ ។ បចាុបបននមានត្កុមឪេុកមាត យគំរ ូ
ចំនួន៧ត្កុម ដ លមានសមាជិក ១៧៥ ក ់ ។ ពដាយមានការពកើនពឡើងនូវការយល់ ងឹអំេីភាេជាឪេុកមាត យ 
គំរ ូ ត្កុមឪេុកមាត យគំរបូានពលើកកំេស់ការយល់ ងឹពៅ ល់េលរ ាកនុងសហគមនច៍ំននួ ១៣៥ ក ់ (ស្រសតី១៣១ 
 ក)់ ។ ត្កមុគ្នតំ្េកុមារចំននួ ៥ត្កុម ដ លមានសមាជកិ១២១ ក ់ (កុមារ៦ី៨ ក)់ កត៏្ត្ូវបានបពងកើត្ពឡើង 
ត្សបពេលជាមយួគ្នន នងឹការបពងកើត្ត្កុមឪេុកមាត យគំរូ្ ងដ រ ។ ត្កុមគ្នតំ្េកុមារ ងំ៦ត្កុមពនោះបានដចករដំលក 
ចំពណ្ោះ ងឹដ លេកួពគេេួលបានេីការកស្នងសមថភាេដ លគពត្មាងបាន្តល់ពអាយកានម់តិ្តភត្ក ត្តមរយៈ 
ការ្តល ត្បឹកាពៅ ល់មតិ្តភត្ករបស់េួកពគ ។ 
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១.៣ គពត្មាងពលើកកមពស់ការអបរ់រំបស់ពកេងត្សី 
គពត្មាងបាន្តល់កញ្ាបអ់ាហារបូករណ៍្ពៅ ល់កុមារងីាយរងពត្គ្នោះ ដ លកនុងព ោះរមួមាន កុមារមីកេ ី

ត្គួស្នរត្កីត្ក កុមារដី លមានអំពេើហិងាកនុងត្គួស្នរ នងិកុមារដី លត្បឈមមុេនឹងការពបាោះបងព់ចលការសិកា 
ពៅកនុងត្ំបនព់គ្នលពៅថ្នពេត្តពសៀមរាប រាជធ្លនភីនពំេញ នងិកំេងធ់ំ។ កនុងឆន ២ំ០២១ គពត្មាងបាន្តល់កញ្ាប់
អាហារបូករណ៍្ពៅ ល់ពកេងត្សីចំនួន៣០០  កច់បេ់កីំរតិ្អនុវេិោល័យ  ល់កំរតិ្វេិោល័យ (ពកេងត្សី 
១០០ កក់នុងពេត្តពសៀមរាប ១០០  កក់នុងរាជធ្លនភីនពំេញ និង ១០០ កក់នុងពេត្តកេំងធ់)ំ ។ គពត្មាងបាន
ពធវើការសហការណ៍្ជាមយួត្កមុការងារអបរ់ថំាន កម់ូលដាា ន និង ត្កុមសត្មបសត្មួលថាន កត់្សុកកនុងការពត្ជើសពរ ើស
ពកេងត្សីអាហារបូករណ៍្ និង្តល់កញ្ហា បអ់ាហារបូករណ៍្ព ើមបគី្នតំ្េការសិការបស់េួកពគ ។ កញ្ាប ់
អាហារបូករណ៍្ដ លគពត្មាងបាន្តល់ជូនរមួមាន សមាា រោះសិការ ឯកសណាា នសិសស កង ់ត្បាកឧ់បត្ថមត្បចដំេ 
ត្បាកស់ត្មាបព់រៀនគួរពត្ៅពមា៉ា ង  វគគបណ្តុ ោះបណាត លកំេយរូេរ័ និងភាស្នរអងព់គលស។ ការ្តល់ជូន ងំពនោះបានជយួ  
សត្មួលពអាយពកេងត្សីបនតការសិកា នងិពៅពរៀនបានពេៀង ត្ ់ ។ ពកេងត្សីដ លមកេីត្គួស្នរត្កីត្ក អាចមាន 
លេធភាេកនុងការពរៀនសូត្ត្ និងបនតរការសិការបស់េលួនពៅកានវ់គគបណ្តុ ោះបណាត លជ ំញព្សងៗ ត្តមរយៈ 
កញ្ាបអ់ាហារបូករណ៍្ នងិបណាត ញរបស់គពត្មាងជាមយួស្នលាជំ ញបណ្តុ ោះបណាត លវជិាជ ជីវោះ   ។  

១.៤ គពត្មាងេត្ងងឹសមត្ថភាេដ្នកពស ាកចិា ល់ស្រសតី 
កមេវធិីេត្ងឹងសមត្ថភាេដ្នកពស ាកិចា ល់ស្រសតីមានពគ្នលបណំ្ង ្តល់សិេធអំណាច ល់ស្រសតី និងពកេង 

ត្សីដ លរស់ពៅកនុងត្បំនព់គ្នលពៅ ព ើមបពីអាយេួកគ្នត្ម់ានជីវភាេរស់ពៅលអត្បពសើរ ជាមយួនងឹបណាត ញ 
សងគម រ៏ងឹមាមំយួព ើមបជីួយ ពអាយេួកគ្នត្យ់កឈនោះពលើបញ្ហា ហិរញ្ញ វត្ថុ និង កាត្ប់នថយភាេងាយរងពត្គ្នោះ 
េីរាល់េត្មងថ់្នអំពេើហិងា ។ កនុងឆន ២ំ០២១ គពត្មាងបានពធវើការជាមយួត្កុមសនស៦ំ៥ត្កមុ ដ លកនុងព ោះមាន 
៣៧ត្កុមកនុងពេត្តពសៀមរាប ២៤ត្កុមកនុងពេត្តកេំងធ់ ំ នងិ៣ត្កុមកនុងពេត្តប ា យមានជយ័។ ត្កុម ងំអស់មាន 
សមាជិកសរបុចនំួន ២២០០ ក ់ (ស្រសតី១៩២៨ ក)់។ ពត្ៅេីពនោះគពត្មាងកប៏ានបនតគ្នតំ្េ ល់ត្កមុស្រសតីពធវើ 
អាជីវកមេ នងិត្បកបមុេរបបរព្សងៗ កនុងពគ្នលបណំ្ងជួយ ពអាយេួកគ្នត្ម់ានជ ំញ និងអាចរកត្បាក ់
ចំណូ្លសត្មាប់្ គត្់្ គងេ់លួនឯង និងត្គួស្នរ ។ 

