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ពាក្យកាត់
 CSARO  អង្គការក្រច្ន្រ និងអនាម័យសហគមន៍

 GFC  មូលនិធិពិភពលោកដើម្របីកុមារ  
 IRRC មណ្ឌលទាញយកធនធានតាមប្របសមាហរណកម្ម 
 MOEP  កម្មវិធីអប់រំចល័ត

 NGO  អង្គការមិនម្រនរដ្ឋាភិបាល 
 GSP  កម្មវិធីជំនួយខ្នាតតូច 
 SHGs  ក្រុមជួយខ្លួនឯង 
 SWMP  កម្មវិធីគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង 
 UCDP  កម្មវិធីអភិវឌ្រឍន៍សហគមន៍តំបន់ជាយក្រុង 

 UN-ESCAP គណកម្មការស្រដ្ឋកិច្ច និងសង្គមសំរាប់អាសុី និងបា៉ាសុីហ្វិកសហប្រជាជាត ិ
 WPDC  មណ្ឌលអភិវឌ្រឍន៍អ្នករើសអ្រតចាយ 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤២
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សារលិខិតនាយកប្តិបត្ដិ
 ខ្ញុំមានស្រចក្ដីសោមនស្រសរើករាយជូននូវរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤  អំពីសកម្មភាពការងារ

របស់អង្គការក្រច្ន្រនិងអនាម័យសហគមន៍។ ឆ្នាំ២០១៤ បងា្ហាញថាជាឆ្នាំកាលានុវត្ដន៍ភាពត្រក៏មាន 

បញ្ហាប្រឈមធំៗផងដ្ររសំរាប់អង្គការ។ យើងបានចាប់ផ្ដើមនូវឆ្នាំដ្រលមានការកត់សំគាល់ដោយសុទិដ្ឋិ 

និយមដ្រលស្ការ៉ូមានការទទួលស្គាល់ និងទទួលបានរងា្វាន់អន្ដរជាតិអំពីរបកគំហើញថ្មីស្ដីពីការគ្រប់គ្រង 

ទីក្រុងក្នុងសន្និសីទអន្ដរជាតិដ្រលរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងត្រហ្ររា៉ានប្រទ្រសអ៊ីរ៉ង់។ យើងបានកត់សំគាល់ 

ផងដ្ររនូវការបញ្ចប់ការសងសង់ និងបើកឱ្រយដំណើរការមណ្ឌលទាញយកធនធានមកប្រើប្រស់ឡើង 

វិញតាមប្របសមាហរណកម្ម IRRC នៅក្រុងកំពត ខ្រត្ដកំពត។ ហើយបានធ្វើយុទ្ធនាការអប់រំផ្រសព្វផ្រសាយ 

ជាសធារណៈក្នុងក្រុងកំពតដើម្របីគាំទ្រសកម្មភាពការងារនៅទីនោះ។ នៅរាជធានីភ្នំព្រញយើងបាន 

បន្ដនូវគម្រងអភិវឌ្រឍន៍អ្នករើសអ្រតចាយគម្រងគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង និងគម្រងអប់រំផ្រសព្វផ្រសាយចល័ត។ ភាពជោគជ័យន្រកម្មវិធីទាំងន្រះ  

គឺជាជំនាញថ្មីដ្រលសមាជិកក្រុមជួយខ្លួនឯងអ្នករើសអ្រតចាយចំនួន ១០៥ គ្រួសរ បានរៀនសូត្រច្រះដឹង។ ផលិតកម្មជីកំប៉ុស្ដបានកើនឡើង  

៥០% នៅមណ្ឌលអភិវឌ្រឍន៍អ្នករើសអ្រតចាយ WPDC ហើយកុមាររើសអ្រតចាយចំនួន ១៨១ នាក់ ទទួលបានការព្រយាបាលសុខភាព និងបាន

ការឧបត្ថម្ភគាំទ្រឱ្រយបានចូលរៀនវិញ ។

 ការអភវិឌ្រឍនជ៍ាវជិ្ជមានទាងំន្រះបានពុះពារឆ្លងកាតទ់ៅនងឹភាពខ្វះជនំឿទកុចតិ្ដ នងិភាពមនិច្របាសល់ាសផ់្ន្រកនយោបាយដ្រលនៅមាន 

ជាបន្ដក្រយពីការបោះឆ្នាតជាតិកាលពីខ្រកក្កដ ឆ្នាំ២០១៣ នៅជាប់គាំង។ ដូចន្រះ ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាធា្លាក់ចុះពិបាករកការងារធ្វើនិងប្រជាជន 

ខ្ម្ររជាច្រើនលាននាក់នៅត្រក្រកី្រ។ អ្នករើសអ្រតចាយស្ថតិនៅក្នងុភាពងាយរងគ្រះបំផុត និងរងផលប៉ះពាល់ពីសង្គមខ្ម្ររទន្ទមឹនោះសហគមន៍ 

ក្រីក្រជាទូទៅប្រឈមមុខ នឹងបញ្ហាកង្វះអាហារ និងទីជម្រកគា្មានសុវត្ថិភាពអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋានទន់ខ្រយាយការទទួលបានស្រវាអប់រំ និងសុខ 

ភាពនៅមានកម្រិតកង្វះទឹកស្អាត និង បញ្ហាផ្រស្រងៗជាច្រើនទៀត។ នៅតំបន់ជនបទសហគមន៍ប្រឈម នឹងបន្ទុកបន្ថ្រមទៀតអំពីការលំបាក 

ក្នុងការនាំផលិតផលក្នុងស្រុកចូលទៅកាន់ទីផ្រសារការថយចុះបរិស្ថាន និងការជះឥទ្ធិពលន្រការប្រប្រួលអាកាសធាតុ។ 

 អង្គការស្ការ៉ូបានប្ដ្រជា្ញាកសងនូវកម្មវិធីឱ្រយមានចីរភាព ដើម្របីឆ្លើយតបនូវទស្រសនវិស័យយូរអង្វ្រងរបស់អង្គការ។ នៅឆ្នាំ ២០១៤ កម្មវិធី

ស្ការ៉ូបានដំណើរការឆ្ពោះទៅរកចីរភាពកាន់ត្រខ្លាំងថ្រមទៀតតាមរយៈការចាត់វិធានការកាត់បន្ថយចំណាយរដ្ឋបាលនិងចំណាយផ្រស្រងៗ។ ស្ការ៉ូ

ក៏បានប្រឹងប្រងពុះពារក្នុងការកសងកម្មវិធីប្រកបដោយជោគជ័យ និងបានរៀន សូត្រយល់ដឹង ពីបទពិសោធន៍កន្លងមកដើម្របីកសងកម្មវិធីឱ្រយ 

មានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផល។

 នៅឆ្នាំ ២០១៤ ស្ការ៉ូសូមថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះការគាំទ្រមូលនិធិពី អង្គការមូលនិធិ Manos Unidas (ប្រទ្រស អ្រស្របាញ)កម្មវិធីជំនួយ 

ខ្នាតតូចរបស់កម្មវិធីអភិវឌ្រឍន៍សហប្រជាជាតិ (UNDP-SGP) និងគណៈកម្មការស្រដ្ឋកិច្ច និងសង្គមសហប្រជាជាតិសំរាប់អាសុី និង បា៉ាសុីហ្វិក្រ 

(UN-ESCAP)។ ដើម្របីពង្រីកនូវវិសលភាពកម្មវិធី និងជួយដល់ សហគមន៍ដើម្របីអាចអាស្រ័យលើខ្លួនឯង និងបរិស្ថាន ស្ការ៉ូបានធ្វើការស្វ្រងរក

នូវមា្ចាស់ជំនួយថ្មីៗ និងដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍នានាបន្ថ្រមទៀត។ យើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍នូវមតិយោបល់ និងការទិតៀនក្រលំអ ក្នុងន័យស្ថាបនារបស់លោក 

លោកស្រី អ្នក នាងកញ្ញា។

សូមទទួលនូវការគោរពរាប់អាន!

