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 សេចក្តីស្តើម 
ប ើប ោះជាមានយនតការជាតនិងិយនតការ ាំងឡាយ ត្តវូបានដាកឲ់្យអនុវតតន ៍ប ើម្បបី ើកកម្ពស់សម្ភាព

បយនឌរ័បៅកម្ពុជាយ៉ា ងណាកប៏ដាយ បយើងម្និអាចនយិយបានថា សម្ភាពបយនឌរ័បៅកម្ពុជាសបត្ម្ចបាន
 ាំងត្សុងប ោះបេ។ ស្រសតីភាគបត្ចើនដ  រស់បៅេីជន េដាចត់្សយ ពុាំេេួ បាននូវសិេធិជាម្ូ ដាា នរ ស់
ខ្លួនប ោះបេ បដាយស្រសតីនិងបកេងត្សី ាំងប ោះម្និេេួ បាននូវភាពបសេើគ្នា កាុងការេេួ  បសវាដែ ាំសុខ្ភាព ការ
អ រ់ ាំ អាជពីការងារ នងិការចូ រមួ្ដនាកនបយបាយ។ ម្យួវញិបេៀត អាំបពើហិងាកប៏ាននងិកាំពុងបកើតមានប ើង
ជាបរៀងរា ់ថ្ែៃ ដ   ងករឲ្យមានអបសេរភាពកាុងត្គសួារ ភាពត្កីត្ក និងការធ្លល កចុ់ោះនូវធនធ្លនម្នុសស។ កត្តត  ាំង
បនោះ បានជោះឥេធិព អាត្កកម់្កប ើត្ ជាជនជាបត្ចើនជាពិបសសគឺស្រសតី ដ  បធវើឲ្យពួកបគពុាំអាចបត្ ើត្បាស់សិេិធ
ម្នុសសជាសក រ ស់ខ្លួនបាន។ 

អងគការ CWCC  បាននឹងកាំពុងបធវើការយ៉ា ងជិតសាិត ជាម្យួមាា ស់ជាំនួយបដាយេេ ួបានការគ្នាំត្េ 
និង ការគតិគូរអាំពី ាំលាស់ តូរនិ ា ការបៅកាុងការនត ់ម្ូ នធិិរ ស់មាា ស់ជាំនួយ ។ 

អងគការ CWCC  បតត តការយកចិតតេុកដាកក់ាុងការបធវើអនតរាគម្ន ៍ នងិនត ់បសវាប ើម្បកីាត ់នេយអាំបពើ 
ហិងា នងិពត្ងងឹសិេធអាំណាច  ់ស្រសតី ជាពិបសសពាកព់ន័ធនឹង ញ្ហា អាំបពើរហិងាកាុងត្គសួារ ការរ ាំបលាភបសព 
សនេវៈ ការរ ាំបលាភ ាំពាននលូវបភេ និងការជួញ ូរនលូវបភេ ការជួញ ូរស្រសតី និងកុមារ នងិការេេួ បានភាពបសេើរគ្នា
រ ស់បកេងស្រសតីកាុងវស័ិយអ រ់ ាំ ។ 

 
វិធសីាេស្រេតរបេ់អង្គការ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
តំបនស់ោលសៅរបេ់អង្គការ 

▪ រាជធ្លនីភាាំបពញ៖ ការរយិ ័យត្ ចាំតាំ ន ់និង ម្ណ្ឌ  សុវតតិភាព 
▪ បខ្តតបសៀម្រា ៖ ការរយិ ័យត្ ចាំតាំ ន ់និង ម្ណ្ឌ  សុវតតភិាព 
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▪ បខ្តត  ា យមានជយ័៖ ការរយិ ័យត្ ចាំតាំ ន ់និង ម្ណ្ឌ  សុវតតិភាព 
▪ បខ្តតកាំពងធ់ាំ៖ ការរយិ ័យត្ ចាំតាំ ន ់

ទេ្សនវិេ័យ 
ស្រសតី និងកុមារ ី រស់បៅបដាយសនតិភាព សុវតេិភាព នងិបសចកតីថ្ែលែាូរ បហើយរកីរាយនឹងសិេធិម្នុសស

ជាសក រ ស់ខ្លួន។ 
សបេក្មម 

ពត្ងឹងសិេធអិាំណាច  ់ស្រសតី និងកុមារឲី្យ ម្ រសិេធិជាសក រ ស់ខ្លួន ប ើម្បេីេួ បាននូវសុវតេិភាព
តា  ់ខ្លួន និងចូ រមួ្បដាយបសេើភាពគ្នា កាុងការងារសហគម្ន ៍ សងគម្សីុវ ិ ការអភវិឌឍនប៍ស ាកិចា នងិចូ រមួ្ 
កាុងសកម្េភាពនបយបាយ សងគម្ និងវ បធម្។៌ 
ទិេសៅរមួ 

ចូ រមួ្ពត្ងងឹសិេធិអាំណាច  ់ស្រសតី និងកុមារដី  រងបត្គ្នោះ និងងាយរងបត្គ្នោះ ត្តម្រយៈការេ ស់ាក ត ់
ការកាពារ និងការតស ូម្តិ ប ើម្បបី ើកកម្ពស់ឲ្យមានសងគម្ម្យួដ  មាន សនតិភាព សម្ភាពបយនឌរ័ និងកត ី
បម្ត្តត  ករណុា។ 
តម្មៃេនូល 

សេចក្តីម្លៃលនូរ៖ ម្នុសសត្គ រ់ ូ បដាយម្និគិតពីឋានៈ បភេ អសម្តេភាព និងភាពខុ្សដ លក ថ្េបេៀត 
គឺត្តូវរស់បៅត្ ក បដាយបសចកតីថ្ែលែាូរ។ 

ភាពយុតតិធម៖៌ ម្នុសសត្គ រ់ ូ គួរដតរកីរាយ និងេេួ បាននូវសិេធិបសេើគ្នា  បៅកាុងការចូ រមួ្បៅកាុង
កិចាការនបយបាយ នងិការអនុវតត ដ  អាចេេួ បាននូវការដ ងដចកអាំណាច ធនធ្លន និងឱកាសបសេើៗគ្នា ។ 

គណសនយ្យភាព៖ ធនធ្លន និងការេេួ ខុ្សត្តូវ សត្មា ប់ធវើការសបត្ម្ចចិតត ត្តូវបានបត្ ើត្បាស់
ជាម្បធោបាយម្យួ សត្មា ប់ធវើឲ្យមានតមាល ភាព នងិអាចប្លើយត បៅនឹងមាា ស់ជាំនយួ ដ  ត្ស ត្តម្ 
ធម្េនុញភាព ត្ពម្ ាំង ាំបពញតត្ម្ូវការសហគម្ន។៍ 
ក្មមវធិីរបេអ់ង្គការ 

បគ្ន បៅរមួ្រ ស់អងគការនឹងត្តូវបានសបត្ម្ចប ើងត្តម្រយោះបគ្ន បៅយុេធសាស្រសតចាំនួន នួ៖ 
បគ្ន  ាំណ្ងយុេធសាស្រសតេី១:  កម្េវធិេី ស់ាក ត ់
បគ្ន  ាំណ្ងយុេធសាស្រសតេី២:  កម្េវធិីការពារ 
បគ្ន  ាំណ្ងយុេធសាស្រសតេី៣:  កម្េវធិីតស ូម្ត ិ
បគ្ន  ាំណ្ងយុេធសាស្រសតេី៤:  ការអភវិឌឍនអ៍ងគការ 
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១. ក្មមវធិីទបស់ាក្ត ់
១.១ គសរោង្សរៀបចំេហគមន៍ 
ការអ រ់ ាំ នឹងពត្ងឹងសិេធអាំណាច  ់ត្ ជាព រ ាកាុងសហគម្ន ៍ ម្ស្រនតីមានកាតពវកិចា អាក កឹ

 ាំសហគម្ន ៍ នងិអាណាពោបា  ប ើម្បតីល ស់ តូរអាក បកិរយិរ ស់ពកួគ្នត ់កេ់ងនឹងសិេធស្រសតីនិងកុមារ 
គឺជាយុេធសាស្រសតម្យួកាុងចាំបណាម្យុេធសាស្រសតបនសងៗបេៀតរ ស់អងគការCWCC  កាុងការបដាោះត្សាយ ញ្ហា អាំបពើ 
ហិងា កេ់ងនងឹបយនឌរ័បៅកម្ពុជា។ គបត្មាងបរៀ ចាំសហគម្នប៍ាន នត ់ការកសាងសម្េភាព  ់ម្ស្រនតីមាន 
កាតពវកិចាដ  រមួ្មាន អាក ឹក ាំសហគម្ន ៍ អាជាា ធរម្ូ ដាា ន និងម្ស្រនតី ៉ា ីូស អាំពីសិេធស្រសតី 
សិេធរ ស់ជនពិការ អាំបពើហិងា កេ់ងបយនឌរ័ ចា អ់ាំបពើហិងាកាុងត្គសួារ ចា ត់្ ឆាំងការជួញ ូរ នងិ 
ប ើកកាំពស់ការយ ់ ងឹ  ់ត្ ជាព រ ាកាុងសហគម្ន ៍។ 