បដនថមពលើពនោះពៅពេៀត្ ត្កមុសហេន័ធចំននួ៣កនុងពេត្តពសៀមរាប (២ត្កុមពៅត្សុកត្កឡាញ់ និង១ត្កុម
ពៅត្សុកពសៀមរាប) និងត្កមុសហេន័ធ៣ត្កមុព្សងពេៀត្កនុងពេត្តកំេងធ់ំ (ត្សុកត្បាស្នេសំបូរ ត្សុកសនាុក និង 
ត្សុកត្បាស្នេបាល័ងគ) ដ លបចាុបបននកំេុង ំពណ្ើ រការយ៉ា ងលអ ។ ត្កមុសហេន័ធមានកាត្េវកចិាកនុងការជួយ 
សត្មបសត្មួលត្កមុសនសពំអាយមាន ំពណ្ើ រ ការពៅមេុលអត្បពសើរ និងត្បកបពដាយត្បសិេធភាេ។  ត្កុមសហេន័ធ 
 ងំអស់ត្ត្ូវបានេេួល ស្នគ ល់ពដាយអាជាា ធរមូលដាា ន ពហើយបានពរៀបចំរបាយ ការណ៍្ពៅ ល់អាជាា ធរ 
មូលដាា នជាត្បច ំ។  

១.៥ គពត្មាងចណំាកត្សុកសុវត្តភិាេ នងិេបស់្នក ត្ក់ារជញួ ូរមនុសស 
គពត្មាងបានអនុវត្តនព៍ៅត្ំបនព់គ្នលពៅ កនុងពេត្តប ា យមានជយ័ កំេងធ់ំ ពសៀមរាប និង

រាជធ្លនីភនពំេញ កនុងពគ្នលបណំ្ងពលើកកមពស់ចំពណ្ោះ ងឹសតីេីការពធវើចំណាកត្សុកមានសុវត្ថិភាេ ការការពារ 
សិេធមិនុសស ដ លរមួមានសិេធរបស់េលករចំណាកត្សុក (រមួបញ្ាូ ល ងំស្រសតី និងកុមារ) និងបងាក រភាេងាយ 
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រងពត្គ្នោះថ្នការពកងត្បវញ័្ា កមាល ងំេលកមេ និងការជួញ ូរមនុសស។ គពត្មាងកប៏ានបពងកើត្ត្កុមជួយ េលួនឯងចំននួ
២៩ត្កុម មានសមាជិកសរបុចំនួន២៩៣ ក ់ (ស្រសតី២១១ ក)់ ដ លេួកពគ ងំអស់សុេធសឹងជាឪេុកមាត យ 
របស់េលករចណំាកត្សុក អត្ីត្េលករចំណាកត្សុក នងិ ត្បជាជនមូលដាា ន ។  

កនុងឆន ២ំ០២១ គពត្មាងបានពធវើការ្សេវ្ាយចំពណ្ោះ ងឹសតីេីការពធវើចំណាកត្សុកមានសុវត្ថិភាេ និង 
េបស់្នក ត្ក់ារជួយ  ូរមនុសសពៅកានត់្បជាជនកនុងសហគមនស៍របុចំននួ ៣៣៤៤ ក ់ (ស្រសតី២៤១០ ក)់។ 
ពដាយដឡកយុេធ ការ១២ធនូត្បយុេធត្បឆងំអំពេើជួញ ូរមនុសសមនិបានត្បារេធពឡើងពេ ពដាយស្នរការកីរាល 
ដាលថ្នជំងឺ Covid-19។   
 
២. កមេវធីិការពារ 

២.១ គពត្មាងពលើកកមពស់បណាត ញសហគមន ៍ព ើមបកីារពារស្រសតីនងិកុមារេរីាល់េត្មងថ់្នអពំេើហិងា 
គពត្មាងបានពរៀបចំវគគបណ្តុ ោះបណាត ល ល់សមាជិកបណាត ញចត្មុោះថាន កត់្សុក ដ លេកួគ្នត្សុ់េធសឹង

ដត្ជាមស្រនតីមកេីការយិល័យកចិាការ រ ី ការយិល័យសងគមកិចា គណ្ៈកមាេ ការេេូលបនាុកស្រសតីនិងកុមារ 
បុគគលិកមណ្ឌ លសុេភាេ ប៉ាលីូស និង បុគគលដ លជាធនធ្លនសហគមន ៍ ដ លមានត្ស្នបក់នុងរាជធ្លនីភនពំេញ 
ពេត្តពសៀមរាប និងពេត្តកំេងធ់ំ ។ ជាលេធ្ល ត្កមុបណាត ញចត្មុោះថាន កត់្សុក បានជួយ ពដាោះត្ស្នយវវិាេ 
ចំនួន៣២៨ករណី្ កនុងចំពណាមករណី្ ងំពនោះមាន៣២២ករណី្ជាករណី្អំពេើរហិងាកនុងត្គសួ្នរ នងិ៦ករណី្
រពំលាភបំពាន្លូវពភេ។ ត្តមរយោះការអនតរាគមនព៍នោះស្រសតី និងកុមារដ លជាជនរងពត្គ្នោះថ្នអំពេើហិងាបាន 
េេួលពសវាដ លសមត្សប នងិព្លើយត្បពៅត្តមត្ត្មូវការរបស់េួកពគ ។  

២.២ គពត្មាងជនំយួដ្នកចាប ់
កនុងឆន  ំ ២០២១ មានករណី្អំពេើហិងា កេ់ងពយនឌរ័ចំនួន ៤១០ករណី្ដ លមានស្នចញ់ាត្តិ