អង្គការក្រច្ន្រនិងអនាម័យសហគមន៍

នាយកប្តិបត្ដិ

ហេង យ៉ុន គូរ៉េ

៣



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤

អំពីអង្គការសា្ការ៉ូ
 ចាប់តាំងពីខ្លួនបង្កើតនៅឆ្នាំ ១៩៩៧ ដោយក្រុមការងារអភិវឌ្រឍន៍ក្នុងស្រុកនិងអន្ដរជាតិអង្គការក្រច្ន្រនិង អនាម័យសហគមន ៍

(ស្ការ៉ូ) គឺជាអង្គការមិនម្រនរដ្ឋាភិបាលមួយក្នុងចំណោមអង្គការមិនម្រនរដ្ឋាភិបាល ដ្រលនាំមុខគ្របានប្ដ្រជា្ញាចិត្ដដើម្របីលើកកម្ពស ់

បរិស្ថាន និងកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្រីក្រទីក្រុង។ យើងជឿជាក់លើវិធីសស្ដ្រអភិវឌ្រឍន៍ដ្រលមានការចូលរួមផ្ដល់សិទ្ធ ិ

អំណាច និងពង្រឹងសហគមន៍មូលដ្ឋានឱ្រយបានរឹងមាំ។ ការផ្ដោតការយកចិត្ដ ទុកដក់ជាពិស្រសលើការងាររបស់ស្ការ៉ូ គឺការលើកកម្ពស ់

កម្រិតជីវភាពរស់នៅ និងលក្ខខណ្ឌការងារដល់អ្នករើសអ្រតចាយមនុស្រសចាស់ និងកុមារ ដ្រលប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយធ្វើការប្រងច្រក 

សំណល់រឹង មានប្រយោជន៍ ដើម្របីលក់តាមរយៈការដើររើសសំរាមនៅតាមដងផ្លូវ ឬនៅតាមកន្ល្រងចាក់សំរាមនានារបស់ទីក្រុង ។

ទស្សនវិស្ស័យ (VISION)
 សហគមន៍នានាតំបន់ទីក្រុង ជាកន្ល្រងដ្រលប្រជាពលរដ្ឋ និងអ្នករើសអ្រតចាយធ្វើការរួមគា្នា ដើម្របីក្រប្រតំបន់ ក្រីក្រ និង

កខ្វក់ឱ្រយទៅជាទីកន្ល្រងស្អាត មានសុវត្ថិភាព និងសុខុមាលភាពសំរាប់ការរស់នៅហើយ និងជាកន្ល្រងដ្រល អ្នករើសអ្រតចាយធ្វើការរួមគា្នា

ដើម្របីលើកកម្ពស់ស្ថានភាពសង្គម និងស្រដ្ឋកិច្ច។ 

 

ប្សកកម្ម (MISSION)
 លើកទឹកចិត្ដ និងជំរុញទឹកចិត្ដអ្នកក្រីក្រតំបន់ទីក្រុង ឱ្រយមានសមត្ថភាព និងស្ថានភាពបរិស្ថាន សង្គម និង ស្រដ្ឋកិច្ច 
បានប្រសើរឡើង។

គោលដៅ (GOAL)
 ពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍តំបន់ទីក្រុង និងអ្នករើសអ្រតចាយ ធ្វើការសហការគា្នាដើម្របីបរិស្ថានស្អាត និងស្ថានភាពស្រដ្ឋកិច្ច

គ្រួសរប្រសើរឡើងនាព្រលអនាគតប្រកបដោយចីរភាព។

គោលបំណងកម្មវិធីរបស់ស្ការ៉ូ(CSARO PROGRAM OBJECTIVES)

  ពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចក្រុមជួយខ្លួនឯងអ្នករើសអ្រតចាយ ធ្វើការសហការដើម្របីអនុវត្ដប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងបង្កើន

  សកម្មភាពក្រច្ន្រសំណល់រឹង ដើម្របីស្ថានភាពសង្គម និង ស្រដ្ឋកិច្ចបានប្រសើរឡើង។

  លើកកម្ពស់កុមារ និងយុវជនអ្នករើសអ្រតចាយឱ្រយមានចំណ្រះដឹង និងសុខភាព ឆ្លើយតប តម្រូវការស្រដ្ឋកិច្ចនិង

  សង្គមរបស់ខ្លួន។

  រៀបចំយុទ្ធសស្ដ្រគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងក្រុងសំរាប់ខ្រត្ដកំពត ដ្រលបានធ្វើវិមជ្រឈការ និង គាំទ្រដល់អ្នកក្រីក្រនិង

  កាត់បន្ថយការបំភាយកាបូន។

  ពង្រឹងប្រព័ន្ធការងារផ្ទ្រក្នុងអង្គការតាមរយៈការពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិក ប្រសិទ្ធភាពប្រព័ន្ធការងារ និងប្រសិទ្ធផល

  ន្រប្រតិបត្ដិការការងារ ធានាបានចីរភាពន្រការអនុវត្ដកម្មវិធី។

៤



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤ ៥

ការកសាងសហគមន៍តាមរយៈក្ុមជួយខ្លួនឯង

សកម្មភាពនៅរាជធានីភ្នំព្ញ 
 នៅអំឡុងឆ្នាំ ២០១៣-២០១៤ ស្ការ៉ូមានសកម្មភាពការងារធំៗបីនៅរាជធានីភ្នំព្រញ គឺ (ក) គម្រងអភិវឌ្រឍន៍អ្នករើសអ្រតចាយ 

(ខ) គម្រងគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង និង (គ) គម្រងអប់រំផ្រសព្វផ្រសាយចល័ត។ អង្គការស្ការ៉ូធ្វើការ ក្នុងភូមិចំនួន ១៦ ភូមិក្នុង 

៤ សងា្កាត់ និងស្មើនឹងបីខណ្ឌន្ររាជធានីភ្នំព្រញ។ តំបន់គោលដៅ គឺសហគមន៍ក្រីក្រដ្រលប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសង្គម និងបញ្ហា 