កាុងឆា ាំ ២០២២ គបត្មាងបាន នតបធវើការបដាយតា  ់ជាម្យួត្កុម្គ្នាំត្េស្រសតីចាំនួន៨ត្កុម្ដ  មាន
សមាជិកចាំននួ ១២៧  ក ់និងត្កុម្ការងារប្លើយត អាំបពើហិងា កេ់ងបយនឌរ័ចាំននួ៤ត្កុម្ កាុងត្សុកគងពសីិ 
និងសាំបរាងេងបខ្តតកាំពងស់ពឺ និងត្សុកអងគរធាំ និង  ា យត្សីបខ្តតបសៀម្រា  ដ  មានសមាជិកសរ ុចាំនួន 
១៧៧ ក ់ (ស្រសតី៦៩ ក)់ ។ ត្កុម្ ាំងអស់បានប ើរតួរ េីជាភាា កង់ារសត្មា ប់ធវើបអាយមានការតល ស់ តូរបៅកាុង 
សហគម្នរ៍ ស់ពួកបគបរៀងៗខ្លួន ត្តម្រយោះការប ើកកាំពស់ការយ ់ ឹងបៅ  ់ត្ ជាព រ ាកាុងសហគម្ន ៍
ត្ មាណ្ជា ១១០០  ក ់ដ  កាុងប ោះ៧៨%ជាស្រសតី ។ 

១.២ គសរោង្រគប់រគង្ក្ំហងឹ្បុរេ 
គបត្មាងបានបត្ជើសបរ ើស ណ្តុ ោះ ណាត   នងិបធវើការបដាយតា  ់ជាម្យួ ុរសដ  ជាម្តិតអ រ់ ាំម្តិត ចាំននួ 

៧១ ក ់ កាុងការនត ់ការត្ កឹាបៅ  ់ ុរសដ  ត្ ឈម្នឹងការត្ ត្ពិតតអាំបពើហិងាចាំនួន ៩៤ ក ់ និងប ើក 
កម្ពស់ការយ ់ ឹងបៅ  ់ព រ ាកាុងសហគម្នច៍ាំនួន ៣៣៦ ក ់ (ស្រសតី៣១៥ ក)់ បៅត្សុកអងគរធាំ 
ត្សុកសូត្េនិគម្ នងិត្សុកសាវ យប ើ បខ្តតបសៀម្រា  ។  

គបត្មាងកប៏ានអនុវតតសកម្េភាពត្សប ៀងគ្នា បនោះកាុងការសត្ម្ សត្ម្ួ អាណាពោបា  ប ើម្ប ីបងកើតជា 
ត្កុម្ឪពុកមាត យគាំរ ូ នងិនត ់បអាយពួកគ្នតនូ់វវគគ ណ្តុ ោះ ណាត    អាំពឪីពុកមាត យគាំរ ូ ដ  មាន ូចជា 
ភាពជាឪពុកមាត យ តួរ េនីិងការេេួ ខុ្សត្តូវ ការបត្ ើត្បាស់បព បវលាសត្មា កូ់ន គុណ្តថ្ម្លវនិយ័ 
ជាវជិជមាន ការបធវើេាំ កេ់ាំនង អកាុងត្គសួារ សនេិភាពកាុងត្គសួារ ការការពារកុមារ និងការបរៀ ចាំែវកិារត្គួសារ ។ 
ត្ស បព ថ្នការនត ់វគគ ណ្តុ ោះ ណាត  បនោះ គបត្មាងកប៏ានកសាងនូវភាពបជឿជាក ់ ់ត្កុម្ នងិបានជត្ម្ញុ 
េឹកចិតតបអាយពួកគ្នតក់ាល យជាឪពុកមាត យ អដ  បគ្នរពបៅត្តម្សិេធិកុមារ ។  ចាុ បនាមានត្កុម្ឪពុកមាត យគាំរ ូ
ចាំនួន១២ត្កមុ្ ដ  មានសមាជិក ២៥៦ ក ់។ បដាយមានការបកើនប ើងនូវការយ ់ ឹងអាំពីភាពជាឪពុកមាត យ 
គាំរ ូ ត្កុម្ឪពុកមាត យគាំរបូានប ើកកាំពស់ការយ ់ ងឹបៅ  ់ព រ ាកាុងសហគម្នច៍ាំនួន ៣៩៧ ក ់(ស្រសតី៣៨៣ 
 ក)់ ។ ត្កុម្គ្នាំត្េកុមារ ចាុ បនាមានចាំននួ ១០ត្កមុ្ ដ  មានសមាជកិ១៩៦ ក ់ (ត្សី៣៧ ក)់។ 
ត្កុម្គ្នាំត្េកុមារ ាំង១០ត្កមុ្បនោះបានដចករ ាំដ ក ចាំបណ្ោះ ឹងដ  ពួកបគេេួ បានពីការកសាងសម្េភាព 
ដ  គបត្មាងបាននត ់បអាយកានម់្តិតភត្ក ត្តម្រយៈ ការនត  ត្ ឹកាបៅ  ់ម្តិតភត្ករ ស់ពួកបគ ។ 
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១.៣ គសរោង្សលើក្ក្មពេ់ការអប់ររំបេស់ក្មង្រេី 
គបត្មាងបាននត ់កញ្ា អ់ាហារ ូករណ៍្បៅ  ់កុមារងីាយរងបត្គ្នោះ ដ  កាុងប ោះរមួ្មាន កុមារមី្កព ី

ត្គួសារត្កតី្ក កុមារដី  មានអាំបពើហិងាកាុងត្គួសារ នងិកុមារដី  ត្ ឈម្ម្ុខ្នឹងការបបាោះ ងប់ច ការសិកា 
បៅកាុងតាំ នប់គ្ន បៅថ្នបខ្តតបសៀម្រា  រាជធ្លនីភាាំបពញ នងិកាំពងធ់ាំ។ កាុងឆា ាំ២០២២ គបត្មាងបាននត ់កញ្ា ់
អាហារ ូករណ៍្បៅ  ់បកេងត្សីចាំនួន២០០  កច់ ព់កីាំរតិអនុវេិោ ័យ   ់កាំរតិវេិោ ័យ (បកេងត្សី 
១០០ កក់ាុងបខ្តតបសៀម្រា  និង១០០  កក់ាុងរាជធ្លនភីាាំបពញ) ។ គបត្មាងបានបធវើការសហការណ៍្ជាម្យួ
ត្កុម្ការងារអ រ់ ាំថាា កម់្ូ ដាា ន និង ត្កុម្សត្ម្ សត្ម្ួ ថាា កត់្សុកកាុងការបត្ជើសបរ ើសបកេងត្សីអាហារ ូករណ៍្ 
និងនត ់កញ្ហា  អ់ាហារ ូករណ៍្ប ើម្បគី្នាំត្េការសិការ ស់ពួកបគ ។ កញ្ា អ់ាហារ ូករណ៍្ដ  គបត្មាងបាន
នត ់ជូនរមួ្មាន សមាា រោះសិការ ឯកសណាា នសិសស កង ់ ត្បាកឧ់ តេម្ត្ ចាំដខ្ ត្បាកស់ត្មា ប់រៀនគួរបត្ៅបមា៉ា ង  
វគគ ណ្តុ ោះ ណាត  កាំពយរូេរ័ និងភាសារអងប់គលស។ ការនត ់ជូន ាំងបនោះបានជួយ  សត្ម្ួ បអាយបកេង 
ត្សី នតការសិកា និងបៅបរៀនបានបេៀង ត ់។ បកេងត្សីដ  ម្កពីត្គសួារត្កីត្ក អាចមាន  េធភាពកាុងការបរៀន 
សូត្ត និង នតរការសិការ ស់ខ្លួនបៅកានវ់គគ ណ្តុ ោះ ណាត  ជាំ ញបនសងៗ ត្តម្រយៈកញ្ា អ់ាហារ ូករណ៍្ និង
 ណាត ញរ ស់គបត្មាងជាម្យួសាលាជាំ ញ ណ្តុ ោះ ណាត  វជិាជ ជីវៈ   ។  

១.៤ គសរោង្ពរង្ងឹ្េមតថភាពផ្្នក្សេដ្ឋក្ចិចដ្ល់ស្រេត ី
កម្េវធិីពត្ងឹងសម្តេភាពដនាកបស ាកិចា  ់ស្រសតីមានបគ្ន  ាំណ្ង នត ់សិេធអាំណាច  ់ស្រសតី និងបកេង 