ចំនួន១០៧ ក ់ បានេេួលពសវាកមេត្គបត់្ជងុពត្ជាយេីការយិល័យអងគការកមពុជាព ើមបជីួយ ស្រសតីមានវបិត្ត ិ
កនុងរាជធ្លនភីនពំេញ ពេត្តពសៀមរាប ពេត្តប ា យមានជយ័ នងិ ពេត្តកំេងធ់ំ ។ កនុងចពំណាមករណី្ ងំព ោះ មាន
២៤៥ជាករណី្អពំេើហិងាកនុងត្គួស្នរ ៨៧ជាករណី្រពំលាភបពំាន្លូវពភេ និង ៧៨ជាករណី្ជួញ ូរមនុសស ។ 

 
េនិនយ័ករណី្អពំេើហិងា កេ់ងពយនឌរ័ ឆន  ំ២០២១ 

ករណី្ ភ.េ ប.ជ ស.រ ក.ធ សរបុ 
អំពេើហិងាកនុងត្គួស្នរ ៦៧ ២៧ ១០៣ ៤៨ ២៤៥ 
ការរពំលាភបំពាន្លូវពភេ ២០ ១៧ ៤១ ៩ ៨៧ 
ការជូញ ូរមនុសស ៧២ ៦ ០ ០ ៧៨ 

សរបុ ១៥៩ ៥០ ១៤៤ ៥៧ ៤១០ 
ចំណា៖ំ ភ.េ=ភនពំេញ ប.ជ=ប ា យមានជយ័ ស.រ=ពសៀមរាប ក.ធ=កេំងធ់ ំ
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សត្មាប ់ំពណ្ើ រការថ្នការេេលួករណី្ ៤៤%ថ្នជនរងពត្គ្នោះមកេេួលពសវាេអីងគការ CWCC ពដាយ
េលួនឯង នងិ៤៩%ត្ត្ូវបានបញ្ាូ នមកកានអ់ងគការ ។ ៧%ត្ត្ូវបានជួយ សពស្រងាគ ោះ ពដាយមានការចូលរមួេអីងគការ 
CWCC ។  

ភាគរយថ្នចនំនួអត្ែិជិនដ លមកេេលួពសវាេអីងគការ CWCC ឆន ២ំ០២១ 
 

 
 
គពត្មាងជំនួយដ្នកចាបប់ាន្តល់ការត្បឹកាដ្នកចាប ់នងិគ្នតំ្េជនរងពត្គ្នោះដ លសពត្មចចិត្តដាកព់ាកយ

បណ្តឹ ងពៅកានតុ់្លាការ ត្តមរយោះការជួយ បំពេញឯកស្នរេត្ម៌ានពាកយបណ្តឹ ង និងដសវងរកភសតុត្តង   
 ូចជាការសត្មបសត្មួលកនុងការពធវើពកាសលយវចិ័ាយពៅមនាីពេេយ ។ កនុងចំពណាមជនរងពត្គ្នោះ ងំអស់ដ លមក 
ដសវងរកជំនួយេីអងគការCWCCកនុងឆន ២ំ០២១ មានជនរងពត្គ្នោះចំនួន១៧៣ កព់សនើរសំុជំនួយដ្នកចាបដ់ ល 
ករណី្របស់េួកពគត្ត្ូវបានបញ្ាូ នពៅកានតុ់្លាការរាជធ្លន ី និងពេត្ត ។ ជាលេធ្ ល មាន៧០ករណី្
ត្ត្ូវបានបញ្ាបត់្តម ំពណ្ើ រការ្លូវចាបរ់បស់តុ្លាការ ។ កនុងចំពណាម ងំ៧០ ករណី្ព ោះ មាន៣២ករណី្
ដ លជនត្បត្បិត្តបេពលេើសត្ត្ូវកាត្ព់ សពអាយជាបេ់នធធ្ល គ្នរ (៣០ករណី្ជាករណី្រពំលាភបំពាន្លូវពភេ 
១ករណី្ជាករណី្ជួញ ូរមនុសស និង១ករណី្ជាករណី្អំពេើហិងាកនុងត្គសួ្នរ) ។ 

េនិននយ័ករណី្អពំេើហិងា កេ់ងពយឌរ័ដ លដាកព់ាកយបណ្តឹ ងពៅតុ្លាការ ឆន ២ំ០២១ 

ករណី្ 
ករណី្ពត្កាមអាយុ១៨ឆន  ំ ករណី្ពលើអាយុ១៨ឆន  ំ

សរបុរមួ 
ភ.េ ប.ជ ស.រ ក.ធ សរបុ ភ.េ ប.ជ ស.រ ក.ធ សរបុ 

អំពេើហិងាកនងត្គួស្នរ ០ ០ ០ ០ ០ ៥៤ ៤ ៤៩ ៧ ១១៤ ១១៤ 
រពំលាភបំពាន្លូវពភេ ១៧ ៩ ២៤ ៥ ៥៥ ០ ១ ២ ១ ៤ ៥៩ 
ការជួញ ូរមនុសស ០ ០ ០  ០ ០ ០ ០ 0  ០ ០ ០ 

សរបុ ១៧ ៩ ២៤ ៥ ៥៥ ៥៤ ៥ ៥១ ៨ ១១៨ ១៧៣ 
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ចំណា៖ំ ភ.េ=ភនពំេញ ប.ជ=ប ា យមានជយ័ ស.រ=ពសៀមរាប ក.ធ=កេំងធ់ ំ
 

េនិននយ័ករណី្អពំេើហិងា កេ់ងពយឌរ័ដ លបានជនុំជំត្មោះ ឆន ២ំ០២១ 
ករណី្ ភ.េ ប.ជ ស.រ ក.ធ សរបុ 

អំពេើហិងាកនងត្គួស្នរ ១៩ ០ ៩ ១ ២៩ 
រពំលាភបំពាន្លូវពភេ ៨ ៤ ១០ ១៨ ៤០ 
ការជួញ ូរមនុសស ១ ០ ០ ០ ១ 