ជាក់ស្ដ្រង ដូចជាកង្វះខតការទទួលបានហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ដ និងស្រវាជាមូលដ្ឋានព្រមទាំងការរើករាលដល់ភាពក្រីក្រ និងការចូល

រៀនរបស់សិស្រសមានកម្រិតទាប។

ក្ុមជួយខ្លួនឯង គឺការជួបជុំបានល្អ
 នៅក្នុងសងា្កាត់នីមួយៗ ស្ការ៉ូបានលើកទឹកចិត្ដដល់អ្នករើសអ្រតចាយ ដ្រលមកពីគ្រួសរក្រីក្របំផុតក្នុងការជួយបង្កើតក្រុមជួយ

ខ្លួនឯង។ ជាសរុបក្រុមជួយខ្លួនឯងចំនួន ១៩ បានត្រូវបង្កើតឡើងមានសមាជិក ១០៥ គ្រួសរ។ ជាការជួយគាំទ្របឋមក្រុមជួយខ្លួនឯង 

ទាំងអស់បានទទួលវគ្គបណ្ដុះបណា្ដាល ដើម្របីពង្រឹងចំណ្រះដឹង និងសមត្ថភាពរបស់គាត់អំពីទស្រសនាទានក្រុមជួយខ្លួនឯង និង អត្ថ

ប្រយោជន៍ការសន្រសំប្រក់ការចុះបញ្ជី និងកត់ត្ររបស់សហគមន៍។ ពួកគាត់ក៏បានទទួលវគ្គបណ្ដុះបណា្ដាលផងដ្ររដើម្របីបង្កើន 

ការយលដ់ងឹអពំបីញ្ហាបរសិ្ថានគ្រះថា្នាក់ ព្រលធ្វើ ការប្រងច្រកសណំលរ់ងឹ             នងិអត្ថប្រយោជនន៍្រសកម្មភាពក្រច្ន្រដចូជាការផលតិជកីបំ៉សុ្ដ 

និងការក្រច្ន្រវត្ថដុោយដ្រច្រញពីសំណល់ រឹង     (គ្រឿងសមា្ភារៈដ្រលអាចប្រើបានធ្វើពីក្រដស       សុ៊មរូបថត      ធុងសំរាម ។ល។) ។ ក្រមុជួយខ្លនួឯង 

ទាងំអស ់ចាបផ់្ដើមចាតច់្រងប្រកច់ណំលូប្រចាថំ្ង្រមយួចណំ្រកដើម្របធី្វើជា                ៉  ប្រកស់ន្រស ំនងិ ឥណទាន  ៉     ដ្រលពកួគាតអ់ាចប្រើ ដើម្របសីង្គា្រះ 

បនា្ទាន់ដល់សមាជិក និងដើម្របីលើកកម្ពស់សកម្មភាពក្រច្ន្រនៅសហគមន៍ និងបង្កើនប្រក់ចំណូលដល់គ្រួសរ។ កម្មវិធីន្រះកំពុងជួយ 

ដល់សមាជិក កសងនូវស្ថ្ររភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងកសងជំនឿទុកចិត្ដលើខ្លួនឯង ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រក់សន្រសំនិងចំណូល។ ផលិតផល 

ក្រច្ន្រ និងច្រករំល្រកការគាំទ្រ និងកសងសមគ្គីភាព ។ 

គ្ួសារអ្នកស្ី ជា សុភាព មានក្តីសង្ឃឹមលើជីកំប៉ុស្ត

 អ្នកស្រី ជា សុភាព អាយុ ៣៨ ឆ្នាំ រស់នៅក្នុងភូមិស្រនសុខទី៥ សងា្កាត់ឃ្មួញខណ្ឌស្រនសុខរាជធានីភ្នំព្រញ ប្រទ្រសកម្ពុជា 

ហើយគាត់មានកូនប្រុសមា្នាក់។ គាត់មានផ្ទុកជម្ងឺអ្រដស៍ (AIDS)។មុនព្រលគាត់ជួបអង្គការ CSARO ចំណូលពីការងារសំណង់

របស់គាត់គឺត្រឹមត្រ ១០ ទៅ ១៥ ដុលា្លាអាម្ររិកគត់ក្នុងមួយខ្រ។ ន្រះជាចំណូលមិនគ្រប់គ្រន់ទ្រក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពទាំងកូន 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤

អំណាចតាមរយៈចំណ្ះដឹង
 ការធ្វើដណំើរទៅល្រងសនួសត្វ គជឺាព្រតឹ្ដកិារណធ៍ម្មតាសរំាបក់មុារជាច្រើន ដ្រលច្រញមកពគី្រសួរមានប្រកច់ណំលូ 

ខ្ពស់នៅជុំវិញពិភពលោក ត្រចំពោះកុមាររើសអ្រតចាយចំនួន៤១នាក់ ច្រញមកពីតំបន់ក្រីក្រនៅរាជធានីភ្នំព្រញ ដំណើរ 

ទស្រសនកិច្ចសិក្រសាទៅល្រងសួនសត្វភ្នំតាម៉ា គឺជា ព្រឹត្ដិការណ៍ផ្លាស់ប្ដូរមួយន្រជីវិត។ ក្រពីឱកាសបានទស្រសនាសត្វព្រនៅ 

ទីនោះ និងការយល់ដឹងបន្ថ្រមអំពីបញ្ហាបរិស្ថាន ដំណើរទស្រសនកិច្ចសិក្រសាពិស្រសមួយន្រះដ្រលរៀបចំដោយអង្គការស្ការ៉ូ  

វាជាសញ្ញាមួយងាយឱ្រយឃើញពីការយកចិត្ដទុកដក់ចំពោះកុមារ និង អនាគតរបស់ពួកគ្រ។ 

និងខ្លួនឯងដូចជា ថ្ល្រឈ្នួលផ្ទះ អាហារនិងថា្នាំព្រទ្រយ។ វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុរបស់គាត់បង្ខំឲ្រយគាត់ធ្វើការងារច្រើន ដ្រលប៉ះពាល់ដល់សុខភាព 

របស់គាត់ផងដ្ររ។  

 បនា្ទាប់ពីគាត់បានជួបអង្គការ CSARO នៅឆ្នាំ២០១២ បានរៀនពីបច្ច្រកទ្រសក្រច្ន្រសំណល់ទៅជា ជីកំប៉ុស្ត ជីវិតរបស់គាត់

ចាប់ផ្តើមផ្លាស់ប្តូរ។ គាត់អាចរកប្រក់ចំណូលប្រចាំខ្រចំនួន ៥៥ ទៅ ៦០ ដុលា្លាអាម្ររិក ហើយកូនរបស់គាត់មានការជួយគាំទ្រឧបត្ថម្ភ 

នូវសមា្ភារៈសិក្រសា ឯកសណា្ឋាន ស្របៀងអាហារ កង់ ថា្នាំព្រទ្រយ និងការ ពិនិត្រយសុខភាព និងមានការចុះគាំទ្រជាទៀងទាត់ពីបុគ្គលិក 