ត្សីដ  រស់បៅកាុងតាំ នប់គ្ន បៅ ប ើម្បបីអាយពួកគ្នតម់ានជីវភាពរស់បៅ អត្ បសើរ ជាម្យួនងឹ ណាត ញ 
សងគម្ រ៏ងឹមាាំម្យួប ើម្បជីួយ បអាយពួកគ្នតយ់កឈាោះប ើ ញ្ហា ហិរញ្ញ វតេុ និង កាត ់នេយភាពងាយរងបត្គ្នោះ 
ពីរា ់េត្ម្ងថ់្នអាំបពើហិងា ។ កាុងឆា ាំ២០២២ គបត្មាងបានបធវើការជាម្យួត្កុម្សនស ាំ៧០ត្កមុ្ ដ  កាុងប ោះមាន 
៤៥ត្កុម្កាុងបខ្តតបសៀម្រា  ២៤ត្កុម្កាុងបខ្តតកាំពងធ់ាំ និង៣ត្កុម្កាុងបខ្តត  ា យមានជយ័។ ត្កុម្ ាំងអស់មាន 
សមាជិកសរ ុចាំនួន ២៣០០ ក ់ (ស្រសតី១៩២០ ក)់។ បត្ៅពីបនោះគបត្មាងកប៏ាន នតគ្នាំត្េ  ់ត្កមុ្ស្រសតីបធវើ 
អាជីវកម្េ នងិត្ ក ម្ុខ្រ  របនសងៗ កាុងបគ្ន  ាំណ្ងជួយ បអាយពួកគ្នតម់ានជាំ ញ និងអាចរកត្បាក ់
ចាំណូ្ សត្មា ន់គតន់គងខ់្លួនឯង និងត្គួសារ ។ 

 ដនេម្ប ើបនោះបៅបេៀត ត្កមុ្សហពន័ធចាំននួ៣កាុងបខ្តតបសៀម្រា  (២ត្កុម្បៅត្សុកត្កឡាញ់ និង១ត្កុម្
បៅត្សុកបសៀម្រា ) និងត្កមុ្សហពន័ធ៣ត្កមុ្បនសងបេៀតកាុងបខ្តតកាំពងធ់ាំ (ត្សុកត្បាសាេសាំ ូរ ត្សុកសនាុក និង 
ត្សុកត្បាសាេបា ័ងគ) ដ   ចាុ បនាកាំពុង ាំបណ្ើ រការយ៉ា ង អ ។ ត្កមុ្សហពន័ធមានកាតពវកចិាកាុងការជួយ 
សត្ម្ សត្ម្ួ ត្កមុ្សនស ាំបអាយមាន ាំបណ្ើ រ ការបៅម្ខុ្ អត្ បសើរ និងត្ ក បដាយត្ សិេធភាព។  ត្កុម្សហពន័ធ 
 ាំងអស់ត្តូវបានេេួ  សាគ  ់បដាយអាជាា ធរម្ូ ដាា ន បហើយបានបរៀ ចាំរបាយ ការណ៍្បៅ  ់អាជាា ធរ 
ម្ូ ដាា នជាត្ ចាំ ។  

 ដនេម្ពីបនោះបេៀត កបត្មាងបានសត្ម្ សត្ម្ ួយុវជនកាុងការចូ បរៀនជាំ ញ បចាកបេស និងវជិាជ ជីវៈ 
បានចាំនួន ១១១ ក ់ (ត្សី៧១ ក)់ កាុងប ោះបៅវេិោសាេ នពហុ បចាកបេសភូម្ភិាគបត្តបជាដសន ៧៧ ក ់
(ត្សី៣៩ ក)់ បៅវេិោសាេ នអភវិឌឍនស៍្រសតី ២០ កត់្សី និងបៅអងគការថ្ គូរ ១៤ ក ់ (ត្សី ១២ ក)់។ 
កាុងចាំណាម្សិសស ាំងអស់ ៣៤ ក ់ (ត្សី២១ ក)់ បាន ញ្ា ក់ារសិកានិងមានការងារបធវើត្តម្ត្កមុ្ហ ុន 
អងគការ នងិ បងកើតម្ុខ្រ រតា  ់ខ្លួន។  

១.៥ គសរោង្ចណំាក្រេុក្េុវតថិភាព និង្ទបស់ាក្ត់ការជញួដ្ូរមនុេ្ស 
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គបត្មាងបានអនុវតតនប៍ៅតាំ នប់គ្ន បៅ កាុងបខ្តត  ា យមានជយ័ និងរាជធ្លនីភាាំបពញ 
កាុងបគ្ន  ាំណ្ងប ើកកម្ពស់ចាំបណ្ោះ ងឹសតីពីការបធវើចាំណាកត្សុកមានសុវតេិភាព ការការពារ សិេធិម្នុសស 
ដ  រមួ្មានសិេធរ ស់ព ករចាំណាកត្សុក (រមួ្ ញ្ាូ  ាំងស្រសតី និងកុមារ) និង ងាក រភាពងាយ 
រងបត្គ្នោះថ្នការបកងត្ វញ័្ា កមាល ាំងព កម្េ និងការជួញ ូរម្នុសស។ គបត្មាងបាន នតបធវើការជាម្យួត្កុម្
ជួយ ខ្លួនឯងចាំននួ២៩ត្កុម្ មានសមាជិកសរ ុចាំនួន២៨៥ ក ់ (ស្រសតី៧០ភាគរយ) ដ  ពួកបគ ាំងអស់ 
សុេធសឹងជាឪពុកមាត យ រ ស់ព ករចាំណាកត្សុក អតីតព ករចាំណាកត្សុក នងិ ត្ ជាជនម្ូ ដាា ន ។  

កាុងឆា ាំ២០២២ គបត្មាងបានបធវើការនសពវនាយចាំបណ្ោះ ងឹសតីពីការបធវើចាំណាកត្សុកមានសុវតេិភាព នងិ 
េ ស់ាក តក់ារជួយ  ូរម្នុសសបៅកានត់្ ជាជនកាុងសហគម្នស៍រ ុចាំននួ ៣៧៧៣ ក ់(ស្រសតី២៧៨៥ ក)់។   
 
២. ក្មមវធិីការពារ 

២.១ គសរោង្សលើក្ក្មពេ់បណាត្ញេហគមន ៍សដ្ើមប្ីការពារស្រេតីនងិ្ក្ុោរពីរាលទ់រមង្ម់្នអំសពើហិង្្ា 
គបត្មាងបានបរៀ ចាំវគគ ណ្តុ ោះ ណាត    ់សមាជិក ណាត ញចត្ម្ុោះថាា កត់្សុក ដ  ពកួគ្នតសុ់េធសឹង

ដតជាម្ស្រនតីម្កពីការយិ ័យកចិាការ រ ី ការយិ ័យសងគម្កិចា គណ្ៈកមាេ ការេេូ  នាុកស្រសតីនិងកុមារ 
 ុគគ ិកម្ណ្ឌ  សុខ្ភាព  ៉ា ីូស និង  ុគគ ដ  ជាធនធ្លនសហគម្ន ៍ ដ  មានត្សា ក់ាុងរាជធ្លនីភាាំបពញ 
បខ្តតបសៀម្រា  និងបខ្តតកាំពងធ់ាំ ។ ជា េធន  ត្កមុ្ ណាត ញចត្ម្ុោះថាា កត់្សុក បានជួយ បដាោះត្សាយវវិាេ 
ចាំនួន៣៣៥ករណី្ កាុងចាំបណាម្ករណី្ ាំងបនោះមាន៣១៣ករណី្ជាករណី្អាំបពើរហិងាកាុងត្គសួារ និង២២ករណី្
រ ាំបលាភ ាំពាននលូវបភេ។ កាុងប ោះ២១៣ករណី្ករណី្ហិងារកាុងត្គសួារបានសោះជា ៥៥ករណី្ដ ង ោះ 
២០ករណី្រ ាំបលាភ ាំពាននលូវបភេ ញ្ជូ នបៅ ៉ាូ ី ១៤ករណី្ហិងាកាុងត្គសួារ និង២ករណី្រ ាំបលាភ ាំពាននលូវបភេ    
 ញ្ជូ នបៅ CWCC  និង៣១ករណី្ករណី្ហិងារកាុងត្គសួារកាំពុងសេិតកាុង ាំបណ្ើ រការបដាោះត្សាយ។  
ត្តម្រយោះការអនតរាគម្នប៍នោះស្រសតី និងកុមារដ  ជាជនរងបត្គ្នោះថ្នអាំបពើហិងាបាន េេ ួបសវាដ  សម្ត្ស  
និងប្លើយត បៅត្តម្តត្ម្ូវការរ ស់ពួកបគ ។  

២.២ គសរោង្ជំនួយផ្្នក្ចា្ប់ 
កាុងឆា ាំ ២០២២ មានករណី្អាំបពើហិងា កេ់ងបយនឌរ័ចាំនួន ៤៤២ករណី្ដ  មានសាចញ់ាតតិ

ចាំនួន១៥៤ កប់ានេេួ បសវាកម្េពីការយិ ័យអងគការកម្ពុជាប ើម្បជីួយ ស្រសតីមានវ ិតត ិ កាុងរាជធ្លនីភាាំបពញ 
បខ្តតបសៀម្រា  បខ្តត  ា យមានជយ័ នងិ បខ្តតកាំពងធ់ាំ ។ កាុងចាំបណាម្ករណី្ ាំងប ោះ មាន២៤៥ជាករណី្ 
អាំបពើហិងាកាុងត្គួសារ ១០៣ជាករណី្រ ាំបលាភ ាំពាននលូវបភេ និង ៩៤ជាករណី្ជួញ ូរម្នុសស ។ 