សរបុ ២៨ ៤ ១៩ ១៩ ៧០ 
ចំណា៖ំ ភ.េ=ភនពំេញ ប.ជ=ប ា យមានជយ័ ស.រ=ពសៀមរាប ក.ធ=កេំងធ់ ំ

 
េនិននយ័ជនត្បត្បតិ្តបេពលេើសដ លបានបញ្ាូ នពៅកានេ់នធធ្ល គ្ន ឆន ២ំ០២១ 

ករណី្ ភ.េ ប.ជ ស.រ ក.ធ សរបុ 
អំពេើហិងាកនងត្គួស្នរ ០ ០ ០ ១ ១ 
រពំលាភបំពាន្លូវពភេ ៨ ៤ ១០ ៨ ៣០ 
ការជួញ ូរមនុសស ១ ០ ០ ០ ១ 

សរបុ ៩ ៤ ១០ ៩ ៣២ 
ចំណា៖ំ ភ.េ=ភនពំេញ ប.ជ=ប ា យមានជយ័ ស.រ=ពសៀមរាប ក.ធ=កេំងធ់ ំ

 

២.៣ មណ្ឌ លសុវត្តភិាេ 
អត្ិែិជនដ លបានស្នន កព់ៅកនុងមណ្ឌ លសុវត្តិភាេរបស់អងគការ CWCC កនុងរាជធ្លនភីនពំេញ ពេត្ត

ពសៀមរាប និង ពេត្តប ា យមានជយ័កនុងឆន ២ំ០២១ មានចំនួនសរបុ១៦៩ ក ់ (ដ លកនុងព ោះមានជនរងពត្គ្នោះ
១៣៦ ក ់ និង ស្នចញ់ាត្តិ៣៣ ក)់ ។ កនុងចំពណាមេួកពគ ងំអស់ មានអត្ិែជិនអាយុពត្កាម១៨ឆន  ំ
ចំនួន៦៨ ក ់ (៤៤ កជ់ាជនរងពត្គ្នោះ និង ២៤ កជ់ាស្នចញ់ាត្ត)ិ។ កនុងកំឡុងពេលថ្នការស្នន កព់ៅកនុង 
មណ្ឌ លសុវត្តិភាេជនរងពត្គ្នោះេេួលបានការត្បកឹាជាបុគគល និងជាត្កុម ព ើមបកីស្នងេនុំកចតិ្ត និង
ភាេពជឿជាកព់លើេលួនឯង ។ អត្ិែិជនកេ៏េួលបានវគគ បណ្តុ ោះបណាត លជំ ញវជិាជ ជីវៈ  ូចជាជំ ញកាត្ព់ រ 
ចំអិនមាូប ពធវើន ំតត្ម់ុេ ពធវើសក ់និងថាន កអ់កខរកមេ្ងដ រ ។ បដនថមេីពនោះពៅពេៀត្ អត្ែិិជនដ លមនិ នត់្គប់
អាយុ បានបញ្ាូ នពអាយពៅសិកាពៅស្នលារ ាដ លពៅជិត្មណ្ឌ ល ពហើយកុមារតូ្ចៗដ លមានអាយុពត្កាម
៥ឆន េំេូលបាន ពសវាដែ តំ្បចថំ្ែៃ។ 
 

ចនំនួជនរងពត្គ្នោះដ លបានស្នន កព់ៅកនុងមណ្ឌ ល់សុវត្តភិាេអងគការ CWCC ឆន ២ំ០២១ 

ជនរងពត្គ្នោះ 
អាយុពត្កាម ១៨ឆន  ំ អាយុពលើ ១៨ឆន  ំ

សរបុរមួ ភ.េ ប.ជ ស.រ សរបុ ភ.េ ប.ជ ស.រ សរបុ 
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អំពេើហិងាកនងត្គសួ្នរ ០ ២ ០ ២ ៥ ៥ ៩ ១៩ ២១ 
រពំលាភបំពាន្លូវពភេ ៣ ១០ ១៧ ៣០ ០ ១ ១ ២ ៣២ 
ការជួញ ូរមនុសស ៨ ៤ ១៧ ១២ ៧០ ១ ០ ៧១ ៨៣ 

សរបុ ១១ ១៦ ១៧ ៤៤ ៧៥ ៧ ១០ ៩២ ១៣៦ 

ស្នចញ់ាត្ត ិ
អាយុពត្កាម ១៨ឆន  ំ អាយុពលើ ១៨ឆន  ំ

សរបុរមួ ភ.េ ប.ជ ស.រ សរបុ ភ.េ ប.ជ ស.រ សរបុ 
អំពេើហិងាកនងត្គួស្នរ ៤ ៦ ៥ ១៥ ២ ០ ០ ២ ១៧ 
រពំលាភបំពាន្លូវពភេ ១ ៤ ០ ៥ ៤ ២ ១ ៧ ១២ 
ការជួញ ូរមនុសស ៤ ០ ០ ៤ ០ ០ ០ ០ ៤ 

សរបុ ៩ ១០ ៥ ២៤ ៦ ២ ១ ៩ ៣៣ 
សរបុរមួ ២០ ២៦ ២២ ៦៨ ៨១ ៩ ១១ ១០១ ១៦៩ 
ចំណា៖ំ ភ.េ=ភនពំេញ ប.ជ=ប ា យមានជយ័ ស.រ=ពសៀមរាប  

២.៤  គពត្មាងសមាហរណ្កមេ 
កនុងឆន ២ំ០២១ ប ា បេ់ីករណី្របស់ជនរងពត្គ្នោះត្ត្វូបានបញ្ាបព់ៅតុ្លាការ និងស្នន កព់ៅមណ្ឌ ល 

