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ខ្ញុំពិតជាមានស្រចក្តីសោមនស្រសរីករាយណាស់ ក្នុងការច្រករំល្រកអ្នក នូវរបាយការណ៍ន្រះ និងបង្ហ្រញពីសមិទ្ធផល និងបទពិសោធន៍កិច្ចខិតខំប្រឹង

ប្រ្រងរបស់អង្គការទស្រសនៈពិភពលោក និងដ្រគូរបស់យើង ក្នុងឆ្ន្រំកន្លងទៅ នូវកិច្ចការដ្រលយើងបានធ្វើរួមគ្ន្រ ដើម្របីលើកកម្ពស់ សុខមាលភាពកុមារ

នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ជាពិស្រសចំពោះកុមារងយរងគ្រ្រះបំផុត។ 

អង្គការទស្រសនៈពិភពលោក បានចាប់ផ្តើមដំណើរការប្រសកកម្មនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្ន្រំ ១៩៧០។ ចាប់ពីព្រលនោះមកយើងបានអនុវត្តកម្មវិធីអភិវឌ្រឍ 

រយៈព្រលវ្រងរហូតដល់ ៤០ កម្មវីធី និងគម្រ្រងចំនួន ១៨៦ នៅទូទាំងខ្រត្តចំនួន ៩ និងរាជធានីភ្នំព្រញផងដ្ររ។ យ៉្រងណាមិញ ដំណើរការក្នុងឆ្ន្រំ  

២០១៨ ន្រះ មិនអាចសម្រ្រចទៅបានដោយឯកឯងនោះទ្រ។ ព្រញមួយឆ្ន្រំន្រះបុគ្គលិករបស់អង្គការទស្រសនៈពិភពលោក បានធ្វើការក្នុងភាពជាដ្រគូ 

ដើម្របីផ្ល្រស់ប្រ្រជីវិតកុមារងយរងគ្រ្រះ ហើយយើងនៅត្រមានអំណរគុណ ចំពោះភាពជាដ្រគូដ៏រឹងមាំ ជាមួយក្រសួងនានាន្ររដ្ឋ្រភិបាលប្រចាំតំបន់ 

អ្នកទំនុកបម្រុង សា្ថ្រប័នផ្រស្រងៗ និងវិស័យឯកជន អ្នកឧបត្ថម្ភ និងដ្រគូសហការរបស់យើង។

ក្នុងនាមជាអង្គការ គ្រិស្តបរិស័ទយើងជឿជាក់ថា មនុស្រសគ្រប់រូបសុទ្ធត្រមានសារៈសំខាន់ណាស់។ យើងធ្វើការជាមួយជនគ្រប់រូប ដោយ 

មិនប្រកាន់ពីសាសនា ភ្រទ ឬក៏ជាតិសាសន៍ណាមួយនោះទ្រ  គោលបំណងចំបងរបស់យើង គឺផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ដល់កុមារងយ 

រងគ្រ្រះ។ យើងទទួលសា្គ្រល់ថា ស្រចក្តីជំនឿ ដើរតួយ៉្រងសំខាន់ នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមា្ន្រក់ៗ ដ្រលជាសក្ខីភាពលើកទឹកចិត្ត ក្នុងឆ្ន្រំ ២០១៨ 

ន្រះ ក្នុងភាពជាដ្រគូដ៏រឹងមាំ ដ្រលត្រូវបានបង្កើតឡើងរួមគ្ន្រ ជាមួយអ្នកដឹកនាំគ្រិស្តបរិស័ទ្ទ ពុទ្ធបរិស័ទ្ទ និងសាសនាមូស្លីម ក្នុងកិច្ចការពារ 

និងគំទ្រកុមារ។ 

បើទោះជាប្រទ្រសមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ខាងផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច យ៉្រងណាក្តី អង្គការទស្រសនៈពិភពលោកនៅត្របន្ត ផ្ត្រតយកចិត្តទុកដក់ 

លើសុខមាលភាព របស់កុមារងយរងគ្រ្រះ និងសហគមន៍។ យើងប្ត្រជា្ញ្រចិត្តចំពោះគោលដៅអភិវឌ្រឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព (SDGs) ដ្រល 

"គ្ម្រននរណាមា្ន្រក់មិនទទួលបានការយកចិត្តទុកដក់នោះឡើយ" ។ ស្របទៅតាមគោលដៅអភិវឌ្រឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពនៅឆ្ន្រំ ២០១៨  

យើងបានផ្ត្រតលើម៉ូដ្រលគម្រ្រងដ្រលបង្ហ្រញពីលទ្ធផលន្រការអភិវឌ្រឍសម្រ្រប់កុមារនៅក្នុងវិស័យ អាហារូបត្ថម្ភ ការអប់រំ កិច្ចការពារកុមារ 

និងការផ្តល់សិទ្ធអំណាចដល់យុវជន។

ដើម្របីស្វ្រងយល់ឲ្រយកាន់ត្រប្រសើរអំពី វឌ្រឍនភាពឆ្ព្រះទៅរកគោលដៅ អង្គការទស្រសនៈពិភពលោកបានបញ្ចប់នូវការវាយតម្ល្រដ៏សំខាន់មួយ 

នៅគ្រប់តំបន់ប្រតិបត្តិការទាំងអស់ ដ្រលជាលទ្ធផលន្រការឆ្លើយតបពីអ្នកចូលរួមចំនួន ២.០០០នាក់។ ការសិក្រសាន្រះបានផ្តល់នូវមូលដ្ឋ្រន 

គ្រឹះមួយដ្រលអាចទុកចិត្តបាន និងមានលក្ខណៈស្តង់ដដ្រលយើងនឹងអាចប្រើជារង្វ្រស់ លើការចូលរួមចំណ្រកពីកម្មវិធីអភិវឌ្រឍរបស់យើង 

ក្នុងរយៈព្រលប៉ុនា្ម្រនឆ្ន្រំខាងមុខ។

អំឡុងប៉ុនា្ម្រនឆ្ន្រំកន្លងមកន្រះ យើងបានធ្វើការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធកុមារ ការរំលោភបំពាន និងប្រសិទ្ធភាពន្រយុទ្ធសាស្រ្ត 

ការពារ ទប់សា្ក្រត់ ក្នុងនាមជាសមាជិកន្រយុទ្ធសាស្រ្តទំនាក់ទំនងដើម្របីការផ្ល្រស់ប្រ្រឥរិយបថជាវិជ្ជមាន “CAMBDODIA PROTECT” ក៏ដូចជា 

ក្នុងភាពជាដ្រគូន្រពហុភា្ន្រក់ងរ។ ជាងន្រះទៅទៀត យើងក៏បានបន្តលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងឲ្រយកាន់ត្រមានភាពទូលំទូលាយ អំពីសារៈសំខាន់ន្រ 

ការធ្វើឲ្រយមាន សុវត្ថិភាពដល់សាលារៀន បង្កើតបរិយកាសដ្រលផ្ត្រតយកចិត្តទុកដក់ដល់កុមារ តាមរយៈយុទ្ធនាការជាសកល  

“It Take a World to End Violence against Children” របស់អង្គការទស្រសនៈពិភពលោក។ 

ខ្ញុំសូមថ្ល្រងអំណរគុណយ៉្រងជ្រៀលជ្រ្រដល់អ្នកទំនុកបម្រុង និងដ្រគូជាតិ និងអន្តរជាតិទាំងអស់ ចំពោះការសហការ គំទ្រ និងទំនុកចិត្ត 

លើអង្គការទស្រសនៈពិភពលោក ដ្រលយើងធ្វើការដើម្របីធ្វើឲ្រយជីវិតកុមារព្រញបរិបូរណ៍ ជាពិស្រសសម្រ្រប់កុមារងយរងគ្រ្រះបំផុត។

ជម្រ្របសួរ បងប្អូនទាំងអស់គ្ន្រ!

រ៉ូបឹត ហ្គីឡ្រន
នាយកប្រចាំប្រទ្រស



របាយការណ ៍រីកចម្រើនប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៨៤

អង្គការទស្រសនៈពិភពលោកចាប់ផ្តើមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាក្នុងឆ្ន្រំ១៩៧០។  ក្រ្រមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉្រងជិត 

ស្និទ្ធជាមួយរាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា អង្គការជាដ្រគូរ ក្រុមសហគមន៍ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានា យើងប្ត្រជា្ញ្របង្កើតអនាគតដ៏ត្រចះត្រចង ់

សម្រ្រប់កុមារ តាមរយៈការធ្វើការលើផ្ន្រកសំខាន់ចំនួន ៤៖

នៅទូទាំងពិភពលោក លទ្ធផលការងាររបស់អង្គការទស្រសនៈពិភពលោកបងា្ហ្រញថានៅ
រៀងរាល់ ៦០ វិនាទី ...
មានគ្រួសារមួយទទួលបានទឹកសា្អ្រតប្រើប្រ្រស់... 
កុមារអត់អារហារមា្ន្រក់ទទួលបានអាហារបរិភោគ...
គ្រួសារមួយទទួលបានជំនួយសម្រ្រប់ជំនះនឹងភាពទីទាល់ក្រ។

ជួយគំទ្រផ្រនការដ្រល 

ជួយឲ្រយកុមារមានសុខភាព 

និងការលូតលាស់ល្អ

ធ្វើការជាដ្រគូក្នុងយុទ្ធ 

សាស្រ្តដ្រលធ្វើឲ្រយការអប់រំ 

របស់កុមារប្រសើរឡើង

អាហារូបត្ថម្ភ ការអប់រំ ការការពារកុមារ យុវជន

ធានាថាកុមារត្រូវ 

បានបង្ក្ររ និងការពារពីរាល់ 

ទម្រង់ន្រការរំលោភបំពាន

ជួយយុវជនឲ្រយមាន 

ការច្ន្រប្រឌិត កា្ល្រយជា 

ពលរដ្ឋដ៏សកម្ម និងជា 

អ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រ្រយ

អង្គការទស្រសនៈពិភពលោកគឺជាអង្គការមនុស្រសធម៌ឈានមុខគ្រមួយដ្រលធ្វើការជាដ្រគូជាមួយប្រទ្រសជាង ៩០ 

នៅជុំវិញពិភពលោក ដើម្របីធ្វើឲ្រយជីវិតកុមារងយរងគ្រ្រះបានប្រសើរឡើង។

ក្នុងជំនឿជាគ្រិស្តបរិស័ទ្ទ យើងជឿជាក់ថាមនុស្រសមា្ន្រក់ៗពិតជាសំខាន់ ដូច្ន្រះហើយយើងធ្វើការជាមួយមនុស្រស 

គ្រប់រូបទាំងអស់ដោយមិនប្រកាន់សាសនា ភ្រទ ជនជាតិ ឬបក្រសនយោបាយនោះទ្រ។ ទស្រសនវិស័យរបស់យើង 

គឺចង់ឃើញកុមារ គ្រប់រូបមានជីវិតព្រញបរិបូណ៍ ជាពិស្រសកុមារដ្រលងយរងគ្រ្រះបំផុត។ 

ស្រចក្តីអធិសា្ឋ្រនរបស់យើង គឺសូមឲ្រយទឹកចិត្តមនុស្រសគ្រប់រូបមានឆន្ទៈដើម្របីសម្រ្រចបំណងន្រះ។