 
ទិនន័យក្រណអីំសពើហងិ្្ាទាក្ទ់ង្សយនឌ័រ ឆំ្្ ២០២២ 
ក្រណ ី ភ.ព ប.ជ េ.រ ក្.ធ េរុប 

អាំបពើហិងាកាុងត្គួសារ ៤៦ ៣៥ ៩៤ ៧០ ២៤៥ 
ការរ ាំបលាភ ាំពាននលូវបភេ ១១ ៣៦ ៤៧ ៩ ១០៣ 
ការជូញ ូរម្នុសស ៩៣ ១ ០ ០ ៩៤ 
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េរុប ១៥០ ៧២ ១៤១ ៧៩ ៤៤២ 
ចាំណាាំ៖ ភ.ព=ភាាំបពញ  .ជ=  ា យមានជយ័ ស.រ=បសៀម្រា  ក.ធ=កាំពងធ់ាំ 
 

 
 
សត្មា  ់ាំបណ្ើ រការថ្នការេេ ួករណី្ ៣៥%ថ្នជនរងបត្គ្នោះម្កេេួ បសវាពអីងគការ CWCC  បដាយ

ខ្លួនឯង និ៥៤%ត្តូវបាន ញ្ាូ នម្កកានអ់ងគការ ។ ១១%ត្តូវបានជួយ សបស្រងាគ ោះ បដាយមានការចូ រមួ្ពអីងគការ 
CWCC  ។  

ភាគរយម្នចំនួនអតិលជិនផ្ដ្លមក្ទទួលសេវាពអីង្គការ CWCC ឆំ្្២០២២ 
 

 
 
 

គបត្មាងជាំនួយដនាកចា ប់ាននត ់ការត្ ឹកាដនាកចា  ់នងិគ្នាំត្េជនរងបត្គ្នោះដ  សបត្ម្ចចិតតដាកព់ាកយ
 ណ្តឹ ងបៅកានតុ់លាការ ត្តម្រយោះការជួយ  ាំបពញឯកសារពតម៌ានពាកយ ណ្តឹ ង និងដសវងរកភសតុត្តង   
 ូចជាការសត្ម្ សត្ម្ួ កាុងការបធវើបកាស យវចិ័ាយបៅម្នាីបពេយ ។ កាុងចាំបណាម្ជនរងបត្គ្នោះ ាំងអស់ដ  ម្ក 
ដសវងរកជាំនួយពីអងគការCWCCកាុងឆា ាំ២០២២ មានជនរងបត្គ្នោះចាំនួន២៥០ កប់សាើរសុាំជាំនួយដនាកចា ដ់   
ករណី្រ ស់ពួកបគត្តូវបាន ញ្ាូ នបៅកានតុ់លាការរាជធ្លន ីនិងបខ្តត ។ ជា េធន ឆា ាំ២០២២ មាន១៨៩ករណី្
ត្តូវបាន ញ្ា ត់្តម្ ាំបណ្ើ រការនលូវចា រ់ ស់តុលាការ ។ កាុងចាំបណាម្ ាំង១៨៩ ករណី្ប ោះ មាន៨៧ករណី្
ដ  ជនត្ ត្ ិតត េប េើសត្តូវកាតប់ សបអាយជា ព់នធធ្ល គ្នរ (៨៥ករណី្ជាករណី្រ ាំបលាភ ាំពាននលូវបភេ 
១ករណី្ជាករណី្ជួញ ូរម្នុសស និង១ករណី្ជាករណី្អាំបពើហិងាកាុងត្គសួារ) ។ 

ទិននន័យក្រណីអំសពើហិង្្ាទាក្់ទង្សយឌ័រផ្ដ្លដាក្់ពាក្យ្បណតឹង្សៅតលុាការ ឆំ្្២០២២ 

ក្រណ ី
ករណី្បត្កាម្អាយុ១៨ឆា ាំ ករណី្ប ើអាយុ១៨ឆា ាំ 

េរុបរមួ 
ភ.ព  .ជ ស.រ ក.ធ េរុប ភ.ព  .ជ ស.រ ក.ធ េរុប 

អាំបពើហិងាកាងត្គួសារ ០ ០ ០ ០ ០ ២៥ ១២ ៧៤ ៣៤ ១៤៥ ១៤៥ 
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រ ាំបលាភ ាំពាននលូវបភេ ៤ ៣៣ ៣៥ ៦ ៧៨ ១ ៣ ១៩ ៣ ២៦ ១០៤ 
ការជួញ ូរម្នុសស ០ ០ ០ ០ ០ ០ ១ ០ ០ ១ ១ 

េរុប ៤ ៣៣ ៣៥ ៦ ៧៨ ២៦ ១៦ ៩៣ ៣៧ ១៧២ ២៥០ 
ចាំណាាំ៖ ភ.ព=ភាាំបពញ  .ជ=  ា យមានជយ័ ស.រ=បសៀម្រា  ក.ធ=កាំពងធ់ាំ 
 

ទិននន័យក្រណីអំសពើហិង្្ាទាក្់ទង្សយឌ័រផ្ដ្លបានជនំុំជរមះ ឆំ្្២០២២ 
ក្រណ ី ភ.ព ប.ជ េ.រ ក្.ធ េរុប 

អាំបពើហិងាកាងត្គួសារ ២៤ ០ ៦៥ ១ ៩០ 
រ ាំបលាភ ាំពាននលូវបភេ ១៤ ១៧ ៦០ ៧ ៩៨ 
ការជួញ ូរម្នុសស ១ ០ ០ ០ ១ 

េរុប ៣៩ ១៧ ១២៥ ៨ ១៨៩ 
ចាំណាាំ៖ ភ.ព=ភាាំបពញ  .ជ=  ា យមានជយ័ ស.រ=បសៀម្រា  ក.ធ=កាំពងធ់ាំ 

 
ទិននន័យជនរបរបតិតបទសលមើេផ្ដ្លបានបញ្ចូនសៅកានព់នធធានាោ ឆំ្្២០២២ 

ក្រណ ី ភ.ព ប.ជ េ.រ ក្.ធ េរុប 
អាំបពើហិងាកាងត្គួសារ ០ ០ ០ ១ ១ 
រ ាំបលាភ ាំពាននលូវបភេ ១៤ ១៦ ៥០ ៥ ៨៥ 
ការជួញ ូរម្នុសស ១ ០ ០ ០ ១ 

សរ ុ ១៥ ១៦ ៥០ ៦ ៨៧ 
ចាំណាាំ៖ ភ.ព=ភាាំបពញ  .ជ=  ា យមានជយ័ ស.រ=បសៀម្រា  ក.ធ=កាំពងធ់ាំ 

 

២.៣ មណឌលេុវតតិភាព 
អតិែិជនដ  បានសាា កប់ៅកាុងម្ណ្ឌ  សុវតតិភាពរ ស់អងគការ CWCC  កាុងរាជធ្លនភីាាំបពញ បខ្តត

បសៀម្រា  នងិ បខ្តត  ា យមានជយ័កាុងឆា ាំ២០២២ មានចាំនួនសរ ុ២១៩ ក ់ (ដ  កាុងប ោះមានជនរងបត្គ្នោះ
១៦៦ ក ់ និង សាចញ់ាតតិ៥៣ ក)់ ។ កាុងចាំបណាម្ពួកបគ ាំងអស់ មានអតែិិជនអាយុបត្កាម្១៨ឆា ាំ 
ចាំនួន៨៨ ក ់ (៥២ កជ់ាជនរងបត្គ្នោះ និង ៣៦ កជ់ាសាចញ់ាតត)ិ។ កាុងកាំ ុងបព ថ្នការសាា កប់ៅកាុង 
ម្ណ្ឌ  សុវតតិភាពជនរងបត្គ្នោះេេួ បានការត្ កឹាជា ុគគ  និងជាត្កុម្ ប ើម្បកីសាងេាំនុកចតិត និង
ភាពបជឿជាកប់ ើខ្លួនឯង ។ អតិែិជនកេ៏េួ បានវគគ  ណ្តុ ោះ ណាត  ជាំ ញវជិាជ ជីវៈ  ូចជាជាំ ញកាតប់ រ 
ចាំអិនម្ាូ  បធវើនាំ តតម់្ុខ្ បធវើសក ់និងថាា កអ់កខរកម្េនងដ រ ។  ដនេម្ពីបនោះបៅបេៀត អតែិិជនដ  ម្និ នត់្គ ់
អាយុ បាន ញ្ាូ នបអាយបៅសិកាបៅសាលារ ាដ  បៅជិតម្ណ្ឌ   បហើយកុមារតូចៗដ  មានអាយុបត្កាម្
៥ឆា ាំេេូ បាន បសវាដែ ាំត្ ចាំថ្ែៃ។ 
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ចំនួនជនរង្សរោះផ្ដ្លបានសា្្ក្ស់ៅក្នុង្មណឌល់េុវតតិភាពអង្គការ CWCC ឆំ្្២០២២ 