មានជនរងពត្គ្នោះចំនួន៦៨ កន់ិងស្នចញ់ាត្តិចនំួន១៩ ក ់ ត្ត្ូវបានពធវើសមាហរណ្កមេពៅត្តមសហគមន៍
ដ លេួកពគពត្ជើសពរ ើស។ កនុងចំពណាមជនរងពត្គ្នោះ ងំអស់ មានជនរងពត្គ្នោះចំនួន៥១ ក ់ េេួលបានជំនួយ
ឧបត្ថមគ្នតំ្េជាែវកិារ នងិសមាា រោះសត្មាបក់ាររស់ពៅ ពហើយមានជនរងពត្គ្នោះចំនួន៧៣០ កេ់េួលបានជំនួយ
ឧបត្ថមគ្នតំ្េរការពធវើអាជវីកមេ ព ើមបធី្ល ពអាយបានការរស់ពៅត្បកបពដាយ ឯករាជយ និងនិរនតរភាេ 
ពហើយពចៀស្ុត្េអីំពេើហិងា និងបរយិកាសងាយរងពត្គ្នោះណាមយួ។ បុគគលិកគពត្មាងពៅដត្បនត ត្តមដាន 
ស្នថ នភាេរបស់អត្ែិិជនដ លបានពធវើសមាហរណ្កមេ ត្តមរយោះការពធវើេំ កេ់ំនងជាមយួអាជាា ធរកនុងត្ំបន ់
ការសួរសុេេុកខពៅ្ាោះអត្ិែជិន ព ើមបពីធវើពអាយត្បាក ប៏ាននូវការពធវើសមាហរណ្កមេមានភាេពជាគជយ័ ។ 

 
ចនំនួអត្ែិជិនដ លបានពធវើសមាហរណ្កមេឆន  ំ២០២១ 

ករណី្ 
ជនរងពត្គ្នោះ ស្នចញ់ាត្ត ិ

សរបុរមួ 
ភ.េ ប.ជ ស.រ ក.ធ សរបុ ភ.េ ប.ជ ស.រ ក.ធ សរបុ 

អំពេើហិងាកនងត្គួស្នរ ១ ៥ ៤ ៦ ១៦ ០ ១ ៣ ៧ ១១ ២៧ 
រពំលាភបំពាន្លូវពភេ ៨ ៩ ៥ ៤ ២៦ ០ ១ ១ ៦ ៨ ៣៤ 
ការជួញ ូរមនុសស ២១ ៥ ០ ០ ២៦ ០ ០ ០ ០ ០ ២៦ 

សរបុ ៣០ ១៩ ៩ ១០ ៦៨ ០ ២ ៤ ១៣ ១៩ ៨៧ 
ចំណា៖ំ ភ.េ=ភនពំេញ ប.ជ=ប ា យមានជយ័ ស.រ=ពសៀមរាប ក.ធ=កេំងធ់ ំ
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៣. កមេវធីិត្ស ូមតិ្ 
៣.១  ការសហការណ៍្ជាមយួរាជរដាា ភបិាល 
ត្ំណាងអងគការកមពុជាព ើមបជីយួ ស្រសតីមានវបិត្តិ បានចូលរមួកនុងកិចាត្បជុំពលើកេី២៤ ត្កមុការងារបពចាក 

ពេសព្លើយត្បអំពេើហិងា កេ់ងនឹងពយនឌរ័ (TWGG-GBV) ដ លពរៀបចំពឡើងពដាយត្កសួងកិចាការ រ ី
កនុងកិចាសហការជាមយួអងគការ UNWomen  គពត្មាងកមេវធិ ី ACCESS ថ្នជនំយួអូស្រស្នត លី និងអងគការ 
UNFPA ត្តមត្បេន័ធវពី អ ូ ។ កិចាត្បជុំពលើកេី២៤ ត្កុមការងារបពចាកពេសព្លើយត្បអំពេើហិងា កេ់ង 
នឹងពយនឌរ័ (TWGG-GBV) មានពគ្នលបណំ្ង ពសនើសំុការគ្នតំ្េេីសមាជិកត្កុមការងារបពចាកពេស (TWGG-
GBV) ព ើមបអីនុមត័្ពលើឯកស្នរពគ្នលការណ៍្ដណ្ សំតីេកីារកត្មតិ្ ការពត្បើត្បាស់ការសត្មុោះសត្មួលព្លើយត្ប 
ចំពពាោះអំពេើហិងាពលើស្រសតី ពធវើបចាុបបននភាេដ្នការត្បត្ិបត្តិត្បចឆំន ២ំ០២១(AOP) ព ើមបអីនុវត្តដ្នការ 
សកមេភាេជាត្ិសតីេ ី ការេបស់្នក ត្អ់ំពេើហិងាពលើស្រសតី២០១៩-២០២៣ និងដចករដំលកគំនិត្្តួចព្តើមែេីៗេ ី
ការព្លើយត្បពសវា អំពេើហិងា កេ់ងនងឹពយនឌរ័កនុងបរបិេកូវតី្-១៩ ។ កចិាត្បជុំពនោះ មានសមាសភាេចូលរមួ 
ត្បមាណ្ ១០០  ក ់ ដ លអពញ្ជ ើញមកេីត្កសួងស្នថ បន័ពាកេ់ន័ធចំននួ១៧ត្កសួង អងគការសងគមសីុវលិ 
និងអងគការថ្ គូរអភវិឌឍន។៍  