ស្រចក្តីសង្ខ្រប
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របាយការណ ៍រីកចម្រើនប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៨ ៥

តំបន់ប្រតិបត្តិ



របាយការណ ៍រីកចម្រើនប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៨6

កម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភរបស់អង្គការទស្រសនៈពិភពលោកធ្វើការឆ្ព្រះទៅរកការសម្រ្រចឲ្រយបាន 
នូវគោលដៅអភិវឌ្រឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព៖



របាយការណ ៍រីកចម្រើនប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៨

អាហារូបត្ថម្ភ
បង្កើនចំនួនកុមារដ្រលមានសុខភាព និងការលូតលាស់ល្អ

គោលបំណងកម្មវីធី

ស្ថិតិពីការសិក្រសាមូលដ្ឋ្រន

ដើម្របីសម្រ្រចគោលដៅន្រះ អង្គការទស្រសនៈពិភពលោកផ្ត្រតការយកចិត្តទុកដក់ទៅលើសុខភាព អាហារូបត្ថម្ភ 

ទឹកសា្អ្រត និងអនាម័យក្នុងការរស់នៅ។ អង្គការទស្រសនៈពិភពលោកចូលរួមកិច្ចខំប្រឹងប្រ្រងក្នុងការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ច 

សន្តិសុខស្របៀង ការអប់រំ និងការតស៊ូមតិ ដើម្របីធានាថា គ្រួសារក្នុងសហគមន៏មានមធ្រយោបាយក្នុងការទទួលបាន 

ប្រភ្រទអារហារដ្រលត្រឹមត្រូវព្រញមួយឆ្ន្រំ អាណាព្រយោបាលទទួលបានចំណ្រះដឹង ក្នុងការអនុវត្ត ការចិញ្ចឹមបីបាច់ 

កូនកាន់ត្រប្រសើរឡើង សហគមន៍ត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធអំណាចដើម្របីការពារកុមារពីការឆ្លងរោគ និងជំងឺផ្រស្រងៗ  

មណ្ឌលសុខភាពយល់ដឹងពីរបៀបកំណត់អត្តសញ្ញ្រណ និងព្រយោបាលបញ្ហ្រកង្វះអាហាររូបត្ថម្ភ។ អង្គការទស្រសនៈ 

ពិភពលោកគំទ្រលើការផ្តួចផ្តើមរបស់រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជានិង ពង្រឹងលើការអនុវត្តកម្មវិធីជាតិអាហារូបត្ថម្ភ។ 

ការឆ្លើយតបពហុវិស័យ ត្រូវបានសម្របម្រួលដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ដើម្របីធានាថាកុមារលូតលាស់ល្អ និងរីកចម្រើន។

ន្រកុមារដ្រលមានអាយុក្រ្រម 

៥ ឆ្ន្រំមានបញ្ហ្រក្រិះក្រិន 

ក្នុងការលូតលាស់

ន្រកុមារដ្រលមានអាយុក្រ្រម  

៥ ឆ្ន្រំមានទម្ងន់ទាបធៀប 

នឹងអាយុ

ន្រគ្រួសារបានរាយការណ៍ថា 

មានកន្ល្រងសមរម្រយសម្រ្រប់លាង

ដ្រជាមួយសាប៊ូ និងទឹក

អត្រ្រន្រការបំបៅកូនដោយទឹកដោះត្រមួយមុខ មានត្រឹមត្រ ៦៥,៤% ប៉ុណ្ណ្រះ ដ្រលភាគច្រើនបណា្ត្រល 

មកពីមា្ត្រយដ្រលរវល់ធ្វើការ និងធ្វើចំណាកស្រុក ដោយផ្ញើរកូនទុកនៅជាមួយជីដូន ជីតាជាអ្នកមើលថ្រររក្រសា។

•  កុមារចៀសផុតពីការឆ្លង និងជំងឺផ្រស្រងៗ

•  អាណាព្រយាបាលបងា្ហ្រញពីការអនុវត្តល្អ លើការចិញ្ចឹមទារក និងកុមារ

•  បង្កើនការអនុវត្តគោលនយោបាយ

•  គ្រួសារដ្រលក្រីក្រមានចំណូល និងធនធានប្រសើរឡើង

២៦,៧% ១៩,២% ៥១,៧%

៧



របាយការណ ៍រីកចម្រើនប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៨

ម៉ូដ្រលស្នូលរបស់គម្រ្រងកម្មវិធី

លទ្ធផល

• កញ្ចប់ ៥+៥+៥ ៖ (ការថ្ររទាំមុន និងក្រ្រយព្រលសម្រ្រល សមាហរណកម្មន្រការទទួលបន្ទុកពិនិត្រយ និងព្រយោបាល  

 ជំងឺកុមារនៅសហគមន៍ គណៈកម្មធិការគ្រប់គ្រងមណ្ឌលសុខភាព និងគំនិតផ្តួចផ្តើមសហគមន៍ស្រលាញ់ទារក ៖  

 សំណុំន្រស្រវាកម្ម និងការផ្គត់ផ្គង់ជាមូលដ្ឋ្រន ដ្រលសំដៅលើមាតា កុមារអាយុក្រ្រម ២ឆ្ន្រំ និងអាកប្របកិរិយគ្រួសារ

• ការតស៊ូមតិថា្ន្រក់មូលដ្ឋ្រន ៖ សកម្មភាពតស៊ូមតិតាមសហគមន៍ នៅក្នុងភូមិ ត្រូវបានសម្របសម្រួលទៅតាមអាទិភាព 

 ក្នុងតំបន់ និងការច្ន្រប្រឌិត។

• ភីឌីហាត ៖ ជាវិធីសាស្រ្តដឹកនំាដោយសហគមន៍ដើម្របីកំណត់និងដោះស្រ្រយបញ្ហ្រកង្វះអាហារូបត្ថម្ភមធ្រយម សម្រ្រប់កុមារ 

 ក្នុងតំបន់ដ្រលមានអាយុក្រ្រម ៣ ឆ្ន្រំ។ ក្នុងនោះបញ្ហ្រកង្វះអាហារូបត្ថម្ភមធ្រយមនៅក្នុងសហគមន៍គឺលើសពី ២៥%។

• សហគមន៍ដឹកនាំអនាម័យ ៖ សំណុំន្រសកម្មភាពដ្រលធ្វើឲ្រយប្រសើរឡើងនូវការសាងសង់បង្គន់អនាម័យ និងការអនុវត្ត 

 តាមសហគមន៍ដ្រលផ្តួចផ្តើមឡើងដោយសហគមន៍ខ្លួនឯង។

• ប្រភពទឹកដ្រលមានការក្រលម្អ: សកម្មភាពមួយចំនួនត្រូវបានធ្វើឡើង ដើម្របីក្រលម្អលទ្ធភាពទទួលបានទឹក   

 និងគុណភាពទឹកសា្អតនៅក្នុងសហគមន៍ 

• ទឹកសា្អត និងអនាម័យនៅតាមសាលារៀន  ៖ ធានាថាប្រព័ន្ធទឹកសា្អត និងការអនុវត្តអនាម័យមាននៅតាមសាលារៀន  

 តាមរយៈការផ្តល់អំណាចដល់សិស្រសានុសិស្រសដើម្របីកា្ល្រយជាភា្ន្រក់ងរដ្រលនាំមកនូវការផ្ល្រស់ប្តូរ។

• ការសម្របសម្រួលផ្ន្រកអាជីវកម្ម ៖ ជាសកម្មភាពដ្រលនាំមកនូវការផលិត និងការឈានជើងចូលទៅកាន់ទីផ្រសារកាន ់

 ត្រច្រើន ជាមួយនឹងគោលបំណងកាត់បន្ថយបញ្ហ្រកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ។

អណ្តូងស្នប់ ១៣៦ ប្រព័ន្ធទុយោទឹក ៣ និងសា្ថ្រនីយបន្រសុតទឹក ៣ កន្ល្រងត្រូវបានសាងសង ់
ដ្រលផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជន ៦៨.៣២០ នាក់ ក្នុងនោះ ៣៨.៥៦៤ នាក់ជាកុមារ។

ភូមិចំនួន ៧៤៣ ត្រូវបានបញ្ជ្រក់ថាជាភូមិដ្រល “ គ្ម្រនការបនោ្ទ្ររបង់ពាសវាលពាសកាល ” 
ដោយផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជន ៩១.៥៣០ នាក់ ក្នុងនោះ ៥១.៥២៩ នាក់ជាកុមារ។

កុមារកង្វះបញ្ហ្ររូបត្ថម្ភ ២.១០១ នាក់ បានចូលរួមវគ្គធ្វើអាហារ ភីឌីហាត ។ ៥២% ន្រពួកគ្រ 
ឡើងគីឡូលើសពី ២០០ក្រ្រម ក្នុងរយៈព្រល ១០ ថ្ង្រ ដំបូង។

សិស្រស ៧២.៧៩៣ នាក់ ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការសាងសង់បង្គន់អនាម័យ ៤៤   
អាងស្តុកទឹកភ្លៀង ៤២ អណ្តូងស្នប់ ៣២ និងកន្ល្រងលាងដ្រនៅតាមសាលា ១១៦ កន្ល្រង។

៨
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អ្នកស្រី លីន នីត និងគ្រួសារ រស់នៅក្នុងឃុំ បនា្ទ្រយធា្ល្រយ ក្នុងខ្រត្តតាក្រវ។ កូនប្រុសរបស់គត់ចាប់ផ្តើមឈឺដោយ

សារជំងឺប្រឺសប្រះដូង តាំងត្រពីកើតបាន ២០ ថ្ង្រ។ គត់ត្រូវតស៊ូនាំកូន ពីមន្ទីរព្រទ្រយមួយទៅមន្ទីរព្រទ្រយមួយដើម្របីធ្វើ

ការព្រយោបាល។ ប៉ុន្ត្រគត់បានត្រឹមត្រទទួលបានចម្លើយថា ត្រូវ រង់ចាំគ្រូព្រទ្រយឯកទ្រសពីបរទ្រសដើម្របីធ្វើការវះកាត់។ 

វាធ្វើឲ្រយប៉ះពាល់យ៉្រងខា្ល្រំង ដល់ហិរញ្ញវត្ថុនិង ផ្លូវចិត្តរបស់គ្រួសារគត់។

ការធ្វើដំណើរទៅមកន្រះ ចំណាយអស់ថវិការជាច្រើន ដ្រលលើសពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគត់។ ជាសំណាងល្អ គត់ 

បានដឹងអំពីហិបសុខភាព នៅខណៈដ្រលគ្រួសារគត់ត្រូវការវាបំផុត។ ហិបសុខភាពនៅក្នុងសហគមន៍របស់លោក 

ស្រី នីត អនុញ្ញ្រតឲ្រយគ្រួសារដ្រលងយរងគ្រ្រះខ្ចីប្រ្រក់សម្រ្រប់ការសង្គ្រ្រះបនា្ទ្រន់ទាក់ទងនឹងសុខភាព និងអាចបង ់

ប្រ្រក់សងព្រលណាក៏បានដោយគ្ម្រនការប្រ្រក់។ ហិបសុខភាពន្រះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឃុំបនា្ទ្រយធា្ល្រយ ក្នុងឆ្ន្រំ 