ជនរង្សរោះ 
អាយុសរកាម ១៨ឆំ្្ អាយុសលើ ១៨ឆំ្្ 

េរុបរមួ ភ.ព ប.ជ េ.រ េរុប ភ.ព ប.ជ េ.រ េរុប 
អាំបពើហិងាកាងត្គួសារ ០ ៣ ០ ៣ ៦ ៨ ២ ១៦ ១៩ 
រ ាំបលាភ ាំពាននលូវបភេ ១ ២៣ ២០ ៤៤ ១ 0 ៦ ៧ ៥១ 
ការជួញ ូរម្នុសស ៤ ១ ០ ៥ ៨៩ ២ ០ ៩១ ៩៦ 

េរុប ៥ ២៧ ២០ ៥២ ៩៦ ១០ ៨ ១១៤ ១៦៦ 

សាចញ់ាតត ិ
អាយុសរកាម ១៨ឆំ្្ អាយុសលើ ១៨ឆំ្្ 

េរុបរមួ ភ.ព ប.ជ េ.រ េរុប ភ.ព ប.ជ េ.រ េរុប 
អាំបពើហិងាកាងត្គួសារ ៥ ១៤ ០ ១៩ ០ ០ ៦ ៦ ២៥ 
រ ាំបលាភ ាំពាននលូវបភេ ០ ៥ ១០ ១៥ ១ ៤ ៤ ៩ ២៤ 
ការជួញ ូរម្នុសស ២ ០ ០ ២ ២ ០ ០ ២ ៤ 

េរុប ៧ ១៩ ១០ ៣៦ ៣ ៤ ១០ ១៧ ៥៣ 
េរុបរមួ ១២ ៤៦ ៣០ ៨៨ ៩៩ ១៤ ១៨ ១៣១ ២១៩ 
ចាំណាាំ៖ ភ.ព=ភាាំបពញ  .ជ=  ា យមានជយ័ ស.រ=បសៀម្រា   
២.៤  គសរោង្េោហរណក្មម 
កាុងឆា ាំ២០២២   ា  ព់កីរណី្រ ស់ជនរងបត្គ្នោះត្តវូបាន ញ្ា ប់ៅតុលាការ និងសាា កប់ៅម្ណ្ឌ   

មានជនរងបត្គ្នោះចាំនួន៧១ កន់ិងសាចញ់ាតតិចាំនួន៤១ ក ់ ត្តូវបានបធវើសមាហរណ្កម្េបៅត្តម្សហគម្ន៍
ដ  ពួកបគបត្ជើសបរ ើស។ កាុងចាំបណាម្ជនរងបត្គ្នោះ ាំងអស់ មានជនរងបត្គ្នោះចាំនួន៥៩ ក ់ េេួ បានជាំនួយ
ឧ តេម្គ្នាំត្េជាែវកិារ នងិសមាា រោះសត្មា ក់ាររស់បៅ បហើយមានជនរងបត្គ្នោះចាំនួន៧ កេ់េួ បានជាំនួយ
ឧ តេម្គ្នាំត្េរការបធវើអាជវីកម្េ ប ើម្បធី្ល បអាយបានការរស់បៅត្ ក បដាយ ឯករាជយ និងនិរនតរភាព 
បហើយបចៀសនុតពអីាំបពើហិងា និង រយិកាសងាយរងបត្គ្នោះណាម្យួ។  ុគគ ិកគបត្មាងបៅដត នត ត្តម្ដាន 
សាេ នភាពរ ស់អតែិិជនដ  បានបធវើសមាហរណ្កម្េ ត្តម្រយោះការបធវើេាំ កេ់ាំនងជាម្យួអាជាា ធរកាុងតាំ ន ់
ការសួរសុខ្េុកខបៅនាោះអតិែជិន ប ើម្បបីធវើបអាយត្បាក ប៏ាននូវការបធវើសមាហរណ្កម្េមានភាពបជាគជយ័ ។ 

 
ចំនួនអតិលិជនផ្ដ្លបានសធវើេោហរណក្មមឆំ្្ ២០២២ 

ក្រណ ី
ជនរងបត្គ្នោះ សាចញ់ាតត ិ

េរុបរមួ 
ភ.ព ប.ជ េ.រ ក្.ធ េរុប ភ.ព ប.ជ េ.រ ក្.ធ េរុប 

អាំបពើហិងាកាងត្គួសារ ១ ២ ៥ ១១ ១៩ ០ ០ ៣ ១៨ ២១ ៤០ 
រ ាំបលាភ ាំពាននលូវបភេ ០ ១៨ ៤ ១១ ៣៣ ០ ៦ ០ ១៤ ២០ ៥៣ 
ការជួញ ូរម្នុសស ១៨ ១ ០ ០ ១៩ ០ ០ ០ ០ ០ ១៩ 
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េរុប ១៩ ២១ ៩ ២២ ៧១ ០ ៦ ៣ ៣២ ៤១ ១១២ 
ចាំណាាំ៖ ភ.ព=ភាាំបពញ  .ជ=  ា យមានជយ័ ស.រ=បសៀម្រា  ក.ធ=កាំពងធ់ាំ 

 

៣. ក្មមវធិីតេ មូតិ 
៣.១  ការេហការណ៍ជាមយួរាជរដាឋ្ភិបាល 
បៅថ្ែៃេី២៣ ដខ្ម្ ិ ឆា ាំ២០២២ តាំណាងអងគការកម្ពុជាប ើម្បជីួយ ស្រសតីមានវ ិតតិបានចូ រមួ្សិកាខ សាលា 

សិកាខ សាលាពិបត្គ្នោះបយ  ់ ប ើម្បពីនិិតយប ើងវញិនូវឯកសារបគ្ន ការណ៍្ដណ្ ាំ សតីពី ាំបណ្ើ ការថ្នការ បងកើត 
និងតួ េភីារកិចាត្កមុ្ប្លើយត ជាពហុវស័ិយចាំបពាោះអាំបពើហិងា កេ់ងនងឹបយនឌរ័ បត្កាម្ការ ឹក ាំត្កសួង 
កិចាការ រ។ី សិកាខ សាលាពិបត្គ្នោះបយ  ់បនោះ ឹក ាំបដាយត្កសួងកិចាការ រ ី បត្កាម្ជាំនួយពីរដាា ភបិា  
អូស្រសាត  ី ត្តម្រយៈកម្េវធិី ACCES S  ដ  មានអាកចូ រមួ្ពីតាំណាងត្កសួងម្ហាថ្នា ត្កសួងកិចាការ រ ី
គណ្ៈកមាេ ធិការសត្មា  ់ ការអភវិឌឍត្តម្ដ   ិេធតិ្ ជាធិ បតយយបៅថាា កប់ត្កាម្ជាត ិ អគគប ខាធិការដាា ន 
សកម្េភាពជនពិការ  DFAT  និងតាំណាងអងគការថ្ គូមាន UNWomen UNFPA LAC  CARE  CWCC  
ត្កុម្ការងារកម្េវធិ ីACCES S    ចាំនួន ៣០ ក ់(ត្សី២២ ក)់ បៅសណាា គ្នរកាាំ ឌូយី៉ា ណា។ បគ្ន  ាំណ្ង 
ថ្នកិចាត្ ជុាំ ប ើម្បតី្ ម្ូ ធ្លតុចូ  ដនេម្ និងដកសត្ម្ ួឯកសារដណ្ ាំសតីពីការ បងកើតត្កុម្ការងារប្លើយត  
ជាពហុវស័ិយចាំបពាោះអាំបពើហិងា កេ់ងនឹងបយនឌរ័ ឱយឯកសារបនោះមានរច សម្ពន័ធរមួ្ម្យួងាយត្សួ កាុងការ 
អនុវតត។  