ត្ំណាងអងគការកមពុជាព ើមបជីយួ ស្រសតីមានវបិត្តិ បានចូលរមួកនុងកិចាត្បជុំត្កមុការងារបពចាកពេសពយនឌរ័ 
(TWG-G) ត្តមត្បេន័ធវពី អូអនឡាញ ពត្កាមអធិបត្ីភាេ េ៏ពងេ់ពស់របស់ពលាក ជំ វកតិ្តបិណ្ឌិ ត្ អុឹង ក ថ តវ ី
រ ាមស្រនតតី្កសួងកិចាការ រ ី នងិជាត្បធ្លនត្កមុការងារបពចាកពេសពយនឌរ័ (TWG-G) នងិពដាយមានការចូលរមួ 
េីសហសត្មបសត្មួលពដាយពលាកត្សី Sonali Dayaratne, UNDP Deputy Resident Representative 
និងពលាកត្សី Ms. Kamei Haruko, ត្បធ្លន JICA ត្បចពំៅកមពុជា ត្េម ងំសមាជកិ 
សមាជិកាេីត្ំណាងត្កសួង ស្នថ បន័, ថ្ គូអភវិឌឍន,៍ អងគការសងគមសីុវលិ និងវស័ិយឯកជន 
សរបុអនកចូលរមួ១០៥ ក ់(ស្រសតី៩០ បុរស១៥) ។ កិចាត្បជុពំតត ត្ពលើវឌឍនភាេថ្នសូច ករត្តមដានរមួគ្នន  (JMI 
– Joint Monitoring Indicators) សតីេីពយនឌរ័ ដ្នេីបងាា ញ្លូវ និងអភតិ្កមថ្នរពបៀបវារៈព្លើយត្ប 
សមភាេពយនឌរ័កនុងរពបៀបវារៈស្នត រពឡើងវញិ ពត្កាយ្លប៉ាោះពាល់ការរកីរាលដាលថ្នជងំឺកូវ ី-១៩ ពៅកមពុជា 
និង អាេិភាេរបស់ត្កសួងកិចាការ រ ី ឯកស្នរេសសន នសតីេី ំពណ្ើ រពឆព ោះពៅការលុបបំបាត្អ់ំពេើហិងា 
 កេ់ងនងឹពយនឌរ័ (ឱយពៅសូនយ) នងិការពលើកកមពស់ សមភាេពយនឌរ័ ។ 

ព្លើយត្បនងឹបញ្ហា កូវ ិ១៩ អងគការកមពុជាព ើមបជីួយ ស្រសតីមានវបិត្តិបានសហការជាមយួមនាីរសងគមកិចា 
ត្តមពេត្តពគ្នលពៅ នងិអាជាា ធរមូលដាា ន្តល់ជំនួយឧបត្ថមាជាសភារៈ នងិអារហារ ូចជាអងករ ម ី េឹកត្ត្ ី
េឹកសីុវអុីវ ត្េេី ស្នប ូ អាកុល មា៉ា ស់ និងសមាា រៈព្ើលយត្បត្ត្មូវការរបសស្រសតីជូន ល់៖  ១). ត្គសួ្នរដ ល 
រង្លប៉ាោះពាលពដាយកូវ ិ១៩ចំនួន១២១ត្គួស្នរពៅកនុងឃំុកំេងឃ់្ល ងំ (៨១) នងិ ឃំុត្សដង (៤០)  
ពេត្តពសៀមរាប ២). ១៥០ េលករចំណាកត្សុកជាស្រសតីដ លស្នន កព់ៅមណ្ឌ លេចត្តត ឡីស័កកនុងពេត្តប ា យ 
មានជយ័  ៣). ២០០េលករចំណាកត្សុកជាស្រសតីដ លមានការេវោះខាត្ពត្កាយពធវើចត្តត ឡីស័កពៅត្កុងប៉ាយដប៉ាត្ 
(៩៥) ត្សុកអូពត្ៅ (៧៥) និងត្សុកមា៉ា ថ្ឡ (៣០) ៤). ស្រសតីរងពត្គ្នោះពដាយអំពេើហិងាកនុងត្គួស្នរនិងរង្ល 
ប៉ាោះពាល់ពដាយកូវ ិ១៩ចំនួន៧១ត្គួស្នរ។  
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៣.២ យុេធ ការដសវងរកមត្គិ្នតំ្េ 
ពដាយការកីរាលដាលថ្នកូវ ិ១៩ យុេធ ការដសវងរកមត្គិ្នតំ្េមនិអាចអនុវត្តនព៍ៅបាន។ ពដាយមាន 

ជំនួយេីេីភាន កង់ារសហត្បត្បិត្តិការអនតរជាត្ជិប៉ាុន និងកចិាសហការជាមយួគណ្ៈកមេការជាត្ិត្បយុេធត្បឆងំ 
អំពេើជួញ ូរមនុសស អងគការកមពុជាព ើមបមីានវបិត្តិបានពធវើការសិកាអេំី្លប៉ាោះពាល់ថ្នជមៃកូឺវតី្១៩ ពៅពលើ 
ជីវភាេរបស់ស្រសតីេលករដ លបានវលិត្ត្លប។់ ការសិកាពនោះបានសមាា សស្រសតីេលករពេើបវលិត្ត្លបច់ំននួ 
៧៥០ កព់ៅកនុងពេត្តកំេងច់ម និងពេត្តត្បងូឃេុ ំ។ ពត្កាយមក ត្ំណាងស្រសតីចំននួ៦២ កត់្ត្ូវបានពត្ជើសពរ ើស 
និងបណ្តុ ោះបណាត លអំេីចណំាកត្សុក អំពេើហិងាពលើស្រសតីនិងសុេភាេបនតេូជ និងការត្គបត់្គង
អាជីវកមេខាន ត្តូ្ច។ ព ើមបបីពងកើនការយល់ ងឹឱយកានដ់ត្សីុជពត្ៅ ត្ំណាងត្កុមស្រសតីចំនួន២០ កត់្ត្ូវបាន 
សត្មបសត្មួលកនុងការពធវើេសសនៈកិចាសិកាពៅពេត្តកំេងធ់។ំ កនុងឱកាសព ោះ េួកគ្នត្ប់ានសិកា 
និងដសវងយល់បដនថមពេៀត្េីត្កុមស្រសតីអត្តី្េលករចំណាកត្សុក ពៅពលើការត្គបត់្គង និង ំពណ្ើ រការអាជីវកមេ 
ខាន ត្តូ្ច។ ជាងពនោះពៅពេៀត្ ត្កមុស្រសតីេលករចំនួន៦០ កព់ ោះកេ៏េួលបាន្ងដ រនូវការ្តល់េុនអាជីវកមេ 
ខាន ត្តូ្ច ព ើមប ីំពណ្ើ រការនូវដ្នការអាជីវកមេរបស់េលួន ពត្កាយេីការបា៉ា នត់្បមាណ្យ៉ា ងលអិត្លអន។់ លេធ្លថ្ន 
ការអនុវត្តសកមេភាេខាងពលើពនោះ នឹងត្ត្ូវបានេីភាន កង់ារសហត្បត្ិបត្តិការអនតរជាត្ជិប៉ានុ េិចរណាព ើមប ី
អនុវត្តបនតកនុងភាេជាថ្ គូជាមយួរាជរដាា ភបិាលកមពុជា្ងដ រ។ 