២០១៧ ក្រ្រមគម្រ្រង ការលើកកម្ពស់សុខភាពមាតា និងទារករបស់អង្គការទស្រសនៈពិភពលោក (IMCH) ។ 

"ខ្ញុំរីករាយណាស់ដ្រលហិបសុខភាពអាចឲ្រយខ្ញុំខ្ចីប្រ្រក់បានយ៉្រងងយស្រួល ក្នុងកំឡុងព្រលដ្រលគ្រួសារខ្ញុំជួប

វិបត្ដិ។ លើសពីន្រះទៅទៀត ខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយក្រុមសហគមន៍កូនល្អ ដ្រលបង្រៀនខ្ញុំពីរបៀបធ្វើម្ហូបអាហារ

ដ្រលមានជីវជាតិសម្រ្រប់កូនរបស់ខ្ញុំ។ ឥឡូវន្រះកូនប្រុសខ្ញុំកំពុងត្ររីកលូតលាស់។ គត់អាចដើរ គត់អាចរត់ 

ហើយគត់អាចហៅរកមា្ដ្រយនិងយយ ខ្ញុំពិតជារំភើបខា្ល្រំងណាស់ "(ជាមួយនឹងការរីកចម្រើនរបស់គត់)   

លោកស្រី នីតនិយយជាមួយនឹងសា្ន្រមញញឹមដ៏ស្រស់ស្រ្រយ។ 

គម្រ្រងជំនួយឥតសំណងលើ ការលើកកម្ពស់សុខភាពមាតា និងទារក របស់អង្គការទស្រសនៈពិភពលោក គឺទទួល 

បានមូលនិធិពីក្រសួងការបរទ្រស ន្ររដ្ឋ្រភិបាលជប៉ុនដោយសហការជាមួយរាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជារួមទាំងក្រសួង 

សុខាភិបាល ក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ មន្ទីរសុខាភិបាលខ្រត្ដ ស្រុកប្រតិបត្តិ មណ្ឌលសុខភាព និងបុគ្គលិកសុខាភិបាល។ 

ដោយមានការគំទ្របន្ថ្រមពីក្រុមគំពារសុខភាពភូមិចំនួន ៥៧៨ ភាពជាដ្រគូន្រះបានរួមចំណ្រកយ៉្រងសំខាន់ក្នុង 

ការកាត់បន្ថយអត្រ្រជំងឺ និងមរណភាពមាតា និងកុមារនៅក្នុងស្រុកគីរីវង្រស និងស្រុកកោះអណ្ត្រតក្នុង ខ្រត្តតាក្រវ។

ហិបសុខភាពសង្គ្រ្រះជីវិតទារក

៩
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កម្មវិធីការអប់រំរបស់អង្គការទស្រសនៈពិភពលោកធ្វើការឆ្ព្រះទៅរកការសម្រ្រចឲ្រយបាននូវ 
គោលដៅអភិវឌ្រឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព៖
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គោលបំណងកម្មវីធី

• បង្កើនលទ្ធភាពទទួលបាន បរិសា្ថ្រនសិក្រសាសម្រ្រប់កុមារតូចប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ការលើកទឹកចិត្ត 
 និងការគំទ្រដល់ការអភិវឌ្រឍរបស់កុមារ។

• បង្កើនការគំទ្រពីគ្រួសារ និងសហគមន៍ ដល់ការរៀនសូត្ររបស់កុមារ។

• ពង្រឹងថា្ន្រក់រៀន និងការបង្រៀនតាមសាលារៀន លើបំណិនអំណាន គណិតវិទ្រយា និងបំណិនជីវិត។

• ពង្រឹង និងគំទ្រប្រព័ន្ធអប់រំ ដ្រលគំទ្រដល់ការអប់រំរបស់កុមារ។

• ធ្វើឲ្រយគ្រួសារក្រីក្រមានជីវភាពប្រសើរឡើង។

• បង្កើនសមាមាតសាលារៀនដ្រលសម្រ្រចបាន "បរិសា្ថនសិក្រសាប្រកបដោយគុណភាព"

ការអប់រំ
បង្កើនបំណិនអំណាន ល្រខនព្វន្ធ និងបំណិនជីវិតដល់កុមារ

ការចូលរៀនរបស់កុមារនៅថា្ន្រក់បឋមសិក្រសា បានរីកចម្រើនក្នុងឆ្ន្រំសិក្រសាថ្មីៗនះ ប៉ុន្ត្រចំន្រះដឹង និងជំនាញរបស ់

សិស្រស នៅមានកម្រិត ព្រ្រះត្រធនធន សមា្ភរសិក្រសា  សមត្ថភាព វិធីសាស្រ្តបង្រៀន និងការចូលរួមរបស់ឪពុក 

មា្ដយនៅមានកម្រិត។ 

លទ្ធផលន្រការអប់រំកម្រិតទាប បងំ្ខងកុមារ ពីចំន្រះដឹង និងជំនាញ ដ្រលមិនអាចកាត់ថ្ល្របាន ដ្រលកុមារគួរត្រ 

ទទួលបាន ដើម្របីរៀបចំខ្លួនសម្រ្រប់ភាពរឹងមាំ និងជោគជ័យទៅថ្ង្រអនាគត។ 

អង្គការទស្រសនៈពិភពលោកធ្វើការ ជាមួយសហគមន៍ អ្នកបង្កើតគោលនយោបាយ និងដ្រគូផ្រស្រងទៀត ដើម្របីជួយ 

លើកកម្ពស់គុណភាពសិក្រសារបស់កុមារ តាមប្រព័ន្ធបច្ចុប្របន្ន ដូច្ន្រះពួកគ្រទទួលបានជំនាញបំណិនជីវិត អាចអាន 

សរស្ររ និងធ្វើល្រខនព្វន្ធ។

ការអន្តរាគមន៍ ផ្ន្រកកិច្ចអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ច អាហារូបត្ថម្ភ គួបផ្រសំនឹង ការងរតស៊ូមតិ ជួយដល់គ្រួសារឲ្រយមានថវិការ 

គ្រប់គ្រ្រន់ ដើម្របីចំណាយលើថ្ល្រសិក្រសា ធានាថាកុមារទទួលបានការលូតលាស់ល្អ ហើយត្រៀមកាយ និងសា្មរត ី

ដើម្របីទទួលអត្ថប្រយោជន៍ព្រញល្រញពីសកា្តនុពល សិក្រសារបស់ពួកគ្រ។ លើសពីន្រះសហគមន៍ធ្វើការជាដ្រគ ូ

ជាមួយសាលារៀន និងអជា្ញ្រធរ ដើម្របីអនុវត្តស្តង់ដរអប់រំរបស់រដ្ឋ្រភិបាល។ 

១១
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•  ខ្ល្រំង  : ពង្រឹងលទ្ធផលការអប់រំ តាមរយៈការលើកកម្ពស់មត្ត្រយ្រយសិក្រសាសហគមន៍

•  ក្របាល  : ពង្រឹងអំណានសម្រ្រប់ថា្ន្រក់ទី ១ ដល់ ៣

•  ការងារគណន្រយ្រយភាពសង្គម  : គណន្រយ្រយភាពសង្គមដើម្របីពង្រឹងការអប់រំ

ន្រសិស្រសថា្ន្រក់ទី ៣ អាចអានយល់ន័យ ន្រកុមារនៅមត្ត្រយ្រយសិក្រសាសហគមន៍  

បានបង្ហ្រញពីភាពប្រសើរឡើងន្រការអភិឌ្រឍ 

និងការរៀនសូត្រ

៣៩% ៣៦,១%

ស្ថិតិពីការសិក្រសាមូលដ្ឋ្រន

ម៉ូដ្រលគម្រ្រងសំខន់

លទ្ធផល

សិស្រស ៤៤.២៦៥ នាក់ នៅថា្ន្រក់ទី ១-៣ ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអំណាន  
នៅក្នុងសាលារៀនចំនួន ២៩៤

គ្រូបង្រៀនចំនួន ៧៧៩ នាក់ បានទទួលការបណ្តុះបណា្ត្រលលើកម្មវិធីអំណាន 
នៅថា្ន្រក់បឋមសិក្រសា

សមាជិកគណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រងចំនួន ១៣១ នាក់ ត្រូវបាន
បណ្តុះបណា្ត្រលពីការគ្រប់គ្រង

ឪពុកមា្ត្រយ និង អ្នកថ្ររទាំចំនួន ១.៥៨០ នាក់ បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណា្ត្រលស្តីអំពីជំនាញ 
ការអប់រំ និងការអភិវឌ្រឍកុមារតូច។

គ្រូបង្រៀន មត្ត្រយ្រយសិក្រសាសហគមន៍ ចំនួន ២៥៥ នាក់ ត្រូវបានបណ្តុះបណា្ត្រលដោយជោគជ័យលើកម្មវិធីសិក្រសា 

មត្ត្រយ្រយសិក្រសាសហគមន៍របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ព្រមទាំងអង្គការទស្រសនៈពិភពលោកអន្តរជាតិនៅកម្ពុជា

មត្ត្រយ្រយសិក្រសាសហគមន៍ចំនួន ៩២ កន្ល្រង ត្រូវបានក្រលម្អ និងផ្តល់ផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមាន 
ដល់កុមារចំនួន ២.៣០២ នាក់

១២



របាយការណ ៍រីកចម្រើនប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៨

សុីដ អាយុ 20 ឆ្ន្រំ បច្ចុប្របន្នជាអ្នកសម្របសម្រួលជំរំអំណានសហគមន៍មា្ន្រក់។ គត់ធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅជំរំអំណាន 

ជារៀងរាល់សបា្ត្រហ៍នៅភូមិមួយ ក្នុងស្រុកសូត្រនិគម។

មុនព្រលកា្ល្រយជាអ្នកសម្របសម្រួលជំរំអំណានសហគមន៍ សុីដ មិនធា្ល្រប់បានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គម

ណាមួយទ្រ។ គត់មានប្រសាសន៍ថា ខ្ញុំធា្ល្រប់ត្រខ្វះទំនុកចិត្ត និងមានការភ័យខា្ល្រចក្នុងការឈរនៅចំពោះមុខមនុស្រស

ច្រើន។ ខ្ញុំភ័យខា្ល្រំង ហើយមានការពិបាកក្នុងការនិយយជាមួយពួកគ្រ។ កាលពីមុន ភូមិន្រះមានសភាពស្ងប់សា្ង្រត់ 

ហើយមនុស្រសមា្ន្រមិនសូវមានការប្រ្រស្រ័យទាក់ទងគ្ន្រទ្រ។ នៅថ្ង្រអាទិត្រយ ខ្ញុំក៏មិនដ្រលឃើញកុមារចូលរួម និងរៀន 

ជាមួយគ្ន្រដ្ររ។ នៅព្រលដ្រលពួកគ្រទំន្ររ ពួកគ្រច្រើនត្រចូលព្រ្រ បាញ់សត្វ។ កុមារភាគច្រើនដ្រលរៀនថា្ន្រក់ទី ១ 

ដល់ទី ៣ គឺមិនច្រះអក្រសរទ្រ។ ដូច្ន្រះហើយ ខ្ញុំចង់ច្រករំល្រកចំណ្រះដឹងរបស់ខ្ញុំជាមួយពួកគ្រ ដើម្របីឲ្រយពួកគ្រអាចអាន 