បៅថ្ែៃេី២៨ ដខ្កញ្ហញ  ឆា ាំ២០២២ តាំណាងអងគការកម្ពុជាប ើម្បជីួយ ស្រសតីមានវ ិតតិបានចូ រមួ្ 
កិចាត្ ជុាំពិភាកា  សតីពីតួ េីសាស  កាុងការេ ស់ាក តន់ិងប្លើយត អាំបពើហិងាប ើស្រសតី បត្កាម្អធិ តីភាព 
បលាកជាំ វ ហ ូ សាម្តិត រ ាប ខាធិការត្កសួងកិចាការ រ ី បត្កាម្កិចាសហការជាម្យួអងគការ UNFPA 
បៅសណាា គ្នរ សានប់វ ៉ា រាជធ្លនីភាាំបពញ។ កិចាត្ ជុាំបនោះមានបគ្ន  ាំណ្ង៖ ប ើកកម្ពស់ការយ ់ ឹងពីអាំបពើហិងា 
ប ើស្រសតី និងបកេងត្សី  ់អាក កឹ ាំសាស  ពិភាកាប ើឧតតមានុវតតន ៍ញ្ហា ត្ ឈម្ និងបម្បរៀនជា េពិបសាធន ៍
 កេ់ងនងិការងារប ើកកម្ពស់បយនឌរ័ និងការចូ រមួ្េ ស់ាក តអ់ាំបពើហិងា កេ់ងនងិបយនឌរ័ បកៀរគរនិង 
 បងកើនការចូ រមួ្រ ស់សាស  ជាពិបសសការប តជាា ចតិតរ ស់អាក ឹក ាំសាស  កាុងការនសពវនាយ  ់ 
សាសនិកប ើម្បចូ រមួ្េ ស់ាក តអ់ាំបពើហិងាប ើស្រសតី នងិបកេងត្សី កាំណ្តេ់ិសបៅ នងិសកម្េភាពជាអាេិភាព 
ជាកល់ាកស់ត្មា អ់នុវតតកាុងឆា ាំ២០២៣  កេ់ងនងិត ួេីរ ស់អាក ឹក ាំសាស  បៅកាុងការចូ រមួ្ប ើក 
កម្ពស់សម្ភាពបយនឌរ័ និងការេ ស់ាក តអ់ាំបពើហិងាប ើស្រសតី។ កិចាត្ ជុាំបនោះមានការចូ  រមួ្ពីតាំណាង 
ត្កសួងកិចាការ រ ី តាំណាងត្កុម្ការងារប្លើយត អាំបពើហិងា កេ់ងនងឹបយនឌរ័ តាំណាងត្កសួងធម្េការ 
និងសាស  តាំណាងត្ពោះសងឃពុេធសាស តាំណាងគណ្ៈអុីមុាាំ សាស ឥសាល ម្ តាំណាងត្គឹសតិ៍សាស  
ត្ មាណ្៧០ ក។់ 
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បៅថ្ែៃេី៣០ ដខ្កញ្ហញ  ឆា ាំ២០២២ តាំណាងអងគការកម្ពុជាប ើម្បជីួយ ស្រសតីមានវ ិតតិបានចូ រមួ្ កិចាត្ ជុាំត្កមុ្ 
ការងារ បចាកបេសប្លើយត អាំបពើហិងា កេ់ងនឹងបយនឌរ័ប ើកេី២៧ កាុងបគ្ន  ាំណ្ងត្តម្ដានប ើការ 
អនុវតតដននការសកម្េភាពជាតសិតីពី ការេ ស់ាក តអ់ាំបពើហិងាប ើស្រសតី ២០១៩-២០២៣ និងដចករ ាំដ ក េ 
ពិបសាធនអ៍ាំពីការនត ់បសវា េ ស់ាក តប់្លើយត អាំបពើហិងា កេ់ងនងឹបយនឌរ័ និងការបត្តៀម្ដននការសកម្េភាព 
បរៀ ចាំយុេធ ការ១៦ថ្ែៃ ប ើម្ប ីញ្ឈ អ់ាំបពើហិងាប ើស្រសតីត្ ចាំឆា ាំ២០២២ បរៀ ចាំបដាយ ត្កសួងកិចាការ រ ីគ្នាំត្េព ី
អងគការ UNWomen ត្តម្រយៈកម្េវធិីACCES S  បដាយមានការអបញ្ជ ើញចូ រមួ្ពីត្កសួងសាេ  ន័ពាកព់នធ ័
អងគការសងគម្សីុវ ិ និងអងគការថ្ គូរអភវិឌឍន ៍ សរ ុត្ មាណ្១០៦ ក ់ ត្សី៧៣ ក ់ បៅសណាា គ្នរ 
កាាំ ូឌីយ៉ា ណា។ 

តាំណាងអងគការកម្ពុជាប ើម្បជីយួ ស្រសតីមានវ ិតតិបានចូ រមួ្ កាុងកិចាត្ ជុាំត្កមុ្ការងារ បចាកបេសប្លើយត  
អាំបពើហិងា កេ់ងនឹងបយនឌរ័ប ើកេី២៨ រ ស់ត្កសួងកិចាការ រ ី បៅថ្ែៃេី០៩ ដខ្ធាូ ឆា ាំ២០២២ កាុងបគ្ន  
 ាំណ្ង ពិភាកានងិពិបត្គ្នោះបយ  ់កាុងការវាយតថ្ម្លប ើការអនុវតតដននការសកម្េភាពជាតិសតីពី ការេ ស់ាក ត ់
អាំបពើហិងា ប ើស្រសតី (NAP VAW III) ២០១៩-២០២៣ និងចូ រមួ្អ អរសាេរ ញ្ា យុ់េធ ការ១៦ថ្ែៃ 
ប ើម្ប ីញ្ឈ អ់ាំបពើ ហិងាប ើស្រសតី បត្កាម្ត្ ធ្លន េ “ រមួ្គ្នា បធវើសកម្េភាព ញ្ឈ អ់ាំបពើហិងាប ើស្រសតីនិងបកេងត្សី ” 
កាុងឆា ាំ២០២២។ សកម្េភាពបនោះ មានការគ្នាំត្េពីអងគការ UNWomen ត្តម្រយៈកម្េវធិីACCES S  
និងែវកិាជាតិត្តម្កម្េវធិ ី ដ  មានការអបញ្ជ ើញចូ រមួ្ពីត្កសួងសាេ  ន័ពាកព់នធ ័ អងគការសងគម្សីុវ ិ 
និងអងគការថ្ គូរអភវិឌឍន ៍សរ ុ ត្ មាណ្១០៤ ក ់ត្សី៧០ ក ់បៅសណាា គ្នរដារាដអ រនត។ 

ថ្ែៃេី២៥ ដខ្ម្ករា ឆា ាំ២០២២ តាំណាងអងគការកម្ពុជាប ើម្បជីួយ ស្រសតីមានវ ិតតិបានចូ រមួ្កិចាត្ ជុាំពិនតិយ 
ពិភាកា បសៀវបៅបកា ការណ៍្ដណ្ ាំ សតីពីដ   េ និងនីតិវធិី ថ្នការកាំណ្តអ់តតសញ្ហញ ណ្ជនរងបត្គ្នោះបដាយ 
អាំបពើជួញ ូរម្នុសសប ើម្បនីត ់បសវាសម្ត្ស  (ត្តម្រយៈហសមូ្)  បត្កាម្អធ ិតីភាព  បលាកជាំ វ  ជូ   ុនបអង 
រ ាប ខាធិការត្កសួងម្ហាថ្នា  និងជាអនុត្ ធ្លនអចិថ្ស្រនតយ ៍ គ.ជ. .ជ បដាយមានការចូ រមួ្ព ី
ចូ រមួ្ពីត្កសួងសាេ  ន័ពាកព់នធ ័អងគការសងគម្សីុវ ិ នងិអងគការថ្ គូរអភវិឌឍន។៍  

បៅថ្ែៃ េី២១ ដខ្កុម្ាៈ ឆា ាំ២០២២ តាំណាងអងគការកម្ពុជាប ើម្បជីួយ ស្រសតីមានវ ិតតិបានចូ រមួ្សិកាខ សាលា 
ដកសត្ម្ួ បសៀវបៅបគ្ន ការណ៍្ដណ្ ាំ សតីពីការកាំណ្តអ់តតសញ្ហញ ណ្ជនរងបត្គ្នោះ ប ើម្បនីត ់បសវាសម្ត្ស  
ប ើកេី២ បៅសណាា គ្នរសានប់វ ៉ាភាាំបពញ  បត្កាម្អធិ តភីាព បលាកជាំ វ ជូ   ុនបអង រ ាប ខាធិការ 
ត្កសួងម្ហាថ្នា និងជាអនុត្ ធ្លនអចិថ្ស្រនតយ ៍ គ.ជ. .ជ បដាយមានការចូ រមួ្ពី ចូ រមួ្ពីត្កសួងសាេ  ន័ 
ពាកព់នធ ័អងគការសងគម្សីុវ ិ និងអងគការថ្ គូរអភវិឌឍន។៍ 

៣.២ យុទធនាការផ្េវង្រក្មតោំិរទ 
អងគការកម្ពុជាប ើម្បជីួយ ស្រសតីមានវ ិតតិបានសហការជាម្យួអាជាា ធរ និងអាកពាកព់ន័ធកាុងការបរៀ ចាំយុេធ 

 ការ១៦ថ្ែៃត្ ឆាំងអាំបពើហិងា កេ់ងនឹងបយនឌរ័ បត្កាម្ត្ ធ្លន េ “រមួ្គ្នា បធវើសកម្េភាពប ើម្ប ីញ្ឈ អ់ាំបពើ 
ហិងាប ើស្រសតីនងិបកេងត្សី´ កាុងបគ្ន  ាំណ្ង ប ើកកម្ពស់ការយ ់ ឹងអាំពីអាំបពើហិងា កេ់ងនងឹបយនឌរ័ 
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និង ញ្ហា ត្ ឈម្ កេ់ងនងឹឥរយិ េបរ ើសបអើងប ើស្រសតី និងបកេងត្សី និងប ើកេឹកចតិតឱយចូ រមួ្ ញ្ឈ អ់ាំបពើ 
ហិងា កេ់ងនងឹបយនឌរ័ ត្ពម្ ាំងអាំពាវ វឱយមានការបធវើឱយត្ បសើរប ើងនូវការេេួ បានបសវា  រមួ្ ាំង 
បសវានលូវចា  ់។ យុេធ ការបនោះបានត្បារពធប ើងបៅ៖  