អង្គការ។ ព្រលន្រះកូនរបស់គាត់អាចទៅរៀនបានទៀងទាត់។ លក្ខខណ្ឌសុខភាពរបស់គាត់ បានប្រសើរឡើងច្រើនធៀបនឹងពីមុន 

ដោយសរគាត់មានព្រលមួយថ្ង្រ ក្នុងមួយសបា្តាហ៍សម្រប់ថ្ររក្រសាសុខភាព ទៅពិគ្រះយោបល់ជាមួយគ្រូព្រទ្រយហើយចំណូល 

របស់គាត់មានសុវត្ថិភាព (ទទួលបានទៀងទាត់)។ ដោយទឹកមុខញញឹមរើករាយគាត់បាននិយាយថា "ខ្ញុំសប្របាយរើករាយនិង 

ការងាររបស់ខ្ញុំណាស់ ព្រះខ្ញុំអាចរកប្រក់ចំណូលប្រចាំខ្រជាទៀតទាត់ ៧៥ ដុលា្លាអាម្ររិកក្នុងមួយខ្រ ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់គ្រួសររបស់

ខ្ញុំ ហើយខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថានផងដ្ររ។" "ទៅអនាគតខ្ញុំចង់បង្កើនការផលិតជីកំប៉ុស្តឲ្រយបាន ១០ តោនជារៀងរាល់ខ្រ 

សម្រប់ក្រុមរបស់ខ្ញុំ។" គាត់បន្តទៀតថា "ខ្ញុំសង្រឃឹមថាជីកំប៉ុស្តរបស់ក្រុមខ្ញុំ នឹងមានទីផ្រសារយា៉ាងទូលំទូលាយ បនា្ទាប់ពីយើងទទួល

បានបញ្ជីកាជីកំប៉ុស្តសរើរាង្គ ពីក្រសួងកសិកម្ម រុកា្ខាប្រមាញ់និងន្រសទ ក្រសួងឧស្រសាហកម្ម និងមានការគាំទ្រពីក្រសួងបរិស្ថាន។ 

ខ្ញុំជឿជាក់ថា ការផលិតជីកំប៉ុស្តអាចកា្លាយជាប្រភពចំណូលទៀងទាត់និងស្ថិតស្ថ្ររ។ 

៦



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤ ៧

ជីវិតរបស់កុមារ ពៅ រ៉ូស្សា ក្នុងគ្ួសារអ្នករើសអ្តចាយ

 ខុសពីក្ម្រងដ៏ទ្រនៅភ្នំព្រញ កុមារា ពៅ រ៉ូស្រសា បានចំណាយព្រលរាល់យប់ដើររើសអ្រតចាយនៅតាមផ្ទះ និងគំនរ

សំរាម ហើយត្រូវប្រឈមមុខនឹងការគ្រចពីសត្វឆ្ក្រ។ សម្រប់ក្ម្រងប្រុសអាយុ ១០ឆ្នាំន្រះការរៀនសូត្រ គឺជារឿងបនា្ទាប់បន្រស ំ

ទ្រពីការងារដើររើសអ្រតចាយ។ ក្នុងនាមជាកូនប្រុសកណា្ដាល ក្នុងក្រុមគ្រួសរដ្រលមាន សមាជិក ១០ នាក់ កុមារា ពៅ រ៉ូស្រសា 

ត្រូវបានគ្រួសររំពឹងថាអាចជួយរកចំណូល សម្រប់ជួយផ្គត់ផ្គង់គ្រួសរ។ ដូចន្រះកុមារារូបន្រះចូលរួមជាមួយឪពុកមា្តាយ និងបងប្អូន 

ដើម្របីរើសអ្រតចាយនៅកន្ល្រងចាក់សំរាមក្រុងភ្នំព្រញ និងតាមមុខផ្ទះប្រជាជន ដ្រលខ្លួនគ្រផ្ទាល់អាចរកប្រក់ចំណូលបានពី 

១,៥០០-២,០០០ រៀលក្នុងមួយថ្ង្រ។

 នៅខ្រ តុលា ឆ្នាំ ២០១០ ពៅ រ៉ូស្រសា បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបណ្ដុះបណា្ដាលរបស់បុគ្គលិកផ្ន្រក សង្គមរបស់អង្គការ  

CSARO ក្នុងសហគមន៍របស់គ្រ។ កម្មវិធីអប់រំក្រប្រព័ន្ធចល័តរបស់ភា្នាក់ងារន្រះបានបងា្ហាញពីការទទួលព័ត៌មានរបស់កុមារា 

រូបន្រះ។ បុគ្គលិកផ្ន្រកសង្គមបានទៅដល់ផ្ទះរបស់គ្រ និងបានប្រឹក្រសាយោបល់ជាមួយឪពុកមា្តាយរបស់គ្រ។ ដោយមានការជម្រុញ 

គាំទ្រពីឪពុកមា្តាយរបស់គ្រ និងភាពចង់ច្រះចង់ដឹងរបស់គ្របានជម្រុញ ឲ្រយកុមារារូបន្រះបានចូលរៀន។ ពៅ រ៉ូស្រសា ត្រលប់ 

ទៅរៀនវិញដោយមានការគាំទ្រនូវសមា្ភារៈសិក្រសា ឯកសណា្ឋាន កង់ និងបានទទួលការពិនិត្រយសុខភាពបានទៀងទាត់ ហើយបុគ្គលិក 

អង្គការ CSARO បានទៅសួរសុខទុក្ខ និង លើកទឹកចិត្តជាប្រចាំដល់លំនៅដ្ឋានរបស់កុមារារូបន្រះ។ គ្រចាប់ផ្តើមបានចូលរៀន 

នៅសលារដ្ឋដោយមិនដ្រលខកខនទ្រ ហើយបានកា្លាយជាសិស្រសពូក្រមា្នាក់ក្នុងថា្នាក់។ ពៅ រ៉ូស្រសា ក៏បានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណា្ដាល 

ខ្លីៗនៅក្នុង សហគមន៍ដូចជា សុខភាព អនាម័យបំណិនជីវិត និងបានចូលរួមក្នុងដំណើរទស្រសនកិច្ចសិក្រសានៅសួនសត្វ និង សរមន្ទីរ

ផងដ្ររដោយមានការគាំទ្រពីសកម្មភាពរបស់អង្គការស្ការ៉ូ។

 ពៅ រ៉ូស្រសា នៅត្រឆ្លៀតព្រលទំន្ររដើម្របីជួយគ្រួសរក្នុងការដើររើសអ្រតចាយ។ ដោយមានមហិច្ឆតាគ្របាននិយាយថា  

"ខ្ញុំចង់កា្លាយជាេវជ្ជបណ្ឌិត ព្រលនោះខ្ញុំអាចជួយក្រុមគ្រួសររបស់ខ្ញុំ និង ប្រជាជនងាយរងគ្រះផ្រស្រងទៀតក្នុងសហគមន៍។"

 ពៅ រ៉ូស្រសា គឺជាក្ម្រងមា្នាក់ក្នុងចំណោមក្ម្រងរយនាក់នៅភ្នំព្រញ បានបង្ខំចិត្តដើររើសអ្រតចាយ ដើម្របី ជីវិត គ្រជាក្ម្រ