និងសរស្ររបាន" ។

ការជ្រើសរីសអ្នកសម្របសម្រួលជំរំអំណានសហគមន៍ ក្នុងភូមិគោលដៅរបស់អង្គការទស្រសនៈពិភពលោក បាន 

ធ្វើឡើង នៅខ្រកុម្ភៈឆ្ន្រំ ២០១៨ ។ សុីដ ចាប់អារម្មណ៍លើគម្រ្រងន្រះ ហើយគត់ត្រូវបានជ្រើសរីស។  

ដើម្របីសម្របសម្រួលវគ្គជំរំអំណានប្រចាំសបា្ត្រហ៍ គត់បានទទួលការបណ្តុះបណា្ត្រលសម្រ្រប់កសាងសមត្ថភាព 

កម្មវិធីសិក្រសាជំរំអំណាន និងកម្មវិធីសិក្រសាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំណាន ដើម្របីឲ្រយគត់អាចបណ្តុះបណា្ត្រល 

ដល់ មាតាបិតារបស់សិស្រសផងដ្ររ។ ជំនាញដ្រល សុីដ បានរៀនពីវគ្គបណ្តុះបណា្ត្រលបានធ្វើឲ្រយនាងកា្ល្រយជា

អ្នកសម្របសម្រួលដ៏រឹងមាំ និងមានការចូលរួមមា្ន្រក់។ កុមារជាង ៥០ នាក់ចូលរួមក្នុងជំរំអំណានន្រះ។ សុីដ 

ក៏បានបណ្តុះបណា្ត្រលមាតាបិតា ៣០ នាក់ ក្នុងវគ្គសិក្រសា ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំណាន ចំនួនបួន ដើម្របីលើក 

កម្ពស់ការរៀននៅផ្ទះរបស់កុមារ។ ដោយសារត្រភាពជោគជ័យថ្មីៗ របស់គត់ សុីដ ត្រូវបានគ្រជ្រើសរីសឲ្រយបង្រៀន 

សិស្រសថា្ន្រក់ទី 6 នៅសាលារៀនក្នុងស្រុករបស់គត់។

សុីដ បានបន្ថ្រមថា ចាប់តាំងពីជំរំអំណានបានបង្កើតឡើង នៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំ សហគមន៍របស់ខ្ញុំឥឡូវន្រះ  

មានការទាក់ទងគ្ន្រទៅវិញទៅមកយ៉្រងល្អ។ ជំរំអំណាននៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំ បានកា្ល្រយជាកន្ល្រងដ៏ទាក់ទាញមួយ 

ដ្រលធ្វើឲ្រយកុមារចូលចិត្តមករៀន ពីព្រ្រះពួកគ្រអាចអានសៀវភៅរឿង និងល្រងហ្គ្រមអប់រំ។ ប្រធានភូមិ អនុប្រធាន 

ភូមិ និងឪពុកមា្ត្រយរបស់កុមារ បានគំទ្រ និងបញ្ជូនកូនៗ របស់ពួកគត់ ទៅចូលរួមក្នុងជំរំអំណានន្រះ" ។

ការរីកចម្រើនតាមរយៈការសិក្រសា

១៣
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កម្មវិធីកិច្ចការពារកុមាររបស់អង្គការទស្រសនៈពិភពលោកធ្វើការឆ្ព្រះទៅរកការសម្រ្រចឲ្រយបាន 
នូវគោលដៅអភិវឌ្រឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព៖
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គោលបំណងកម្មវីធី

ឪពុកមា្ត្រយ ឬ អ្នកថ្រទាំ ៤០,៣% រាយការណ៍ថាពួកគ្រគិតថាសហគមន៍របស់ពួកគ្រគឺ
ជាកន្ល្រងដ្រលមានសុវត្ថិភាពសម្រ្រប់កុមារ។

កិច្ចការពារកុមារ
កុមារា និងកុមារី ជាពិស្រសកុមារងាយរងគ្រ្រះបំផុតត្រូវបានការពារពីការ 
រំលោភបំពាន ការក្រងប្រវ័ញ្ច និងទម្រង់ផ្រស្រងៗន្រអំពើហិង្រសា

កម្មវិធីអង្គការទស្រសនៈពិភពលោក ផ្ដ្រតលើកិច្ចការពារកុមារពីការរំលោភបំពានតាមរយៈ ការលើកទឹកចិត្ដ 

សហគមន ៍ឲ្រយមានផ្នត់គំនិត និងអាកប្របកិរិយវិជ្ជមាន ការពារកុមារងយរងគ្រ្រះតាមរយៈ យន្ដការនៅក្នុង 

សហគមន៍ និងគោលនយោបាយផ្ដ្រតលើកិច្ចការពារកុមារ ព្រមទាំងសា្ដរឡើងវិញដល់ជនរងគ្រ្រះពីការ 

រំលោភបំពានតាមរយៈ មូលដ្ឋ្រនសហគមន៍ និងទម្រង់ថ្ររទាំសា្តរនីតិសម្របទាផ្រស្រងៗ។

អង្គការទស្រសនៈពិភពលោកអន្ដរាគមន៍នៅគ្រប់លំដប់ថា្ន្រក់ ដោយចង់ឃើញកុមារគ្រប់រូប ទទួលបានការ 

ថ្រទាំ ប្រកបដោយក្ដីស្រឡាញ់ ជាមួយបរិយកាសគ្រួសារ និងសហគមន៍ដ៏មានសុវតិ្ថភាព។ 

• សហគមន៍ ជាពិស្រសឪពុកមា្ត្រយ និងអ្នកថ្រទាំ បងា្ហ្រញពីអាកប្របកិរិយា និងឥរិយាបថ ដ្រលផ្តល ់
 បរិយាកាសថ្រទាំ និងការពារដល់កុមារា និងកុមារីទាំងអស់ ជាពិស្រសកុមារដ្រលងាយរងគ្រ្រះបំផុត។

• យន្តការការពារកុមារ កំពុងដំណើរការយា៉្រងមានប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការការពារកុមារា និងកុមារី  
 ពីការរំលោភបំពាន ការក្រងប្រវ័ញ្ច ការមិនអើពើ និងទម្រង់ផ្រស្រងៗទៀត ន្រអំពើហិង្រសាលើកុមារ។

• កុមារទទួលបានបំនិនជីវិត និងសា្ត្ររសមត្ថភាពក្នុងការការពារខ្លួនពួកគ្រផ្ទ្រល់ និងមិត្តភ័កិ្តរបស់គ្រ 
 ពីការរំលោភបំពាននានា។

• បង្កើនគណន្រយ្រយភាព និងអភិបាលកិច្ចល្អសម្រ្រប់ការការពារកុមារ។

ស្ថិតិពីការសិក្រសាមូលដ្ឋ្រន

ន្រកុមារ និងមនុស្រសវ័យជំទង់ 
មានអារម្មណ៍ថាពួកគ្រមានសុវត្ថិភាព 

និងត្រូវបានការពារ ពីការរំលោភ 
បំពាន និងការក្រងប្រវ័ញ្ច

ន្រមនុស្រសវ័យជំទង់ បានរាយការណ៍ថា
 បានទទួលរងនូវអំពើហិង្រសាលើរាងកាយ 

ក្នុងរយៈព្រល ១២ ខ្រកន្លងមក ក្នុង 
ប្រភ្រទផ្រស្រងៗ (រួមទាំង ការរំលោភ 

បំពានផ្លូវកាយ និងផ្លូវភ្រទ)

ន្រមនុស្រសវ័យជំទង់ ដឹងពីវត្តមាន 
ន្រស្រវា និងយន្តការ ដើម្របីទទួល 
និងឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍ 
ន្រការរំលោភបំពាន ការមិនអើពើ 

ការក្រងប្រវ័ញ្ច ឬអំពើហិង្រសាលើកុមារ

៦១,១% ៤៩,៣% ៤៥,៥%

១៥
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ម៉ូដ្រលគម្រ្រងសំខន់

• គ្រួសាររីករាយ ៖ បង្កើនសមត្ថភាពរបស់មាតាបិតា / អ្នកថ្រទាំ និងអ្នកដឹកនាំសាសនា ដើម្របីកំណត់ និងដោះស្រ្រយបញ្ហ្រ 

 គ្រួសារ អាកប្របកិរិយ និងការប្រព្រឹត្តដ្រលមានគ្រ្រះថា្ន្រក់ ដ្រលទាក់ទងនឹងអំពើហិង្រសា និងការមិនអើពើលើកុមារក្នុងគ្រួសារ។

• បណា្ត្រញន្រក្តីសង្រឃឹមសម្រ្រប់កិច្ចការពារកុមារ ៖ បំពាក់បំប៉នសកម្មភាពដល់ដ្រគូ និងផ្តល់សិទ្ធអំណាចដល់ក្រុមជំនុំ និង    

 សហគមន៍ជំនឿផ្រស្រងទៀត ដើម្របីចាត់វិធានការជាក់ស្ត្រងក្នុងការបង្ក្ររ ការថ្រទាំ និងការតស៊ូមតិ ដើម្របីលើកកម្ពស់សុខុមាល 

 ភាពកុមារ ជាពិស្រសកុមារដ្រលងយរងគ្រ្រះបំផុតនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគ្រ។

• គណន្រយ្រយភាពសង្គមសម្រ្រប់កិច្ចការពារកុមារ ៖ វិធីសាស្ត្រដ្រលមានមូលដ្ឋ្រនលើចំណុចខា្ល្រំងជាក់លាក់មួយរបស់កម្ពុជា 

 ចំពោះគណន្រយ្រយភាពសង្គម ដើម្របីលើកទឹកចិតឲ្រយមានការសន្ទនាគ្ន្ររវាងអាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រន និងប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្របីកំណត់    

 អត្តសញ្ញ្រណរួមគ្ន្រ និងដោះស្រ្រយនូវចនោ្ល្រះប្រហោង ន្រស្រវាកម្ម និងសកម្មភាពកិច្ចការពារកុមារ តាមក្របខណ្ឌច្របាប់។

លទ្ធផល

មនុស្រសព្រញវ័យចំនួន ១៨.២២៥ នាក់ កុមារចំនួន ២៥.៥៧៧ នាក់ ដ្រលរួមមានកុមារងាយរងគ្រ្រះ
បំផុតចំនួន ៣.៦៨២ នាក់ បានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណា្ត្រល និងកម្មវិធីកិច្ចការពារកុមារ

ឪពុកមា្ត្រយ ៧២,៤៥% បានបងា្ហ្រញពីការយល់ដឹងកាន់ត្រច្រើនឡើង ក្នុងការប្រៀនប្រដៅកូនតាម 
ប្របវិជ្ជមាន និងបញ្ហ្រផ្រស្រងៗទៀតទាក់ទងនឹងការការពារកុមារ

សមាជិកសហគមន៍ ៦៨% បានរាយការណ៍ថា CCWC កំពុងបំព្រញអាណត្តិរបស់ខ្លួនជាមួយ 
នឹងកិច្ចការពារកុមារ។ ឃុំចំនួន ៧១ ក្នុងចំណោមឃុំទាំង ៧៤ (៩៦%) បានដក់បញ្ចូលកិច្ច 
ការពារកុមារនៅក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំរបស់ពួកគ្រ