 
៤. កមេវធីិអភវិឌឍនអ៍ងគការ 

៤.១  យកត្កមុត្បកឹាភបិាល 
 យកត្កុមត្បកឹាភបិាលថ្នអងគការកមពុជាព ើមបជីួយ ស្រសតីមានវបិត្តិ មានត្បា ំកដ់ លជាអនក ឹក ំ

ត្កុមអងគការសិេិធមនុសស ព៏លចពធ្លល ពៅកមពុជា៖ (១) ត្បធ្លនត្កុមត្កមុត្បឹកាភបិាល ពលាកស្រសតី ពគៀន សិរ ី្ ល 
ជាអនកបពងកើត្ និងជាអត្ីត្ត្បធ្លនអងគការអភវិឌឍនស៍្រសតីកមពុជា (CWDA) និងបចាុបបននពលាកត្សីជាអនក
ត្បឹកាឯករាជ (២) ពលាកពមធ្លវ ី សុក សំពអឿន ជា យកត្បត្ិបត្តិថ្នត្កមុអនកចាបក់ារពារសិេធិកមពុជា 
ដ លជាអងគការជនំួយដ្នកចាប ់ព៏លចពធ្លល ពៅកនុងត្បពេសកមពុជា (៣) ពលាកត្សី រស់ សុភាេ ជា យិការ
ត្បត្ិបត្តថិ្នអងគការពយនឌរ័និងការអភវិឌឍពៅកមពុជា(GAD-C) ដ លជាអងគការ មំុេពគមយួ ពធវើការព ើមបពីលើក 
កមពស់សមភាេពយនឌរ័ពៅកនុងត្បពេសកមពុជា (៤) ពលាក ជា េីដ ន គឺជា យកត្បត្ិបត្តិអងគការគ្នពំារ 
កុមារងាយេេួលរងពត្គ្នោះ (VCAO) ដ លពធវើការការពារសិេធកុមារ និងពលើកកមពស់ការចូលរមួរបស់កុមារ នងិ 
(៥) ពលាកត្សី ដប៉ាន មព រមយ ដ លបចាុបបននជា យិការរងអងគការ PSI ។  
 

៤.២ បគុគលិករបស់អងគការ 
កនុងឆន ២ំ០២១ បុគគលិកអងគការ CWCC មានបបុគគលិកសរបុចំននួ៥៨ ក ់ (បរុស២១ ក)់។ 

បុគគលិកដ លពៅការយិល័យកណាត លមាន៩ ក ់ (ត្សី៥ ក)់ ការយិល័យភនពំេញ ១៧ ក ់ (ត្សី១១ ក)់ 
ការយិល័យពេត្តពសៀមរាបមាន១៩ ក ់ (ត្សី១៤ ក)់ ការយិល័យពេត្តប ា យ មានជយ័មាន ១១ ក ់
(ត្សី៨ ក)់ ការយិល័យពេត្តកំេងធ់ំមាន៦ ក ់(ត្សី៤ ក)់។ 

៤.៣ ការកស្នងសមត្ថភាេបគុគលិក 
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បុគគលិកអងគកា រCWCC បានេេួលការបបណ្តុ ោះបណាត លព ើមបពីលើកកមពស់សមត្ថភាេការងារ 
និងអភវិឌឍបុគគលិកឆន ២ំ០២១ មាន ូចជា៖  

១. វគគបណ្តុ ោះបណាត លអំេ ី “កញ្ាបព់សវាចបំាចស់ត្មាបប់គុគលិកអងគការថ្ គូពរបស់កមេវធិីACCESS” 
ពរៀបចំពដាយកមេវធិAីCCESS ត្តមត្បេន័ធZoom កាលេីថ្ែៃេី ០៥ - ០៦ ដេ មករា ឆន ២ំ០២១។ 

២. វគគបណ្តុ ោះបណាត លអេំី “ការពធវើដ្នការសមាហរណ្កមេសត្មាបត់្គសួ្នរបំណាកត្សកុ” ពរៀបចពំដាយ 
អងគការCWCC និងគពត្មាង Atikha ពៅសណាា គ្នរ SUNWAY ភនពំេញ កាលេីថ្ែៃេ២ី៣ - ២៦ ដេ មករា 
ឆន ២ំ០២១។ 

៣. វគគបណ្តុ ោះបណាត លអេំី “េិចរណាពឡើងវញិអេំីការដែ កុំមារ” ពរៀបចំពដាយអងគការ This Life 
Cambodia ពៅសណាា គ្នរ Empress Angkor ពេត្តពសៀមរាប កាលេីថ្ែៃេី០៥ ដេ កុមាៈ ឆន ២ំ០២១។ 

៤. វគគបណ្តុ ោះបណាត លអំេី “ចិត្តស្នស្រសត្ លូវចិត្ត អាកបបករិយិលំបាករបស់អត្ិែជិន” ពរៀបចំពដាយ 
អងគការ TPO ពៅភនពំេញ កាលេីថ្ែៃេី១២ ដេ កុមាៈ ឆន ២ំ០២១។ 

៥. វគគបណ្តុ ោះបណាត លអំេ ី “បរយិបន័នេិការភាេ” ពរៀបចំពដាយកមេវធិី ACCESS ត្តមត្បេន័ធZoom 
កាលេីថ្ែៃេ១ី០ ដេម ី ឆន ២ំ០២១។ 

៦. វគគបណ្តុ ោះបណាត លអេំី “ពគ្នលនពយបាយដណ្ សំតីេីកិចាការ្លូវចាបស់ត្មាបសិ់េធសិ្រសតី” ពរៀបច ំ
ពដាយកត្កសួងកចិាការ រ ីត្តមត្បេន័ធZoom កាលេីថ្ែៃេី២១ ដេឧសភា ឆន ២ំ០២១។ 