ងដ្រលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនពីសកម្មភាពគម្រងរបស់អង្គការ CSARO ពីឆ្នាំ ២០១០ រហូតមកទល់បច្ចុប្របន្ន 

ដើម្របចីលូរមួជយួដលក់មុារារបូន្រះ នងិក្រមុគ្រួសររបសគ់្រអាចបង្កើនប្រកច់ណំលូ មាន សខុភាពល្អ នងិកសងជវីតិបានល្អប្រសើរ។ 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤

 លោក ហ្រង យ៉ុន គូរា៉ា នាយកប្រតិបត្ដិអង្គការស្ការ៉ូ បានថ្ល្រងថា    ៉យើងជឿជាក់ថាន្រះ 

គឺជាវិធីដ្រលមានលទ្ធភាពបំផុត          ដើម្របីធ្វើឱ្រយកុមារអាចទទួលបាននូវធនធានគ្រប់គ្រន់ក្នុងការ 

អភិវឌ្រឍន៍ចំណ្រះដឹង និងបញ្ញាស្មារតី    ៉។ លោកបានមានប្រសសន៍ទៀតថា   ៉ស្ការ៉ូជឿជាក់នៅ

ក្នុងការបង្កើតឱកាសសំរាប់ការអភិវឌ្រឍន៍ និងការរៀនសូត្រលើសពីការ រៀននៅសលាហើយ 

ដំណើរកំសន្ដផ្រសារភា្ជាប់នឹងដំណើរទស្រសនកិច្ចសិក្រសាមានសរៈសំខន់ធំបំផុតនៅក្នុងការបង្កើន

ការរៀនសូត្រ និងការអភិវឌ្រឍន៍សង្គមរបស់កុមារ     ៉ ។

 ចំពោះស្ការ៉ូ ការអប់រំអ្នករើសអ្រតចាយ គឺជាមធ្រយាបាយសំខន់ន្រការផ្ដល់អំណាច 

ដល់ពួកគ្រ។ ដើម្របីគាំទ្រ ដល់គោលដៅរយៈព្រល 

ពីរឆ្នាំន្រះស្ការ៉ូបានផ្ដល់នូវការគាំទ្រផ្ន្រកសង្គម និងសំភារៈផ្រសព្វផ្រសាយដើម្របីបង្កើនការយល់ដឹង 

ដល់សហគមន៍គោលដៅ។ ក្រពីន្រះក៏មានផ្ដល់ការពិនិត្រយសុខភាពជាទៀងទាត់ និងជា 

ប្រចាំដល់អ្នករើសអ្រតចាយ ទាំងអស់ជាពិស្រសស្ដ្រីនិងកុមារ ហើយយើងបានផ្ដល់ការ

គាំទ្រផងដ្ររចំពោះតម្រូវការព្រយាបាលរយៈព្រលវ្រង តាមរយៈការតភា្ជាប់ជាមួយស្ថាប័ននិង 

មន្ទីរព្រទ្រយបង្អ្រករបស់រដ្ឋ។ 

នៅឆ្នំា ២០១៤ ន្រះមានការគាំទ្រផ្ន្រកសុខភាពដល់កុមាររើសអ្រតចាយ ៩៣នាក់ ទទួល 

បាននូវការព្រយាបាលបឋម ផ្ដល់ថា្នាំ បញ្ចុះព្រូន ថា្នាំបងា្ការជម្ងឺគ្រុនស្វិតដ្រជើង និងវើតាមីន A ។ កម្មវិធី ក៏បានផ្ដល់ការគាំទ្រផងដ្ររ ក្នុងការ 

លើកទឹកចិត្ដកុមាររើសអ្រតចាយឱ្រយបន្ដ ឬចុះឈ្មាះចូលរៀន ដើម្របីបន្ដការសិក្រសារបស់ពួក គ្រតទៅទៀត ។ 

 នៅអំឡុងព្រលន្រះដ្រល បុគ្គលិកស្ការ៉ូបានជួយដល់កុមាររើសអ្រតចាយចំនួន ១៨១នាក់បានចុះឈ្មាះ  ចូលរៀននៅតាម 

សលា   និងបានធ្វើការចុះពិនិត្រយតាមដនសិស្រសរៀងរាល់ខ្រជាប្រចាំដោយ មានការសហការគាំទ្រពីសំណាក់ឪពុកមា្ដោយកុមារ។ 

ម្រយា៉ាងទៀត ស្ការ៉ូបាន សម្របសម្រួលជាមួយ នឹងអ្នកគ្រប់គ្រងសលា ដើម្របីគាំទ្រកុមារដល់ការធ្វើសមាហរណកម្មកុមារដ្រលមានជីវ 

ប្រវត្ដិ ជាអ្នករើសអ្រតចាយឱ្រយបានចូលមករៀនដូចកុមារដ៏ទ្រទៀតដ្ររ។ តាមរយៈកម្មវិធីន្រះ កុមាររើសអ្រតចាយទាំងអស់បានទទួលនូវ 

សមា្ភារៈសិក្រសា ដូចជា សៀវភៅសរស្ររ ប៊ិច ខ្មាដ្រ និងកាតាបដក់សៀវភៅ និងបានទទួលការពិគ្រះយោបល់អំពីសរៈ 

  សំខន់ន្រការសិក្រសា។ ចំពោះកុមារ និងមនុស្រសវ័យក្ម្រងដ្រលមានទ្រពកោសល្រយពិស្រសស្ការ៉ូក៏បានរៀបចំការបណ្ដុះបណា្ដាលជំនាញ 

កីឡាផងដ្ររ។  

 ចំពោះគ្រួសរជាអ្នករើសអ្រតចាយ អសន្ដិសុខផ្ន្រកសង្គម និងស្រដ្ឋកិច្ច និងភាព 

តានតឹងក្នុងជីវិតរបស់គាត់បានជះឥទ្ធិពលជាអវិជ្ជមានទៅលើសមត្ថភាព និងសុខុមាលភាព 

ផ្លូវចិត្ដរបស់ពួកគាត់ហើយ នៅដើម្របីដោះស្រយបញ្ហាទាំងន្រះ ស្ការ៉ូ បានចាត់វិធានការ 

ទប់ស្កាត់ និងព្រយាបាល។ ក្រុមការងារស្ការ៉ូ បានកំណត់នូវ       ៉កុមារងាយរងគ្រះ   ៉  ហើយបាន 

បញ្ជូនកុមារទាំងនោះ ទៅឱ្រយអង្គការមិនម្រនរដ្ឋាភិបាលផ្រស្រងៗ ដ្រលមានឯកទ្រសជំនាញជួយ 

ឧបត្ថម្ភគាំទ្រឬពិគ្រះយោបល់។ ជាតួយា៉ាងក្នុងកំឡុងព្រលន្រះផងដ្ររ កុមាររើសអ្រតចាយ 

៨



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤ ៩

 នៅអំឡុងឆ្នាំ២០១៤ ការក្រច្ន្រសំណល់នៅមណ្ឌលអភិវឌ្រឍន៍អ្នករើសអ្រតចាយ(WPDC) បានកើឡើងដល់ ៧៥% មានចំនួន 