៦៤% ន្រក្រុមតស៊ូមតិ និងការពារកុមារទាំង ៥០ក្រុម មានផ្រនការរួមមួយ ដើម្របីដោះស្រ្រយបញ្ហ្រ 
ការពារកុមារសំខន់ៗ ដ្រលបានកំណត់ឡើងនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគ្រ។

គណៈកម្មការការពារកុមារចំនួន ២៦៩ នាក់ ត្រូវបានបង្កើតឡើង និង/ ឬ ពង្រឹង

គណៈកមា្ម្រធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារ (CCWC) ៧៤នាក់ ត្រូវបានពង្រឹង

១៦



របាយការណ ៍រីកចម្រើនប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៨

អ្នកស្រី ហុីម នួន រស់នៅក្នុងខ្រត្តតាក្រវជាមួយគ្រួសាររបស់គត់ ដ្រលមានសមាជិកទាំងអស់ ៤នាក់។ កាលពីមុន 

ប្តីរបស់អ្នកស្រី នួន ឈ្ម្រះ នួន ការី ត្រងត្រស្រវឹង និងប្រើពាក្រយសំដីមិនសមរម្រយដក់អ្នកស្រី នៅព្រលគត់ត្រលប់មកផ្ទះ 

វិញជារៀងរាល់ថ្ង្រ។ ទង្វើន្រះបានធ្វើឲ្រយកូនៗរបស់គត់ល្រងគោរពដល់គត់ជាឪពុក បូករួមនឹងគត់មិនដ្រលយកចិត្ត 

ទុកដក់ មើលថ្រពួកគ្រផងនោះ។

ថ្ង្រន្រះ អ្នកស្រី នួន មានទឹកមុខរីករាយ នៅព្រលដ្រលគត់និយយអំពីប្តីរបស់គត់។ ការផ្ល្រស់ប្តូរដ៏គួរឲ្រយកត់សមា្គ្រល ់

របស់លោក ការី បានល្រចឡើង បនា្ទ្រប់ពីគត់បានចូលរួមក្នុងវគ្គគ្រួសាររីករាយ ដ្រលរៀបចំឡើងដោយអង្គការទស្រសនៈ 

ពិភពលោក។ អ្នកស្រីនិយយថា "សព្វថ្ង្រន្រះយើងជាគ្រួសារមួយដ៏រីករាយ។ គត់ច្រះគ្រប់គ្រងកំហឹងរបស់គត់  

ហើយ គត់មិនផឹកស្រ្រច្រើនទៀតទ្រ។ នៅព្រលខ្ញុំរវល់ គត់ជួយខ្ញុំមើលថ្រកូន។ "

គ្រួសាររីករាយ (CF) ផ្តល់ឲ្រយ ឪពុកមា្ត្រយ អ្នកថ្រទាំ និងអ្នកដឹកនាំសាសនា នូវចំណ្រះដឹង និងយល់ពីសារៈសំខាន់ ន្រ 

ការមានបរិយកាសរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។ រហូតមកដល់ព្រលន្រះ កម្មវិធីន្រះមានអ្នកចូលរួមចំនួន ៥.០៩១ នាក់ 

ក្នុងនោះឪពុកមា្ត្រយចំនួន ៧២,៤៦% បានរាយការណ៍ពីការផ្ល្រស់ប្តូរអាកប្របកិរិយជាវិជ្ជមាន។

គម្រ្រងន្រះធ្វើការជាមួយអ្នកសម្របសម្រួលដ្រលបានបណ្តុះបណា្ត្រលជាច្រើននាក់ (រាប់បញ្ចូលទាំងអ្នកដឹកនាំសាសនា 

អ្នកដឹកនាំសហគមន៍ អ្នកមានឥទ្ធិពល គណៈកមា្ម្រធិការការពារកុមារ និងក្រុមឪពុកមា្ត្រយ) ដើម្របីបង្កើតក្រុមគំទ្រឪពុក 

មា្ត្រយ សម្រ្រប់គ្រួសារដ្រលងយរងគ្រ្រះបំផុត។ ក្រុមគំទ្រឪពុកមា្ត្រយ ធ្វើការជាមួយគ្ន្រដើម្របីជួយគ្ន្រទៅវិញទៅមកទាក ់

ទងនឹងបញ្ហ្រកិច្ចការពារកុមារ និងស្រវាកម្មផ្រស្រងទៀតដ្រលពួកគ្រត្រូវការក្នុងគ្រួសារ។ ការចុះសួរសុខទុក្ខតាមគ្រហដ្ឋ្រន 

ក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងផងដ្ររ ដើម្របីតាមដនការរីកចម្រើនរបស់គ្រួសារនីមួយៗ និងជួយពួកគ្រអនុវត្តនូវអ្វីដ្រលពួកគ្របាន 

រៀនពីវគ្គគ្រួសាររីករាយ។ ការអនុវត្តផ្រនការន្រះត្រូវបានគំទ្រដោយអ្នកសម្របសម្រួលន្រកម្មវិធី។

លោក ការី បានរៀបរាប់ថា “វគ្គគ្រួសាររីករាយបានផ្ល្រស់ប្តូរខ្ញុំ។ នៅព្រលខ្ញុំបានចូលរួមសិកា្ខ្រសាលាជាលើកដំបូង 

ខ្ញុំគឺជាមនុស្រសប្រមឹក និងក្រ្រវក្រ្រធ។ អ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងសិកា្ខ្រសាលាបានរៀបរាប់រឿងរា៉្រវអំពីភាពខុសគ្ន្ររវាង 

ផ្ទះមួយដ្រលបានសាងសង់ច្រញពីខ្រសាច់ និងផ្ទះមួយទៀតសាងសង់ពីថ្ម។ វាបានប៉ះពាល់ចិត្តខ្ញុំខា្ល្រំងណាស់ ហើយខ្ញុ ំ

ក៏ចាប់ផ្តើមក្រប្រ្រខ្លួន”។  ភរិយរបស់គត់ញញឹមយ៉្រងស្រស់ស្រ្រយ នៅព្រលឮប្របន្រះ។ អ្នកស្រីបានប្រ្រប់យើងថា 

“ទោះបីជាគ្រឲ្រយលុយខ្ញុំប៉ុនា្ម្រន ក៏ខ្ញុំមិនដូរជាមួយសា្វ្រមីខ្ញុំដ្ររ។ វគ្គគ្រួសាររីករាយបាននាំ សា្វ្រមីដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំត្រលប់មក 

វិញហើយ”។

គ្រួសាររីករាយ

១៧
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កម្មវិធីយុវជនរបស់អង្គការទស្រសនៈពិភពលោកធ្វើការឆ្ព្រះទៅរកការសម្រ្រចឲ្រយបាន 
នូវគោលដៅអភិវឌ្រឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព៖
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៧៨,១% ន្រមនុស្រសវ័យជំទង់ បានរាយការណ៍ថាបានរចូលរួមប្រព្រឹត្តនូវឥរិយបថដ្រលងយគ្រ្រះថា្ន្រក់ 
(ការប្រើប្រ្រស់គ្រឿងញៀន និងគ្រឿងស្រវឹង ការចូលរួមក្នុងអំពើហិង្រសាលើរាងកាយ និងសកម្មភាពផ្លូវភ្រទទាំងក្ម្រងវ័យ)

យុវជន
យុវជនត្រូវបានបណ្តុះបណា្ត្រល និងផ្តល់អំណាច ដើម្របីអនាគតវិជ្ជមាន

កម្ពុជាជាប្រទ្រសមួយនៅអាសុីអាគ្ន្រយ៍ ដ្រលមានប្រជាជនអាយុក្រ្រម ២៥ ឆ្ន្រំ រហូតដល់ ៥២%។ ថ្វីបើន្រះ 

ជាឱកាសដ៏ធំសម្រ្រប់កំណើនស្រដ្ឋកិច្ច ការផ្ល្រស់ប្តូរសង្គម និងការច្ន្រប្រឌិតក៏ដោយ ក៏យុវជននៅកម្ពុជា 

ប្រឈមនឹងបញ្ហ្រជាច្រើនដ្រលរារាំងពួកគ្រមិនឲ្រយឈានដល់សកា្ត្រនុពលព្រញល្រញឡើយ។

កម្មវិធីរបស់អង្គការទស្រសនៈពិភពលោកមានគោលបំណងបណ្តុះបណា្ត្រល និងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់យុវជន 

កម្ពុជាជំនាន់ថ្មី ដើម្របីបង្កើតអនាគតវិជ្ជមានមួយសម្រ្រប់ខ្លួនឯង គ្រួសារ និងសហគមន៍របស់ពួកគ្រ។  

អង្គការទស្រសនៈពិភពលោកធ្វើការគំទ្រដល់ការអភិវឌ្រឍសមត្ថភាពរបស់យុវជន ដើម្របីឲ្រយពួកគ្រអាចដោះស្រ្រយ 

បញ្ហ្រ និងកសាងជីវិត ប្រកបដោយភាពច្ន្រប្រឌិត ដ្រលឆ្លុះបញ្ច្រំងពីការត្រិះរិះពិចារណា និងភាពបត់ប្រន  

ទៅនឹងបរិយកាសជុំវិញខ្លួនរបស់ពួកគ្រ។

គោលបំណងកម្មវីធី

• យុវជនចូលរួមនៅក្នុងការងារគណន្រយ្រយភាព (ការទទួលខុសត្រូវពហុភាគី) និងការធ្វើស្រចក្ត ី
 សម្រ្រចចិត្តនៅថា្ន្រក់មូលដ្ឋ្រន

• យុវជន (អាយុ ១២-១៨ ឆ្ន្រំ) ជាពិស្រសអ្នកដ្រលងាយរងគ្រ្រះបំផុត មានសុខភាពល្អ និងមានសុវត្ថិភាព 
 ពីគ្រ្រះថា្ន្រក់ផ្រស្រងៗ

• សកម្មភាពរបស់យុវជន ត្រូវបានវាយតម្ល្រថា ជាភា្ន្រក់ងារន្រការផ្ល្រស់ប្តូរសង្គម

• យុវជនត្រៀមខ្លួនសម្រ្រប់ឱកាសស្រដ្ឋកិច្ច

ស្ថិតិពីការសិក្រសាមូលដ្ឋ្រន

ន្រយុវជនអាចកំណត់ទម្រង់ 
ដើម្របីលើកឡើងពីបញ្ហ្រ ទៅកាន់ 

អ្នកដ្រលមានសមត្ថកិច្ច

ន្រយុវជនបានរាយការណ៍ថាទស្រសនៈរបស់ 
ពួកគ្រ ត្រូវបានគ្រស្វ្រងរក និងដក់បញ្ចូលទៅក្នុង 

ការសម្រ្រចចិត្តរបស់រដ្ឋ្រភិបាលមូលដ្ឋ្រន

៣៤,៧% ៧,៩%

១៩
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ម៉ូដ្រលគម្រ្រងសំខន់

• យុវជនដើម្របីការផ្ល្រស់ប្រ្រ ៖ ធ្វើការតាមរយៈក្លឹបដឹកនាំដោយយុវជន ដើម្របីឲ្រយមានការរចូលរួម អភិវឌ្រឍ និងរៀបចំយុវជន  