✓ ថ្ែៃេី២៨ ដខ្ធាូ ឆា ាំ២០២២ បៅត្សុកសនាុកបខ្តតកាំពងធ់ាំ បដាយមានអាកចូ រមួ្សរ ុ១៧០ 
(ត្សី១១៣ ក)់។  

✓ ថ្ែៃេី២៩ ដខ្ធាូ ឆា ាំ២០២២ បៅត្សុកត្បាសាេសាំ ូរ បខ្តតកាំពងធ់ាំ បដាយមានអាកចូ រមួ្ 
សរ ុ១៧១ (ត្សី១២៧ ក)់។  

✓ ថ្ែៃេី០៥ ដខ្ធាូ ឆា ាំ២០២២បៅត្សុកបាសាេបា ័ងគ បដាយមានអាកចូ រមួ្សរ ុ១៩២ ក ់
(ត្សី១៣៣ ក)់។  

✓ ថ្ែៃេី០២ ដខ្ធាូ ឆា ាំ ២០២២ បៅវេិោ ័យជាសីុម្ចាំបរ ើនរ ាខ្ណ្ឌ ឫសសដីកវ រាជធ្លនភីាាំបពញ 
មានអាកចូ រមួ្សរ ុចាំនួន ១៩៥  ក ់(ត្សី១៣៤ ក)់។ 

✓ ថ្ែៃេី០៦ ដខ្ធាូ ឆា ាំ២០២២ បៅវតតដសន ូន វ ត្សុកគងពិសី បខ្តតកាំពងស់ពី 
ដ  មានអាកចូ រមួ្សរ ុចាំននួ១៨០  ក ់(ត្សី ១៤០ ក)់។  

✓ ថ្ែៃេី០៩ ដខ្ធាូ ឆា ាំ២០២២ បៅត្សុកអងគរធាំ បខ្តតបសៀម្រា  ដ  មានអាកចូ រមួ្សរ ុចាំនួន
១៧០ ក ់(ត្សី ១២៦ ក)់។  

អងគការកម្ពុជាប ើម្បជីួយ ស្រសតីមានវ ិតតិបានសហការជាម្យួប ខាធិការដាា ន ត្ យុេធត្ ឆាំងអាំបពើជួញ ូរ 
ម្នុសសបខ្តតកាំពងធ់ាំប ើម្បបីរៀ ចាំត្បារពវបធវើេិវាត្ ឆាំងការជួញ ូរម្នុសស ១២ ធាូ បៅថ្ែៃេី ២៦ ដខ្ធាូ ឆា ាំ ២០២២ 
បៅសាលាបខ្តតកាំពងធ់ាំ ដ  មានអាកចូ រមួ្សរ ុចាំនួន ៣៨៩ ក ់ (ត្សី២០៨ ក)់ បដាយមានការចូ រមួ្ 
ពីម្នាីរពាកព់ន័ធជុាំវញិបខ្តត អភបិា ត្សុក  អភបិា រងត្សុក ាំងអស់កាុងបខ្តតកាំពងធ់ាំ អងគការសងគម្សីុវ ិ 
យុវជនកាយរេិធ និងយុវជនកាកបាេត្កហម្។ យុេា ការ១២ធាូបនោះ ត្ ត្ពឹតតបៅបត្កាម្អធិ តីភាព ខ៏្ពងខ់្ពស់ 
បលាក ញឹក បានបកង អភបិា រងបខ្តត ។ េិវាជាតិត្ ឆាំងការជួញ ូរម្នុសស បត្កាម្ត្ ធ្លន េ 
«រមួ្គ្នា  ុ  ាំបាតអ់ាំបពើរជួញ ូរម្នុសសបឆព ោះបៅសបត្ម្ចបគ្ន បៅអភវិឌឍនជ៍ាតិត្ ក បដាយចីរភាព»  កាុងបគ្ន  
 ាំណ្ង ងាា ញពី្នាៈ ម៏្ុតមាាំរ ស់រាជរដាា ភបិា កម្ពុជា អងគការសងគម្សីុវ ិ និងត្ ជាព រ ា ាំងអស់ 
កាុងការរមួ្គ្នា េ ស់ាក ត ់  ស្រងាក   នត ា ប ស សបស្រងាគ ោះ និងការពារត្ បេសកម្ពុជាពីការជួញ ូរម្នុសសក 
បហើយកជ៏ាការប តជាា ចិតតរ ស់រាជរដាា ភបិា កាុងការសហការជាម្យួថ្ គូពាកព់ន័ធ នងិ ម្ រឱយមានកចិាសហ 
ត្ តិ តតិការជាកល់ាក ់ដនេម្បេៀតពីត្ បេសពាកព់ន័ធកាុងតាំ ន ់ និងពភិពបលាក ប ើម្បរីមួ្គ្នា  ស្រងាក  ការជួញ ូរ 
ម្នុសសត្គ េ់ត្ម្ង ់និងដាកប់ សេណ្ឌ ជនប េើស ប ើម្បកីាត ់នេយ នងិ ុ  ាំបាតថ់្នឧត្កិ ាកម្េ។ 

៤. ក្មមវធិីអភិវឌ្ឍន៍អង្គការ 
៤.១ នាយក្រក្មុរបឹក្្ាភិបាល 
 យកត្កុម្ត្ កឹាភបិា ថ្នអងគការកម្ពុជាប ើម្បជីួយ ស្រសតីមានវ ិតតិ មានត្បាាំ កដ់  ជាអាក ឹក ាំ

ត្កុម្អងគការសិេិធម្នុសស ប៏ ចបធ្លល បៅកម្ពុជា៖ (១) ត្ ធ្លនត្កុម្ត្កមុ្ត្ ឹកាភបិា  បលាកស្រសតី បគៀន សិរនី  
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ជាអាក បងកើត និងជាអតីតត្ ធ្លនអងគការអភវិឌឍនស៍្រសតីកម្ពុជា (CWDA) និង ចាុ បនាបលាកត្សីជាអាក
ត្ ឹកាឯករាជ (២) បលាកបម្ធ្លវ ី សុក សាំបអឿន ជា យកត្ តិ តតិថ្នត្កមុ្អាកចា ក់ារពារសិេធិកម្ពុជា 
ដ  ជាអងគការជាំនួយដនាកចា  ់ប៏ ចបធ្លល បៅកាុងត្ បេសកម្ពុជា (៣) បលាកត្សី  ឹម្ សា វហុង ជាេីត្ ឹកា
ថ្នអងគការ G ive2Asia ត្ ចាំត្ េសកម្ពុជា  (៤) បលាក ជា ពីដ ន គឺជា យកត្ តិ តតិអងគការគ្នាំពារ 
កុមារងាយេេួ រងបត្គ្នោះ (VCAO ) ដ  បធវើការការពារសិេធកុមារ និងប ើកកម្ពស់ការចូ រមួ្រ ស់កុមារ នងិ 
(៥) បលាកត្សី ដ ៉ាន ម្ប រម្យ ដ   ចាុ បនាជា យិការរងអងគការ PS I ។ បៅចុងឆា ាំ២០២២  អងគការកម្ពុជា
ប ើម្បជីួយ ស្រសតីមានវ ិតតិ មានការតល ស់ តូរសមាជកិត្ មុ្ត្ ឹកាភបិា   យិកាត្ តិ តត ិ និងត្ ធ្លនត្គ ត់្គង 
កម្េវធិី។ ថាា កត់្គ ត់្គងអងគការបានជូន ាំណឹ្ងអាំពីការតល ស តូរបនោះបៅត្កសួងម្ហាថ្នារចួបហើយ។ 
 

៤.២ បុគគលកិ្របេអ់ង្គការ 
កាុងឆា ាំ២០២២  ុគគ ិកអងគការ CWCC  មាន  ុគគ ិកសរ ុចាំននួ៦០ ក ់ ( រុស២១ ក)់។ 

 ុគគ ិកដ  បៅការយិ ័យកណាត  មាន៨ ក ់ (ត្សី៤ ក)់ ការយិ ័យភាាំបពញ ១៦ ក ់ (ត្សី១០ ក)់ 
ការយិ ័យបខ្តតបសៀម្រា មាន១៩ ក ់ (ត្សី១៤ ក)់ ការយិ ័យបខ្តត  ា យ មានជយ័មាន ១០ ក ់
(ត្សី៦ ក)់ ការយិ ័យបខ្តតកាំពងធ់ាំមាន៦ ក ់(ត្សី៤ ក)់។ 