២,០០០គក/ថ្ង្រ ដល់ ៣,៥០០គក/ថ្ង្រ។ សរុបសំណល់សរើរាង្គ ៦៦០ តោន ប្រមូលបានពីទីផ្រសារ និងសហគមន៍ ហើយបានក្រច្ន្រឱ្រយ

ទៅជាជីកំប៉ុស្ដសរើរាង្គចំនួន ៩៧ តោន។ គ្របានបា៉ាន់ស្មានថា ដំណើរការន្រះ បានកាត់បន្ថយការសយភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ៣២៥ 

តោន (ប្រហ្រល០,២០%ន្រសំណល់រឹង សរុបនៅរាជធានីភ្នំព្រញ)។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ជីកំប៉ុស្ដបានចូលរួមចំណ្រកធ្វើឱ្រយដីសំបូរជីជាតិ 

៨៧នាក់ បានពិគ្រះយោបល់អំពីជំងឺស្លុត ឬ ជំងឺតានតឹងក្នុងចិត្ដ ដ្រលទាក់ទងទៅនឹងការបណ្ដ្រញគ្រួសររបស់ពួកគ្រដោយបង្ខ ំ

ច្រញពីតំបន់បឹងកក់រាជធានីភ្នំព្រញ ហើយកុមារើរើសអ្រតចាយមា្នាក់ (អាយុ១៥ឆ្នាំ) ត្រូវបានគ្រចាប់រំលោភផ្លូវភ្រទករណីន្រះត្រូវបាន 

បញ្ជូនទៅឱ្រយមជ្រឈមណ្ឌលស្ដ្រីមានវិបត្ដិកម្ពុជា នាងបានជាសះស្របើយ និង ឥឡូវន្រះនាងកំពុងស្នាក់នៅផ្ទះសុវត្ថិភាពរបស់អង្គការ។

ការប្កា្លាយសំណល់រឹងទៅជាទ្ព្យសម្បត្ដិ 
 កម្ពុជាប្រឈមមុខនូវបញ្ហាជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង អង្គធាតុសរើរាង្គនៅទីលានចាក់សំរាមបានរលួយ

មានទឹកសំអុយសយភាយម្រតាន និងឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដ្រលមានអានុភាពខ្លាំង។ សំរាមដ្រលមិនបានប្រមូលរួមមានថង់បា្លាស្ទិកជា 

រឿយៗត្រូវបានគ្រដុត ដ្រលវាបញ្ច្រញនូវឧស្ម័នពុល ឬនៅរបា៉ាត់របាយនៅក្នុងសហគមន៍ដ្រលធ្វើឱ្រយស្ទះប្រព័ន្ធផ្លូវបង្ហូរទឹកស្អុយ ផ្លូវទឹក 

និងបង្កើតឱ្រយមាននូវកង្វល់ សុខភាពសធារណៈ។

 ដើម្របីជួយដោះស្រយនូវបញ្ហាទាំងន្រះ តាមវិធីដ្រលមាននិរន្ដរភាពស្ការ៉ូបានបង្កើតមណ្ឌលអភិវឌ្រឍន៍អ្នករើសអ្រតចាយ 

(WPDC) ដ្រលមានទីតាំងនៅជាយរាជធានីភ្នំព្រញនៅឆ្នាំ២០០៩។ ហើយមណ្ឌលន្រះបានដំណើរការដោយក្រុមជួយខ្លួនឯង សំរាប ់

ជួយដល់ក្រុមជួយខ្លួនឯង ធ្វើការក្រច្ន្រសំណល់រឹងពីទីផ្រសារមួយក្នុងរាជធានីភ្នំព្រញ ដើម្របីផលិតជីកំប៉ុស្ដសរើរាង្គដ្រលសំបូរដោយសរធាត ុ

ចិញ្ចឹម ហើយលក់ទៅឱ្រយកសិករ អ្នកដំបន្ល្រ និងមា្ចាស់កសិដ្ឋាន។ ស្ការ៉ូបានបណ្ដុះបណា្ដាលដល់ក្រុមជួយខ្លួនឯង អំពីការធ្វើទីផ្រសារជីកំប៉ុស្ដ 

និង ជួយកសងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងកសិករដោយធ្វើការពន្រយល់កសិករអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ជីកំប៉ុស្ដ និង បច្ច្រកទ្រស ប្រើជី 

កំប៉ុស្ដ។ 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤

កាត់បន្ថយតម្រូវការជីគីមី។ល។ ហើយដំណើរការការក្រច្ន្រន្រះក៏បានកាត់បន្ថយភាពងាយ 

រងគ្រះ ផ្ន្រកសង្គមរបស់សមាជិកក្រុមជួយខ្លួនឯងដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារន្រះផងដ្ររ។ 

 ជីកំប៉ុស្ដរបស់អង្គការស្ការ៉ូ បានយកទៅធ្វើការពិសោធន៍ ដោយមន្ទីរពិសោធន ៍

ឯករាជ្រយ នៅខ្រតុលា ឆ្នាំ២០១៣ ដ្រលបានរកឃើញថាមានប្រភពល្អន្រសរធាតុ កាបូនសរើរាង្គ 

នីត្រូស្រន NITROGEN (N) ហ្វូសស្វ័រ PHOSPHORUS (P) ប៉ូតាស្រយូម POTASSIUM (K) 

ព្រមទាំង សរធាតុមីក្រូសរើរាង្គផ្រស្រងៗទៀត ដ្រលមានសរសំខន់ណាស់ដល់ការលូតលាស់ 

របស់ដំណាំឱ្រយមានសុខភាពល្អ។ គម្រងន្រះបានផ្រសារភា្ជាប់ជាមួយនឹងកសិករ ចំនួន ៦៤ 

គ្រួសរនៅពីរភូមិក្នុងខ្រត្ដកំពង់ស្ពឺ ដើម្របីធ្វើពិសោធន៍ជាក់ស្ដ្រងលើផ្ទ្រដីកសិកម្មចំនួន ២០ ហិកតា ដោយប្រើលើដីដំស្រូវ និងបន្ល្រ។ 

កសិករ ៦៤គ្រួសរ បានទទួលការបណ្ដុះបណា្ដាល អំពីការ ប្រើជីកំប៉ុស្ដ និងអត្ថប្រយោជន៍របស់វា។  

 ក្រុមការងារស្ការ៉ូធ្វើការចុះតាមដនជាប្រចាំអំឡុងឆ្នាំ ២០១៤ នៅរដូវបង្កបង្កើនផលដើម្របីពិនិត្រយមើលលទ្ធផល។ នៅរដូវ  

ច្រូតកាត់កំណើនជាមធ្រយម ដ្រលបានរាយការណ៍នៅក្នុងការផលិតស្រូវគឺ ២២,៧%។ សកម្មភាពន្រះមានការសហការគា្នាយា៉ាងល្អ 