 តាមរយៈការបណ្តុះបណា្ត្រលជំនាញបំណិនជីវិត គណន្រយ្រយភាពសង្គម បច្ច្រកវិទ្រយោ ពត៌មានវិទ្រយោ និងទំនាក់ទំនង 

 សម្រ្រប់ការអភិវឌ្រឍ ព្រមទាំងគម្រ្រងអភិវឌ្រឍសហគមន៍ដឹកនាំដោយយុវជន។

• កីឡាដើម្របីផ្ល្រស់ប្រ្រជីវិតខ្ញុំ ៖ ប្រើកីឡា ដើម្របីការអភិវឌ្រឍ ក្នុងទម្រង់មួយ ដើម្របីកំណត់គោលដៅ និងនាំឲ្រយមានការចូលរួម 

 ពីយុវជនដ្រលងយរងគ្រ្រះបំផុត (១២-១៨ ឆ្ន្រំ) និងគំទ្រពួកគ្រដើម្របីអភិវឌ្រឍទំនាក់ទំនងវិជ្ជមាន និងទទួលបានជំនាញ 

 ជីវិតសំខាន់ៗ ដ្រលចាំបាច់សម្រ្រប់ការសា្ត្ររសមត្ថភាព និងបង្កើតជម្រើសជីវិតដ្រលមានសុខុមាលភាព។

ក្លឹបយុវជនដើម្របីការផ្ល្រស់ប្រ្រចំនួន ១០៧ ត្រូវបានបង្កើតឡើង

ក្រុមកីឡាដើម្របីផ្ល្រស់ប្រ្រជីវិតខ្ញុំចំនួន ៥០ បានបង្កើតឡើង

យុវជន ៣.០៨៣ នាក់ បានចូលរួមវគ្គបំណិនជីវិតប្រចាំសបា្ត្រហ៍

ម្រដឹកនាំយុវជនស្ម័គ្រចិត្តចំនួន ២៩៥ នាក់ត្រូវបានបណ្តុះបណា្ត្រល

គម្រ្រងសហគមន៍ចំនួន ១០២ ត្រូវបានបង្កើត និងអនុវត្តដោយក្លឹបយុវជន

សមាជិកសហគមន៍ចំនួន ៨.៨៥៨ នាក់ បានចូលរួមក្នុងគម្រ្រងអភិវឌ្រឍសហគមន៍ដឹកនាំដោយ 
យុវជន ដ្រលក្នុងនោះ ៥.៤៥៧ នាក់ជាកុមារ

លទ្ធផល

២០
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ធំធាត់នៅក្នុងគ្រួសារទ័លក្រ ក្នុងខ្រត្តបនា្ទ្រយមានជ័យ កុម្ភៈ ដ្រលមានអាយុ ១៣ ឆ្ន្រំ ត្រូវបានគ្រររីសអើងក្នុងវ័យ 

កុមារភាពរបស់គត់។ វាប៉ះពាល់ដល់គត់យ៉្រងខា្ល្រំង និងបណា្ត្រលឲ្រយគត់មានគំនិតអវិជ្ជមានចំពោះខ្លួនឯង និងអ្នក 

ដទ្រ បនា្ទ្រប់ពីចុះឈ្ម្រះចូលរួមក្នុងកម្មវិធីកីឡាដើម្របីផ្ល្រស់ប្រ្រជីវិតខ្ញុំ កាលពីខ្រឧសភាឆ្ន្រំ ២០១៨ កុម្ភៈ បានផ្ល្រស់ប្តូរ 

ខ្លួនពីខា្ម្រស់អៀនច្រើន និងសា្ទ្រក់ស្ទើរក្នុងការប្រ្រស្រ័យទាក់ទង និងចូលរួមជាមួយអ្នកដទ្រ ទៅជាកុមារីមា្ន្រក់ដ្រលសកម្ម  

និងមានទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភក្តិយ៉្រងល្អប្រសើរ ទាំងនៅលើទីលានបាល់ទាត់ និងក្នុងថា្ន្រក់បំណិនជីវិត។  

ភាពអង់អាច និងទំនុកចិត្តរបស់គត់ន្រះ បានជួយឲ្រយគត់ចូលរួមកាន់ត្រច្រើននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នានារបស់អង្គការ 

ទស្រសនៈពិភពលោក ដើម្របីលើកកម្ពស់សិទ្ធិកុមារ និងបញ្ចប់អំពើហិង្រសាលើកុមារ។

កុម្ភៈព្រញចិត្តជាខា្ល្រំង ដ្រលកម្មវិធីន្រះអនុញ្ញ្រតិឲ្រយគត់ទទួលបាននូវភាពរីករាយ និងរាប់អានមិត្តភក្ត័ថ្មីៗតាមរយៈ 

កីឡាបាល់ទាត់។ គត់បាននិយយថា "ខ្ញុំសា្គ្រល់ពីអារម្មណ៍ដ្រលត្រូវបានគ្ររីសអើង ខ្ញុំនឹងមិនធ្វើដូច្ន្រះចំពោះអ្នក 

ដទ្រឡើយ។

ដោយមានការគំទ្រពីក្រុមហ៊ុន Smart Axiata កម្មវិធីកីឡាដើម្របីផ្ល្រស់ប្រ្រជីវិតខ្ញុំ របស់ អង្គការទស្រសនៈពិភពលោក 

ផ្ត្រតលើក្ម្រងជំទង់ និងយុវជនដ្រលងយរងគ្រ្រះ និងផ្រសាភា្ជ្រប់ពួកគ្រ តាមរយៈការបណ្តុះបណា្ត្រលបាល់ទាត់ និង 

បំណិនជីវិតដ្រលមានគុណភាព។ កីឡាដើម្របីផ្ល្រស់ប្រ្រជីវិតខ្ញុំធ្វើការជាមួយ និងគំទ្រដល់យុវជន ដើម្របីឲ្រយពួកគ្រ  

ឲ្រយតម្ល្រខ្លួនឯង បង្កើតទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយមិត្តភក្តិ និងសហគមន៍របស់ពួកគ្រ និងជួយពួកគ្រឲ្រយធ្វើការសម្រ្រច 

ចិត្តជាវិជ្ជមាន ព្រមទាំងអាចគ្រប់គ្រងអនាគតរបស់ខ្លួនគ្រផ្ទ្រល់។

ចាកច្រញពីជិវិតចាស់របស់ខ្ញុំ

២១



របាយការណ ៍រីកចម្រើនប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៨

អង្គការទស្រសនៈពិភពលោកកម្ពុជា បានចាប់ផ្តើមអនុវត្តកម្មវិធីគណន្រយ្រយភាពសង្គមក្នុងឆ្ន្រំ ២០១២ ដើម្របីផ្តល់សិទ្ធ 

អំណាច ដល់សហគមន៍មូលដ្ឋ្រន ដើម្របីធ្វើការរួមគ្ន្រជាមួយអ្នកផ្តល់ស្រវាកម្ម ដើម្របីសម្រ្រចបាននូវភាពប្រសើរឡើង 

ន្រស្រវាកម្មមូលដ្ឋ្រន។ 

ក្នុងភាពជាដ្រគូជាមួយរដ្ឋ្រភិបាល កម្មវិធីគណន្រយ្រយភាពសង្គមរបស់អង្គការទស្រសនៈពិភពលោក ជួយឲ្រយសហគមន ៍

យល់ដឹង ពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋ្រភិបាល ហើយបនា្ទ្រប់មកធ្វើការរួមគ្ន្រដើម្របីធានាថាអ្នកផ្តល់ស្រវាកម្មក្នុងមូលដ្ឋ្រន  

(ឧ. មណ្ឌលសុខភាព សាលារៀន។ ល។ ) កំពុងបំព្រញតាមស្តង់ដរន្រការផ្តល់ជូន។ វិធីសាស្រ្តន្រះជួយធ្វើឲ្រយ 

ប្រសើរឡើងនូវអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋ្រន និងរក្រសាបាននូវវឌ្រឍនភាពល្អ ដ្រលបានចុះបញ្ជីដោយរាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា 

និងដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍នៅកម្ពុជា។

ដោយមានការគំទ្រពីរដ្ឋ្រភិបាល និងដ្រគូជំនួយថវិការពហុភាគី អង្គការទស្រសនៈពិភពលោកបានបន្ត ពង្រីកវិសាលភាព 

កម្មវិធីគណន្រយ្រយភាពសង្គម និងកម្មវិធីសំខាន់ៗន្រយុទ្ធសាស្រ្ត របស់អង្គការទស្រសនៈពិភពលោករួមមាន អាហារូបត្ថម្ភ 

ការការពារកុមារ ការអប់រំ និងយុវជន។ សកម្មភាព និងជំនាញផ្រស្រងៗ ន្រគណន្រយ្រយភាពសង្គម ត្រូវបានដក់បញ្ចូល 

ដើម្របីរួមចំណ្រកលើសមិទ្ធផល ន្រគោលបំណងរបស់កម្មវិធីទាំងនោះ។

ជាលទ្ធផល កម្មវិធីគណន្រយ្រយភាពសង្គម របស់អង្គការទស្រសនៈពិភពលោក បានរួមចំណ្រកដល់ការក្រលម្អគុណភាព 

ន្រការផ្តល់ស្រវាសាធារណៈសំខាន់ៗ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជិត ២ លាននាក់នៅឆ្ន្រំ ២០១៨ តាមរយៈគម្រ្រងចំនួន ៣ គ ឺ

ការអនុវត្តន៍ក្របខ័ណ្ឌគណន្រយ្រយភាពសង្គម (I-SAF) គណន្រយ្រយភាពសង្គមសម្រ្រប់ការការពារកុមារ (SA4CP)  

និង សំឡ្រងនិងសកម្មភាពប្រជាពលរដ្ឋ (CV&A) ។

នៅឆ្ន្រំ ២០១៨ អង្គការទស្រសនៈពិភពលោក បានផ្តើមយុទ្ធនាការមួយ ដើម្របីបញ្ចប់ការដក់ទណ្ឌកម្មលើកុមារនៅផ្ទះ 

និងនៅសាលារៀន។

យុទ្ធនាការន្រះបង្កើតឡើង ផ្អ្រកលើកម្មវិធីយុទ្ធសាស្រ្តរបស់យើង ដើម្របីការពារកុមារពីរាល់ការរំលោភបំពាន ការក្រង 

ប្រវ័ញ្ច និងទម្រង់ផ្រស្រងៗទៀតន្រអំពើហិង្រសាតាមរយៈការផ្ល្រស់ប្តូរសហគមន៍ និងការពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារកុមារក្នុងតំបន់។

នៅឆ្ន្រំ ២០១៨ អង្គការទស្រសនៈពិភពលោក បានធ្វើការតស៊ូមតិ ដើម្របីលើកកម្ពស់ ច្របាប់ និងគោលនយោបាយ 

ដើម្របីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហ្រសំខាន់ៗ ជាច្រើន តាមរយៈ ការគំទ្រផ្ន្រកបច្ច្រកទ្រស និងការស្រ្រវជ្រ្រវ។ ការសិក្រសាពីការកើត 