៤.៣ ការក្សាង្េមតថភាពបគុគលិក្ 
 ុគគ ិកអងគការ CWCC  បានេេួ ការ  ណ្តុ ោះ ណាត  ប ើម្បបី ើកកម្ពស់សម្តេភាពការងារ 

និងអភវិឌឍ ុគគ ិកឆា ាំ២០២១ មាន ូចជា៖  
១. វគគ ណ្តុ ោះ ណាត  អាំពី “ការដាកព់ាកយ តឹងនិងការ ញ្ជូ នជនរងបត្គ្នោះ” បរៀ ចាំបដាយកម្េវធិីS afe and 

Fair រ ស់អងគការ ILO  កា ពីថ្ែៃេី ២៥ ដខ្ កុម្ាៈ ឆា ាំ២០២២ត្តម្ត្ ពន័ធZoom។ 
២. វគគ ណ្តុ ោះ ណាត  អាំពី “ការេាំ កេ់ាំនងជាម្យួជនមានពិការភាព” បរៀ ចាំបដាយកម្េវធិីACCES S  

ត្តម្ត្ ពន័ធZoom កា ពីថ្ែៃេី០២ ដខ្ម្ ី ឆា ាំ២០២២។ 
៣. វគគ ណ្តុ ោះ ណាត  អាំពី “ការសត្ម្ សត្ម្ួ បត្ៅត្ ពន័ធតុលាការ” បរៀ ចាំបដាយកម្េវធិីACCES S  

បៅអូដត ត្តរាដអ រនត កា ពីថ្ែៃេី១៨ ដខ្ម្ ី ឆា ាំ២០២២។ 
៤. វគគ ណ្តុ ោះ ណាត  អាំពី “Do no harm” បរៀ ចាំបដាយអងគការCCC បៅបខ្តតកាំពងធ់ាំ កា ពីថ្ែៃេី០៥ - 

០៦   ដខ្ បម្សា ឆា ាំ២០២២។ 
៥. វគគ ណ្តុ ោះ ណាត  អាំពី “ការត្គ ត់្គងហិរញ្ញ វតេុសត្មា  ់រចីាំណាកត្សុកកាុងតាំ នអ់ាសីុ”  បរៀ ចាំ 

បដាយអងគការCWCC  បៅអូដត ភាាំបពញ កា ពីថ្ែៃេី២៣ - ២៧   ដខ្ កញ្ហញ  ឆា ាំ២០២២។ 
៦. វគគ ណ្តុ ោះ ណាត  អាំពី “ការវភិាគសងគម្” បរៀ ចាំបដាយអងគការCARE  Cambodia បៅអូដត  

S unway កា ពីថ្ែៃេី២០ - ២១   ដខ្ កកកដា ឆា ាំ២០២២។ 
៧. វគគ ណ្តុ ោះ ណាត  អាំព ី “កុមារមានកិរយិនលូវបភេដ  បត្គ្នោះថាា ក”់ បរៀ ចាំបដាយអងគការជាំហាន 

 ាំ ូងកម្ពុជា បៅម្នាីរបពេយកុមារអងគរបខ្តតបសៀម្រា  កា ពីថ្ែៃេី១៦ - ១៨   ដខ្ឧសភា ឆា ាំ២០២២។ 
៨. វគគ ណ្តុ ោះ ណាត  អាំព ី “កិចាការពារកុមារត្ ក បដាយ រយិ នា” បរៀ ចាំបដាយអងគការជាំហាន 

 ាំ ូងកម្ពុជា បៅម្នាីរបពេយកុមារអងគរបខ្តតបសៀម្រា  កា ពីថ្ែៃេី២០ - ២៣   ដខ្ម្ែុិ  ឆា ាំ២០២២។ 
៩. វគគ ណ្តុ ោះ ណាត  អាំពី “រប ៀ បធវើការជាម្យួត្គសួារ” បរៀ ចាំបដាយ អងគការ ជាំហាន ាំ ូងកម្ពុជា 
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បៅម្នាីរបពេយកុមារអងគរបខ្តតបសៀម្រា  កា ពីថ្ែៃេី១៣ - ១៤   ដខ្កញ្ហញ  ឆា ាំ២០២២។ 
១០. វគគ ណ្តុ ោះ ណាត  អាំពី “ការ បងកើតអងគការសុវតេភិាពកុមារ” បរៀ ចាំបដាយកម្េវធិី ACFID 

ឧ តេម្ាបដាយអងគការ AOP  ត្តម្ត្ ពន័ធបអ ិចត្តនូិច កា ពីថ្ែៃេី១០ ដខ្តុលា ឆា ាំ២០២២។ 
១១. វគគ ណ្តុ ោះ ណាត  អាំពី “ការត្គ ត់្គងហានភិយ័សត្មា ក់ារពារកុមារ” បរៀ ចាំបដាយកម្េវធិី ACFID 

ឧ តេម្ាបដាយអងគការ AOP  ត្តម្ត្ ពន័ធបអ ិចត្តនូិច កា ពីថ្ែៃេី០៤ ដខ្តុលា ឆា ាំ២០២២។  
១២. វគគ ណ្តុ ោះ ណាត  អាំព ី “ការដណ្ ាំអាំពីការការពាកុមារបៅកាុងដនាកអភវិឌឍនអ៍នតរជាតិ” បរៀ ចាំ 

បដាយកម្េវធិី ACFID ឧ តេម្ាបដាយអងគការ AOP  ត្តម្ត្ ពន័ធបអ ិចត្តនូិច កា ពីថ្ែៃេី០១ ដខ្ធាូ ឆា ាំ២០២២។ 
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របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថេុសង្េប 
លវិកាហិរញ្ញវតថ ុ២០២២ 

Donors  Income  Percentage 

Lotus Outreach                 140,242  16.24% 

AOP                   56,338  6.53% 

TDH-G                   26,890  3.11% 

ACCESS                 146,343  16.95% 

ACCESS GDI Training                   23,098  2.68% 

FWC                     6,990  0.81% 

FCA                 116,767  13.52% 

ILO                   28,445  3.29% 

SOLIDAR                   84,020  9.73% 

ATIKHA                   32,897  3.81% 

CARE                 114,518  13.26% 

UNTF                   79,009  9.15% 

Earth Tree/Jica/shelter renovation                     7,858  0.91% 

Grand Total                 863,414  100.00% 

 
ការចំណាយហិរញ្ញវតថុ ២០២២ 
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ទំនាក្់ទំនង្៖ 
ការិយាល័យក្ណាត្ល  

 អាសយដាា ន៖ #១៣C  នលូវ៣៣១  ឹងកក២ េួ បគ្នក ភាាំបពញ កម្ពុជា 
 អាសយដាា នថ្ត្ សណី្យ៖ PO  Box ២៤២១ 
 េូរស័ពា៖ (៨៥៥-២៣) ៩៩៧៩៦៧ 
 អុីដម្៉ា ៖ HOadmin@cwcc.org.kh 
 បវ សាយ៖ www.cwcc.org.kh  

ការិយាល័យរាជធានភីនសំពញ  
 អាសយដាា ន៖ #៤២F នលូវ៤៨៨ នាប ើម្នកូវ ចាំការម្ន ភាាំបពញ កម្ពុជា 
 អាសយដាា នថ្ត្ សណី្យ៖ P .O  Box ២៤២១ និង CCC  box ៣៥៦ 
 េូរស័ពា៖ (៨៥៥-២៣) ៩៨៧១៥៨ 
 អុីដម្៉ា ៖ PNPadmin@cwcc.org.kh PNPmanager@cwcc.org.kh 

ការិយាល័យសេតតបនាទ្យោនជ័យ 
 អាសយដាា ន៖ ភូម្សិាម្គគីមានជយ័ សងាក តប់បា៉ា យដ ៉ាត ត្កងុបបា៉ា យដ ៉ាត 
 េូរស័ពា ៖ (៨៥៥-៥៤) ៩៦៧ ១៤៤ 
 អុីដម្៉ា ៖ BMCadmin@cwcc.org.kh  BMCmanager@cwcc.org.kh 

ការិយាល័យសេតតសេៀមរាប 
 អាសយដាា ន៖ ភូម្សិាវ យ ងគុ ាំ សងាក តស់ាវ យ ងគុ ាំ ត្កងុបសៀម្រា  បខ្តតបសៀម្រា  
 េូរស័ពា៖ (៨៥៥-៦៣) ៩៦៣២៧៦ 
 អុីដម្៉ា ៖ SRPadmin@cwcc.org.kh  SRPmanager@cwcc.org.kh 

ការិយាល័យសេតតក្ំពង្ធ់ ំ
 អាសយដាា ន៖ នលូវប ខ្ ៨ ភមូ្ ិាំរជីានខ់ាល  សងាក ត ់ាំរជីានខ់ាល  ត្កុងសាឹងដសន បខ្តតកាំពងធ់ាំ 
 េូរស័ពា៖ (៨៥៥-៦២) ២១០៥១៥ 
 អុីដម្៉ា ៖ 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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េូមផ្លៃង្អណំរគណុជសំពាះោច្េ់ជនំួយដ្ចូខាង្សរកាម 