ជាមួយ នឹងមន្ទីរកសិកម្មរុកា្ខាប្រមាញ់និងន្រសទខ្រត្ដកំពង់ស្ពឺ ដើម្របីជំរុញនិងបង្កើនការយល ់

ដឹងអំពីការធ្វើកសិកម្មសរើរាង្គ។ កសិករដ្រលចូលរួមមានការសប្របាយចិត្ដយា៉ាងខ្លាំង ក្នុងការអន ុ

វត្ដបច្ច្រកទ្រសប្រើជីកំប៉ុស្ដសរើរាង្គដើម្របីក្រលំអរចនាសម្ពន្ធ័ដី និងបង្កើនទិន្នផលផលដំណាំ។  

អាជា្ញាធរមូលដ្ឋានក៏មានការព្រញចិត្ដផងដ្ររ ចំពោះគម្រងកម្មវិធីសកល្របងបានស្នើឱ្រយធ្វើការ 

ពង្រីកកម្មវិធីន្រះនៅតាមភូមិដ្រលនៅជិតខង។ សមាជិកក្រុមជួយខ្លួនឯងដ្រលផលិតជីកំប៉ុស្ដ  

ក៏បានបងា្ហាញពីការកើនឡើងប្រក់ចំណូលផងដ្ររពី ២,០០០-៤,០០០រៀងរាល់ថ្ង្រ (០,៥០ 

ដល់ ១,០០) គឺកើនពី ២០% ដល់ ៤០%។

 អង្គការUN-ESCAP បានចុះមកធ្វើការត្រួតពិនិត្រយពីការងារន្រះ កាលពីខ្រម្រស ឆ្នាំ២០១៣។ របាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថា 

" គម្រងដ្រលអនុវត្ដដោយអង្គការស្ការ៉ូ CSARO ត្រូវបានរកឃើញថា ជាការផ្ដួចផ្ដើមត្រួសត្រយផ្លូវនៅក្នុងវិស័យគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង 

នៅប្រទ្រសកម្ពុជា។ គម្រងបានរួមចំណ្រកបន្ថ្រមនៅក្នុងវិស័យយុត្ដិធម៌បរិស្ថាននិង សុខុមាលភាពសហគមន៍... " ។

ភាពជោគជ័យរបស់អ្នកស្ី វង្ស សាវ៉្នលើសមា្ភារៈ

ក្ច្ន្ប្ើប្ស់ឡើងវិញ

 អ្នកស្រី វង្រស សវ៉្រន អាយុ ៤៦ឆ្នាំ រស់នៅក្នុងភូមិស្រនសុខទី៥ សងា្កាត់ឃ្មួញ ខណ្ឌស្រនសុខ រាជធានីភ្នំព្រញ ប្រទ្រស

កម្ពុជា។ គាត់មានកូនបីនាក់ (ស្រីពីរនាក់ ប្រុសមា្នាក់)។ ប្តីរបស់គាត់ជាអ្នកសុីឈ្នួលបើករថយន្តឈ្នួល។ គាត់ជាប្រធានក្រុមជួយ

ខ្លួនឯងដ្រលមានសមាជិក ១៣នាក់។    មុនព្រលគាត់ចាប់ផ្តើមការងារក្រច្ន្រ គាត់ធ្វើជាងកាត់ដ្ររ។ គាត់បានជួបអង្គការ CSARO 

នៅខ្រតុលា ឆ្នាំ២០០៧ ។ គាត់បានរៀនពីបច្ចកទ្រសការក្រច្នសំរាមទៅជាសមា្ភារៈក្រច្ន្រដោយដ្រប្រើប្រស់ឡើងវិញ។

១០



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤ ១១

 គាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការផលិតសមា្ភារៈដោយដ្រដ៏ទាក់ទាញដូចជា ចិញ្ជៀន ខ្រស្រក គ្រឿងក្រច្ន្រ ផ្រស្រងៗ ស៊ុមរូបថត 

កាបូបស្ពោយ កាបូបដ្រ និងមួកជាដើម។  ប៉ុន្ត្រផលិតផលទាំងន្រះពុំមានទីផ្រសារទ្រដោយសរ ត្រមនុស្រសចាត់ទុកសមា្ភារៈទាំងន្រះ 

ជាសំរាម ហើយមិនចង់ប្រើ ឬយកមកតុបត្រងលំអរផ្ទះរបស់ពួកគាត់ទ្រ។ ក្រុមមានការប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ សមាជិកមួយ 

ចំនួនបានបញ្រឈប់សកម្មភាពទៅធ្វើការជាកម្មការនីកាត់ដ្ររ។

 អ្នកស្រី វង្រស សវ៉្រន ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់នៅត្រប្រឹងប្រងព្រយាយាមយា៉ាងខ្លាំងក្នុងការដក់លក់ផលិតផលក្រច្ន្ររបស់គាត់ ធ្វើការ 

ទំនាក់ទំនងអ្នកលក់នៅផ្រសារទួលទំពូង និងមា្ចាស់ហាងលក់គ្រឿងក្រច្ន្រមួយចំនួន ដើម្របីផ្ញើសមា្ភារៈទាំងនោះភ្ញៀវអាចជួយទិញ 

សមា្ភារៈរបស់គាត់បានខ្លះ។ ជាមធ្រយមគាត់អាចរកចំណូលបាន ២៥ ដុលា្លាក្នុងមួយខ្រ ពីការលក់ផលិតផលក្រច្ន្រ។ ជាច្រើនឆ្នាំ

ក្រយមកគាត់អាចរកទីផ្រសារបានខ្លះសម្រប់លក់ផលិតផលរបស់គាត់ពិស្រសភ្ញៀវបរទ្រស។ ឆ្នាំ២០១៣ មានការគាំទ្រពីអង្គការ 

CSARO អ្នកស្រី វង្រស សវ៉្រន បានសម្របសម្រួលសមាជិកក្រុមរបស់គាត់បន្តសកម្មភាពក្រច្ន្រឡើងវិញ ហើយបានក្រលំអម៉ូដ្ឋ 

ពិស្រសៗសម្រប់ផលិតផលិតរបស់ក្រុមគាត់បានប្រសើរឡើង។ ក្រុមគាត់បានទទួលជោគជ័យក្នុងការបង្កើនសកម្មភាព ក្រច្ន្រ 

សំរាមទៅជាផលិតផលប្រើប្រស់ឡើងវិញ និងរកទីផ្រសារបានទាំងក្នុងប្រទ្រស និងក្រប្រទ្រស។ គាត់បាននិយាយថា ៉ខ្ញុំអាចរក 

ចណំលូបានព ី៥០ ទៅ៦០ដលុា្លាអាម្ររកិក្នងុមយួខ្រ ពកីារលកផ់លតិផលក្រច្ន្រ នងិការផ្តលស់្រវាកម្មបង្រៀនបច្ច្រកទ្រសក្រច្ន្រន្រះទៅ 