មាន និងការទទួលយកអំពើហិង្រសានៅសាលារៀន ត្រូវបានបញ្ចប់ ហើយយើងបានបង្ហ្រញការរកឃើញទាំងន្រះដល ់

រដ្ឋ្រភិបាល និងអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ ដើម្របីជះឥទ្ធិពល លើគោលនយោបាយ និងផ្រនការអនុវត្តសម្រ្រប់សាលារៀន។

កិច្ចសន្ទនារបស់យើងជាមួយរដ្ឋ្រភិបាល បានរួមចំណ្រក ដល់ការផ្ល្រស់ប្តូរគោលនយោបាយមួយចំនួន ជាពិស្រស 

ការអនុម័តផ្រនការសកម្មភាព ដើម្របីទប់សា្ក្រត់ និងឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើហិង្រសាលើកុមារ និងផ្រនការសកម្មភាពដ្រល 

ទាក់ទងនឹងការការពារកុមារនៅតាមសាលារៀន។

គណន្រយ្រយភាពសង្គម និងយុទ្ធនាការ

កម្មវិធីគណន្រយ្រយភាពសង្គម

យុទ្ធនាការលប់បំបាត់អំពើហិង្រសាលើកុមារ

២២



របាយការណ ៍រីកចម្រើនប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៨

ចាន់ ថន អាយុ 26 ឆ្ន្រំ ជាអ្នកសម្របសម្រួលគណន្រយ្រយភាពសហគមន៍ នៅក្នុងស្រុកភ្នំស្រួច ខ្រត្តបនា្ទ្រយមានជ័យ។  

គត់ធា្ល្រប់ត្រមិនសប្របាយចិត្តនឹងស្រវាកម្ម នៅឃុំ និងមណ្ឌលសុខភាពក្នុងស្រុករបស់គត់។ ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅ 

ក្នុងឃុំរបស់គត់ មានការពិបាកក្នុងការប្រ្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹង រដ្ឋបាលឃុំ សង្ក្រត់ មណ្ឌលសុខភាព ឬសាលា 

រៀន ដើម្របីទទួលបានព័ត៌មាន ឬជំនួយផ្រស្រងៗ។ ជាទូទៅគ្រយល់ថា មនុស្រសដ្រលធ្វើការនៅក្នុងមុខតំណ្រងទាំងនោះ 

មានអំណាច ហើយមិនអាចទាក់ទងបានទ្រ ដ្រលធ្វើឲ្រយប្រជាពលរដ្ឋពិបាកទទួលបានជំនួយដ្រលពួកគ្រត្រូវការ។

បនា្ទ្រប់ពីទទួលបានវគ្គបណ្តុះបណា្ត្រលស្តីពីគណន្រយ្រយភាពសង្គមដ្រលបានរៀបចំឡើងដោយអង្គការទស្រសនៈ 

ពិភពលោក ចាន់ ថន បានស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជា អ្នកសម្របសម្រួលគណន្រយ្រយភាពសហគមន៍នៅក្នុងឃុំរបស់គត់។  

គត់បានសម្របសម្រួលសកម្មភាពជាច្រើនយ៉្រងសកម្ម ដើម្របីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្តីពីដំណើរ 

ការគណន្រយ្រយភាពសង្គម ដ្រលរួមមានព័ត៌មានសម្រ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគ្រ ស្រវាមូលដ្ឋ្រនថវិកាបើកចំហ 

និងការផ្តល់ស្រវាកម្ម របស់អ្នកផ្តល់ស្រវាកម្ម។

ចាន់ ថន រៀបរាប់ថា ”ការងររបស់អ្នកសម្របសម្រួលគណន្រយ្រយភាពសហគមន៍ មិនត្រឹមត្រមានឥទ្ធិពលលើប្រជាជន 

នៅក្នុងសហគមន៍ដើម្របីទទួលបានចំណ្រះដឹង និងយល់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់ពួកគ្រ ក្នុងការទទួលបានស្រវាកម្ម ក៏ដូចជា 

មានទំនុកចិត្តក្នុងការចទជាសំណួរទៅកាន់អ្នកផ្តល់ស្រវាកម្មដោយផ្ទ្រល់ប៉ុណ្ណ្រះទ្រ ប៉ុន្ត្រវាក៏ត្រូវបានទទួលសា្គ្រល់ដោយ 

អ្នកផ្តល់ស្រវាកម្មខ្លួនឯងផងដ្ររ។ ពួកគ្រមួយចំនួន បានផ្ល្រស់ប្រ្រពីការដ្រលធា្ល្រប់ត្រព្រងើយកន្តើយ ទៅជារួសរាយរាក់ទាក ់

ជាមួយ អ្នកសម្របសម្រួលគណន្រយ្រយភាពសហគមន៍ និងប្រជាពលរដ្ឋ។ ការងររបស់យើងបន្តឆ្ព្រះទៅមុខ ហើយមាន 

កិច្ចការជាច្រើនទៀត ដ្រលត្រូវធ្វើដើម្របីជួយដល់ប្រជាជនរបស់យើង"។ 

ក្នុងការកោតសរសើរដល់ការងរស្ម័គ្រចិត្តរយៈព្រល ពីរឆ្ន្រំ របស់គត់ ចាន់ ថន ត្រូវបានសមាជិកក្នុងឃុំរបស់នាង ទទួល 

សា្គ្រល់ថា ជាសកម្មជនសហគមន៍។ ដោយសារត្រការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តរបស់គត់ គត់ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្រយធ្វើជាប្រក្ខជនឈរ 

ឈ្ម្រះបោះឆ្ន្រត ឃុំ សង្ក្រត់ ហើយគត់ក៏បានទទួលតំណ្រងជាក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ ទទួលខុសត្រូវលើគណៈកមា្ម្រធិការទទួល 

បន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារ។

តាមរយៈការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌគណន្រយ្រយភាពសង្គម (ISAF) អង្គការទស្រសនៈពិភពលោកកម្ពុជាមានគោលបំណងផ្តល ់

សិទ្ធអំណាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ពង្រឹងភាពជាដ្រគូ រវាងរដ្ឋបាលថា្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ និងប្រជាពលរដ្ឋ និងផ្រសាភា្ជ្រប់ជាមួយ 

គណន្រយ្រយភាពរបស់រដ្ឋបាលថា្ន្រក់ក្រ្រមជាតិ ដើម្របីលើកកម្ពស់ការផ្តល់ស្រវានៅតាមមូលដ្ឋ្រន។ គម្រ្រង ISAF ត្រូវបាន 

អនុវត្ត ក្នុងឃុំចំនួន ២២០ ដ្រលទទួលមូលនិធិ ពីមូលនិធិអភិវឌ្រឍន៍សង្គមរបស់ប្រទ្រសជប៉ុន តាមរយៈធនាគរពិភពលោក។ 

អ្នកសម្របសម្រួលគណន្រយ្រយភាពសហគមន៍ ៩៥៤ នាក់ មកពីខ្រត្តចំនួន ៥ (៦៧% ជាស្ត្រី) ជួយសម្របសម្រួលយ៉្រង 

សកម្មដល់ដំណើរការរបស់គម្រ្រង ISAF ដើម្របី លើកកម្ពស់ស្រវាកម្មសាធារណៈ នៅថា្ន្រក់ឃុំ។

តាមរយៈការធ្វើការដោយផ្ទ្រល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ 

ជាពិស្រសក្រុមងយរងគ្រ្រះ អាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រន និង 

អ្នកផ្តល់ស្រវាកម្ម អង្គការទស្រសនៈពិភពលោកមានគោល 

បំណងបង្កើនការយល់ដឹងអំពីស្តង់ដរស្រវាកម្ម និងសិទ្ធ ិ

របស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្របីទទួលបានជំនួយ។ តាមរយៈ 

ការសម្របសម្រួលន្រ គណន្រយ្រយភាព ការទទួលខុស 

ត្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ យើងឃើញមានការររីកចម្រើន 

លើស្រវាសាធារណៈជាមូលដ្ឋ្រននៅទូទាំងប្រទ្រស។

គណន្រយ្រយភាពសង្គម

២៣
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Annual Report 2018 

ភាពជាដ្រគូ
តម្ល្រស្នូលមួយរបស់អង្គការទស្រសនៈពិភពលោកគឺ ភាពជាដ្រគូ។ យើងស្វ្រងរកការសហការ និងការតស៊ូមតិដើម្របីទទួលបានផល 

ប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានកាន់ត្រធំធ្រង។ ជាង ៤០ ឆ្ន្រំមកន្រះ ដ្រលយើងធ្វើការជាមួយសហគមន៍ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា យើងមានភាពជា 

ដ្រគូយ៉្រងរឹងមាំជាមួយនឹងរាជរដ្ឋ្រភិបាល អាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រន សហគ្រ្រស អង្គការដ្រគូ និងសហគមន៍ដ្រលយើងធ្វើការជាមួយ។

ការធ្វើការរួមគ្ន្រ ធ្វើឲ្រយយើងសម្រ្រចបានផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានកាន់ត្រខា្ល្រំង ក្នុងការផ្ល្រស់ប្តូរជីវិតរស់នៅរបស់ កុមារងយរងគ្រ្រះ 

បំផុតនៅកម្ពុជា។ យើងសូមថ្ល្រងអំណរគុណ ដល់ដ្រគូពាក់ព័ន្ធរបស់យើងទាំងអស់ដូចដ្រលបានរាយនាមខាងក្រ្រមន្រះ ចំពោះ 

ការបន្តនូវការប្ត្រជា្ញ្រចិត្ត ក្នុងការធ្វើឲ្រយជីវិតកុមារដ្រលងយរងគ្រ្រះបំផុតនៅកម្ពុជាបានប្រសើរឡើង។ 

Funded by
the European Union

ដ្រគូដ្ឋ្រភិបាល

ដ្រគូផ្តល់ជំនួយ

ដ្រគូអង្គការក្រ្ររដ្ឋ្រភិបាល

ដ្រគូសហគ្រ្រស

២៥
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គ្រប់យ៉្រងដ្រលយើងធ្វើ មានគោលដៅត្រមួយគត់ គឺធ្វើយ៉្រងណា ឲ្រយមាននិរន្តរភាពន្រសុខមាលភាពកុមារ 

ជាពិស្រសចំពោះកុមារ ដ្រលងយរងគ្រ្រះ។ ទស្រសនវិស័យរបស់យើង ដើម្របីឲ្រយកុមារទាំងអស់មានភាពព្រញ 

បរិបូរណ៍ មានអត្ថន័យធំធ្រងជាងដ្រលគ្រ្រន់ត្រ ពួកគ្រមានជីវិតរស់រាន។ ទាំងន្រះមានន័យថា កុមារបានទទួល 

ក្តីស្រលាញ់ និងឲ្រយតម្ល្រ លូតលាស់រឹងមាំទាំងរូបរាងកាយ ផ្លូវចិត្ត និងប្រលឹងវិញ្ញ្រណ។ ហើយន្រះគឺជាហ្រតុផល 

ដ្រលយើងព្រយោយមបន្តកិច្ចការ សុខមាលភាពកុមារនូវគ្រប់កម្រិតទាំងផ្លូវចិត្ត ព្រលឹងវិញ្ញ្រណ និងសង្គម។ 