៧. វគគបណ្តុ ោះបណាត លអេំ ី “សមភាេពយនឌរ័ នងិការេត្ងឹងភាេអងអ់ាចរបស់ស្រសតី និងេលកមេ” 
ពរៀបចំពដាយកមេវធិ ីSafe and Fair (ILO-UNW) ត្តមត្បេន័ធZoom កាលេីថ្ែៃេី០៦ ដេកកកដា ឆន ២ំ០២១។ 

៨. វគគបណ្តុ ោះបណាត លអេំី “សមភាេពយនឌរ័ និងការ្តល់ពសវាត្បកបពដាយបរយិបន័ន 
 ល់ជនមានេិការភាេ” ពរៀបចំពដាយអងគការCWCC គ្នតំ្េពដាយកមេវធិី ACCESS ត្តមត្បេន័ធZoom 
កនុងកំឡុងដេដេសីហា ឆន ២ំ០២១។ 

៩. វគគបណ្តុ ោះបណាត លអំេី “រពបៀបសរពសរសំពណ្ើ រគពត្មាង” ពរៀបចំពដាយអងគការ CCC ពៅសណាា គ្នរ 
វលលិ៍មាស ពេត្តកេំងធ់ំ កាលេថី្ែៃេី០១ - ០២ ដេ វចិឆិកា ឆន ២ំ០២១។ 

១០. វគគបណ្តុ ោះបណាត លអំេ ី “ការបញ្ាូលេិការភាេពៅនងឹអំពេើហិងាដ្អកពលើពយនឌរ័” ពរៀបចំពដាយ 
អងគការ ADD ត្តមត្បេន័ធZoom  កាលេីថ្ែៃេ១ី៦ - ១៧ ដេ វចិឆិកា ឆន ២ំ០២១។ 

១១. វគគបណ្តុ ោះបណាត លអំេី “ការដែ ដំ លយល់អំេីការប៉ាោះេងគិច្លូវចិត្ត” ពរៀបចពំដាយអងគការ Lotus 
World ពៅពេត្តពសៀមរាប កាលេីថ្ែៃេី២៣ ដេ វចិឆិកា ឆន ២ំ០២១។ 

១២. វគគបណ្តុ ោះបណាត លអំេ ី “រពបៀបសរពសរពរឿង” ពរៀបចពំដាយអងគការ UNWOMEN ត្តមត្បេន័ធ 
Zoom  កាលេីថ្ែៃេី២៨ ដេ ធនូ ឆន ២ំ០២១។ 
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របាយការណ៍្ហរិញ្ញ វត្ថុសពងខប 
ែវកិាហិរញ្ញ វត្ថុ ២០២១ 

Donors  Income  Percentage 

Lotus Outreach                150,134  18.25% 

AOP                  55,638  6.76% 

TDH-G                  20,386  2.48% 

ACCESS                207,226  25.18% 

ACCESS GEDI Training                  53,874  6.55% 

FWC                    6,990  0.85% 

JICA                  91,365  11.10% 

FCA                  79,302  9.64% 

ILO                  25,500  3.10% 

SOLIDAR                  83,770  10.18% 

ATIKHA                  28,635  3.48% 

Earth Tree/Shelter Renovation/ISSARA                  20,028  2.43% 

Grand Total                822,847  100.00% 

 
ការចណំាយហិរញ្ញ វត្ថុ ២០២១ 
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េ ំកេ់នំង៖ 
ការយិល័យកណាត ល  

 អាសយដាា ន៖ #១៣C ្លូវ៣៣១ បឹងកក២ េួលពគ្នក ភនពំេញ កមពុជា 
 អាសយដាា នថ្ត្បសណី្យ៖ PO Box ២៤២១ 
 េូរស័េា៖ (៨៥៥-២៣) ៩៩៧៩៦៧ 
 អុីដម៉ាល៖ HOadmin@cwcc.org.kh 
 ពវបស្នយ៖ www.cwcc.org.kh  

ការយិល័យរាជធ្លនភីនពំេញ  
 អាសយដាា ន៖ #៤២F ្លូវ៤៨៨ ្ាព ើម្កូវ ចំការមន ភនពំេញ កមពុជា 
 អាសយដាា នថ្ត្បសណី្យ៖ P.O Box ២៤២១ និង CCC box ៣៥៦ 
 េូរស័េា៖ (៨៥៥-២៣) ៩៨៧១៥៨ 
 អុីដម៉ាល៖ PNPadmin@cwcc.org.kh PNPmanager@cwcc.org.kh 

ការយិល័យពេត្តប ា យមានជយ័ 
 អាសយដាា ន៖ ភូមសិ្នមគគីមានជយ័ សងាក ត្ព់បា៉ា យដប៉ាត្ ត្កងុពបា៉ា យដប៉ាត្ 
 េូរស័េា ៖ (៨៥៥-៥៤) ៩៦៧ ១៤៤ 
 អុីដម៉ាល៖ BMCadmin@cwcc.org.kh  BMCmanager@cwcc.org.kh 

ការយិល័យពេត្តពសៀមរាប 
 អាសយដាា ន៖ ភូមសិ្នវ យ ងគុ ំសងាក ត្ស់្នវ យ ងគុ ំ ត្កងុពសៀមរាប ពេត្តពសៀមរាប 
 េូរស័េា៖ (៨៥៥-៦៣) ៩៦៣២៧៦ 
 អុីដម៉ាល៖ SRPadmin@cwcc.org.kh  SRPmanager@cwcc.org.kh 

ការយិល័យពេត្តកេំងធ់ ំ
 អាសយដាា ន៖ ្លូវពលេ ៨ ភមូ ិំរជីានខ់ាល  សងាក ត្ ់ំរជីានខ់ាល  ត្កុងសាឹងដសន ពេត្តកំេងធ់ ំ
 េូរស័េា៖ (៨៥៥-៦២) ២១០៥១៥ 
 អុីដម៉ាល៖ 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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សូមដែលងអំណ្រគុណ្ជំពពាោះមាា ស់ជំនួយ ូចខាងពត្កាម 
 