វាក៏ជាមូលហ្រតុដ្រលយើងមានគោលបំណង ធ្វើឲ្រយប្រសើរឡើង ន្រសុខមាលភាពរបស់កុមារដ្រលងយរង 

គ្រ្រះទាំងអស់ ដោយមិនចំពោះត្រកុមារទំនុកបម្រុងនោះទ្រ។ ដូច្ន្រះហើយបានជាយើង ធ្វើការជាដ្រគូជាមួយ 

នឹងមនុស្រស និងអង្គភាពផ្រស្រងៗ ទាំងថា្ន្រក់តំបន់ ថា្ន្រក់ជាតិ និងអន្តរជាតិ រួមគ្ន្រដើម្របីផ្ល្រស់ប្តូរពិភពលោករបស់កុមារ 

ខណៈព្រលដ្រលផ្តល់សិទ្ធអំណាចកុមារក្នុងការផ្ល្រស់ប្រ្រពិភពលោករបស់គ្រដោយខ្លួនឯងផ្ទ្រល់។

បទពិសោធន៍ជាសកល ជាង៦០ឆ្ន្រំ បានបង្រៀនយើងពីមធ្រយោបាយដ៏ល្អបំផុតដើម្របីជួយកុមារ មធ្រយោបាយនោះគឺ  

នាំការផ្ល្រស់ប្តូរដល់សហគមន៍របស់ពួកគ្រ។ បុគ្គលិកប្រចាំតំបន់របស់យើង ជាទូទៅ គឺធ្វើការយ៉្រងជិតស្និតជាមួយ 

សហគមន៍ ៥ ថ្ង្រក្នុងមួយសបា្ត្រហ៍ ដើម្របីស្វ្រងយល់ពីឧបសគ្គ និងឱកាស ហើយធ្វើការជាមួយគ្រួសារជាច្រើនដើម្រប ី

ជួយពួកគ្រឲ្រយសម្រ្រចគោលដៅរួមមួយសម្រ្រប់កូនៗ របស់ពួកគ្រ។ យើងធ្វើការក្នុងភាពជាដ្រគូជាមួយសហគមន ៍

ក្នុងរយៈព្រលមួយដ្រលយូរ ជាទូទៅចនោ្ល្រះពី ១០ទៅ ១៥ឆ្ន្រំ ហើយកម្មវិធីនឹងត្រូវបានដកច្រញ នៅព្រលដ្រល 

សហគមន៍អាចបន្តការរីកចម្រើនជានិរន្តភាពសម្រ្រប់ជីវិតកូនៗរបស់ពួកគ្រ។ 

វាជាវិធីសាស្រ្តសមាហរណកម្មដ្រលនាំមកនូវដំណះស្រ្រយយូរអង្វ្រង។

យើងដោះស្រ្រយបញ្ហ្រដ្រលជាឬសគល់ នាំឲ្រយកុមារងយរងគ្រ្រះ និងខិតខំធ្វើយ៉្រងណាដើម្របីយកឈ្នះលើឧបសគ្គ

ដ្រលរារាំងកុមារពីការឈានដល់សកា្ត្រនុពលរបស់ពួកគ្រ។ នោះហើយជាមូលហ្រតុដ្រលយើងយកវិធីសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុង

ជ្រ្រយ និងសមាហរណកម្ម ដើម្របីធ្វើការអភិវឌ្រឍ ដ្រលនាំមកនូវដំណះស្រ្រយយូរអង្វ្រងសម្រ្រប់កុមារ។

ការងររបស់យើងជាមួយសហគមន៍ចាប់ផ្តើមដោយការកំណត់ ពីតម្រូវការរបស់កុមារ។ ហើយយើងបន្តធ្វើការក្នុង

ភាពជាដ្រគូជាមួយនឹងសមាជិកសហគមន៍ និងដ្រគូផ្រស្រងៗទៀត ដើម្របីដោះស្រ្រយបញ្ហ្រប្រឈម ឬឱកាសនានា 

រួមមានការធ្វើឲ្រយប្រសើរឡើងនូវ អនាម័យទឹកសា្អ្រត សុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ ការអប់រំ ការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ច 

និងកិច្ចការពារកុមារ។

យើងបន្តវាស់វ្រងភាពរីកចម្រើនន្រការងររបស់យើង  លើគ្រប់គម្រ្រងដ្រលយើងធ្វើ តាមរយៈសូចនាករន្រ 

សុខមាលភាពកុមាររួមមួយ។ យើងផ្តល់ភស្តុតាងន្រការផ្ល្រស់ប្រ្រ ទៅដល់អ្នកទំនុកបម្រុង និងបង្កើតរបាយការណ៍

ប្រចាំឆ្ន្រំជាសកល ដ្រលអាចរកបានជាសាធារណ និង របាយការណ៍ គណន្រយ្រយភាព និង សុខមាលភាពកុមារ 

ដច់ដោយឡ្រក។

របៀបដ្រលកម្មវិធីទំនុកបម្រុងដំណើការ

២៧
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"ពីមុនគ្រួសារខ្ញុំមានការលំបាកក្នុងការទៅដងទឹកនៅឯស្រះឆ្ង្រយ។ បនា្ទ្រប់ពីអង្គការទស្រសនៈ  

ពិភពលោកបានតភា្ជប់ប្រព័ន្ធទុយោទឹកទៅផ្ទះយើង យើងមានភាពងយស្រួលច្រើន ហើយខ្ញុំ 

ក៏អាចទៅរៀនបានទៀងទាត់។ "

"ពីមុន ខ្ញុំមិនមានកន្ល្រងល្អសម្រ្រប់ល្រងជាមួយកុមារដទ្រទៀតនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុំទ្រ  

ប៉ុន្ត្រឥឡូវន្រះ អង្គការទស្រសនៈពិភពលោក បង្កើតក្រុមកុមារដ្រលមានសុវត្ថិភាព ដ្រលក្ម្រងៗ 

អាចមកល្រង និងរៀនជាមួយគ្ន្រ" ។

"ខ្ញុំធា្ល្រប់ទទួលបានផលដំណាំទាប។ បនា្ទ្រប់ពីខ្ញុំទទួលបានការបណ្តុះបណា្ត្រលលើការដំបន្ល្រ 

ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកមក ឥឡូវន្រះផលបន្ល្ររបស់ខ្ញុំបានកើនឡើង។ ខ្ញុំមានប្រ្រក់ចំណ្រញ 

ច្រើន ដើម្របីទ្រទ្រង់ជីវភាពរបស់គ្រួសារខ្ញុំ" ។

"ពីមុនកូនរបស់ខ្ញុំខ្វះអាហារូបត្ថម្ភ ប៉ុន្ត្រព្រលន្រះគត់មានសុខភាពល្អ។ ក្រ្រយពីបានចូលរួម 

វគ្គចម្អិនអាហារនៅក្នុងភូមិខ្ញុំរួចមក ខ្ញុំរៀនបានពីរបៀបដំបបរដ្រលមានជីវជាតិតាមវិធីងយៗ 

នៅផ្ទះ។ "

"ពីមុនសាលារបស់ខ្ញុំគ្ម្រនសៀវភៅ ឬបណា្ណ្រល័យទ្រ។ ឥឡូវន្រះយើងមានអគរថ្មីមួយដ្រល 

មានបណា្ណ្រល័យ បណា្ណ្ររក្រស និងសៀវភៅផ្រស្រងៗ។ ខ្ញុំពិតជារីករាយក្នុងការអាន និងពង្រឹង 

ជំនាញអានរបស់ខ្ញុំ។ "

ដឺ អាយុ ១៣ ឆ្ន្រំ

ស្រីខួច អាយុ ៣ ឆ្ន្រំ

សាស ជាកសិករ

សុីណាត ជាមា្ត្រយ

សុឃីម អាយុ ១១ ឆ្ន្រំ

២៨
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កម្ពុជា

ហា្វ្រំងឡង់

មា៉្រឡ្រសុី

សិង្ហបូរី

ចក្រភពអង់គ្ល្រស

អាឡឺម៉ង់

កូរ៉្រ

ជប៉ុន

ណូវ្រស្រឡង់

ត្រវា៉្រន់

កាណាដ

សហរដ្ឋអាម្ររិក

ហុងកុង

អូស្រ្តាលី

១%

១%

២%

២%

៣%

៥%

៦%

៦%

៧%

៨%

៩%

១៦%

០% ២% ៤% ៦% ៨% ១០% ១២% ១៤% ១៦% ១៨% ២០%

១៦%

១៨%

កម្មវិធីទំនុកបម្រុង
រដ្ឋ្រភិបាល និងពហុភាគី

ឯកជនមិនម្រនកម្មវិធីទំនុកបម្រុង

ហិរញ្ញវត្ថុ និងសូចនាករ
ប្រភពន្រមូលនិធិតាមប្រទ្រស

ប្រភពន្រមូលនិធិតាមប្រភ្រទ

៦៨%
១៨%

១៤%

៣០
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ការអប់រំ និង 
បំណិនជីវិត

សុខភាព និង 
អាហារូបត្ថម្ភ

ការអភិវឌ្រឍ 
ស្រដ្ឋកិច្ច

និងជីវភាព និង 
ជំនួយស្របៀងអាហារ

ការការពារកុមារ 
យ្រនឌ័រ និងការ
កសាងសន្តិភាព

អនាម័យ 
និងទឹកសា្អ្រត

ការចូលរួមរបស់ 
សហគមន៍សម្រ្រប់
សុខុមាលភាពកុមារ

និងការកសាង
សមត្ថភាពសា្ថ្រប័ន
ក្នុងភាពជាដ្រគូ

ជំនឿ និង
ការអភិវឌ្រឍ

ការកាត់បន្ថយ 
គ្រ្រះមហន្តរាយ  

ការឆ្លើយតបបនា្ទ្រន់ 
និងការការពារ

មនុស្រសធម៌

បុគ្គលិកសរុប ន្របុគ្គលិកជាជនជាតិខ្ម្ររ ន្របុគ្គលិកជាស្រ្តី

៣០,2%
៣៥,០%

៣០,០%

២៥,០%

២០,០%

១៥,០%

១០,០%

៥,០%

០%

១៧,៥%
១៦,៧%

១៤,៧%
១០,៤%

៨,៩%

១,៣%
០,៣%

FY ២០១៤

FY ២០១៥

FY ២០១៦

FY ២០១៧

FY ២០១៨

ហិរញ្ញវត្ថុ និងសូចនាករ
ការចំណាយតាមផ្ន្រក

ការវិនិយោគលើគម្រ្រងកម្មវិធីនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈព្រល ៥ ឆ្ន្រំ

សូចនាករបុគ្គលិក

២៩.៧ លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក

៣០.១ លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២៧.៧ លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២៦.២ លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក

២៥.៥ លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក

៨៣០ ៩៩% ៣៩%

៣១
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អង្គការទស្រសនៈពិភពលោក 

គឺជាអង្គការគ្រិស្តបរិស័ទ ជំនួយសង្គ្រ្រះបនា្ទ្រន់ អភិវឌ្រឍន៍ និងតស៊ូមតិ  

ប្ត្រជា្ញ្រធ្វើការ បម្រើកុមារ គ្រួសារ និងសហគមន៍ ដើម្របីជំនះលើភាពក្រីក្រ និងភាពអយុត្តិធម៌។ 
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