មនុស្រសផ្រស្រងៗទៀត។ ក្នុងក្រុមខ្ញុំបានសម្របសម្រួលបង្កើនសកម្មភាពក្រច្ន្រឲ្រយកាន់ត្រប្រសើរឡើង និង ជម្រុញយន្តការដក់

ប្រក់សន្រសំរួមគា្នា ក៏ដូចជាស្រវាកម្មផ្រស្រងៗទៀតដូចជាការបើកហាងសហគមន៍ និងការផ្តល់វគ្គបណ្ដុះបណា្ដាលបច្ច្រកទ្រសក្រ

ច្ន្រជាដើម។ គាត់បានបន្តថា ៉ខ្ញុំគ្រងនឹងរៀបចំក្រុម របស់ខ្ញុំឲ្រយកា្លាយជាអង្គការសហគមន៍ ហើយខ្ញុំអាចជួយដល់សហគមន៍ 

ដើម្របីធានាបានបរិស្ថានល្អ និងជីវភាពរស់នៅប្រសើរឡើង។

ដំណើរការច្ញផុតពីទីក្ុងភ្នំព្ញ
សកម្មភាពសកល្របងនៅក្រុងកំពត

ដោយមានការគាំទ្រពីអង្គការ UN-ESCAP, អង្គការ CSARO បានចាប់ ផ្ដើមនូវគម្រងថ្មីនៅឆ្នាំ ២០១២ ដ្រលមានឈ្មាះថា " គម្រង 

គាំទ្រអ្នកក្រីក្រ និងការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង" ស្ថិតក្នុងក្រុងកំពត ខ្រត្ដកំពត ដ្រលមានទីតាំងស្ថិតនៅប្រហ្រល១៤០គម ពីរាជធានីភ្នំព្រញ។ 

គម្រងសកល្របងន្រះមានគោលដៅផ្ដល់លទ្ធភាពដល់ក្រុងកំពត ដើម្របីអភិវឌ្រឍនិងអនុវត្ដយុទ្ធសស្ដ្រ គ្រប់គ្រងសំណល់រឹងតំបន់ក្រុង 

ដ្រលត្រូវ បានធ្វើវិមជ្រឈការគ្រប់គ្រងគាំទ្រដល់ប្រជាជនក្រីក្រ និង បន្ថយការបំភាយកាបូន និងអាចទទួលបាននូវហិរញ្ញប្របទានមួយផ្ន្រក

តាមរយៈការលក់ឥណទានកាបូន។
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កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សា្ថាប័ន
ការចងទំនាក់ទំនងប្រសើរ

 អង្គការស្ការ៉ូជឿជាក់លើការបន្ដ ការអភិវឌ្រឍន៍បុគ្គលិក និងការចូលរួមរបស់ដ្រគូ ដើម្របីអភិវឌ្រឍជំនាញ និងពង្រឹងអង្គការឱ្រយរឹងមាំ 

និងប្រសិទ្ធភាព។ គណៈកមា្មាធិការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក រៀបចំការប្រជំុជាទៀងទាត់ និងបានចូលរួមនៅក្នុងការរៀបចំផ្រនការយុទ្ធសស្ដ្រ 

ការត្រួតពិនិត្រយមើលថវិកា ផ្រនការសកម្មភាព និង ការរៀបចំកាលវិភាគអនុវត្ដការងារ។ នៅឆ្នាំ២០១៣-២០១៤ បុគ្គលិកចំនួន 

១៣ នាក់ និង សមាជិកក្រុមជួយខ្លួនឯង ចំនួន ១៥ នាក់ នៅរាជធានីភ្នំព្រញ និងក្រុងកំពត បានចូលរួម កិច្ចប្រជុំឆ្លុះបញ្ចាំងការងារ 

និងដំណើរទស្រសនកិច្ចសិក្រសា រៀបចំផ្រនការនៅខ្រត្ដព្រះសីហនុ។ ក្រុមបានធ្វើ ការត្រួតពិនិត្រយមើលលើថវិកាឆ្នាំ២០១៣-២០១៤ និង 

ផ្រនការសកម្មភាពតារាងផ្រនការសមស្រប និងពិនិត្រយតាមដនព័ត៌មាន។ វាគឺជាឱកាសមួយផងដ្ររសំរាប់ការកសងក្រុមការងារ 

និងចំណងទំនាក់ទំនងការងារ។

 

  ជាផ្ន្រកមួយន្រកម្មវិធីន្រះ នៅខ្រមករា ឆ្នាំ២០១៣ ស្ការ៉ូបានបញ្ចប់ការសងសង់ 

មណ្ឌលទាញយកធនធានមកប្រើប្រស់ឡើងវិញ (IRRC) មានតបណា្ដាញអគ្គិសនី ទឹកស្អាត 

និងសមា្ភារៈបរិកា្ខាផលិតជីកំប៉ុស្ដ។ នៅក្នុងការកសងសមត្ថភាពក្រុមស្នូល សមាជិក៤នាក់ 

របស់ស្ការ៉ូ បានទទួលការបណ្ដុះបណា្ដាលអំពីការផលិតជីកំប៉ុស្ដនៅទីក្រុងដកាប្រទ្រសបង ់

កា្លាដ្រស។ បន្ថ្រមពីន្រះទៅទៀត សមាជិក ៥ នាក់ជាក្រុមជួយខ្ខួនឯងអ្នករើសអ្រតចាយ នៅក្នុង 

ក្រុងកំពត ក៏បានទទួលការបណ្ដុះបណា្ដាលអំពីការផលិតជីកំប៉ុស្ដផងដ្ររ នៅមណ្ឌល WPDC 

របស់អង្កការស្ការ៉ូ រាជធានីភ្នំព្រញ។

គម្រងមណ្ឌល IRRC បានចាប់ផ្ដើមទទួលសំណល់សរើរាង្គពីក្រុមហ៊ុនម៉ាការប្រមូលសំរាម 

របស់ក្រុងកំពត នៅខ្រមីនា ឆ្នាំ២០១៣ ហើយនៅ ត្រឹមខ្រឧសភាឆ្នាំ២០១៤ សំណល់ចំនួន 

២៣២ តោន ត្រូវបានប្រមូល និងក្រច្ន្រហើយសំណល់អសរើរាង្គ ចំនួន ១៣៩ តោន ត្រូវបាន 

ចោល ពីព្រះក្រុមហ៊ុន ម៉ាការខកខន មិនបានផ្ដល់ធុងប្រងច្រកដក់សំណល់សរើរាង្គ និងធុង 

ដក់សំណល់ចម្រុះតាមការ ដ្រលបានឯកភាពគា្នា។ នៅចុងឆ្នាំជីកំប៉ុស្ដដ្រលផលិតសម្រចប្រើ

ប្រស់បានចំនួន ៣,៥ តោនប៉ុណោ្ណោះដ្រលអាចផលិតបាន។ នៅក្នុងការគាំទ្រសកម្មភាពន្រះ 

ស្ការ៉ូបានរៀបចំ និងបោះពុម្ពផ្ទាំងក្រដសផ្រសព្វផ្រសាយចំនួន ៥,០០០ សន្លឹកផ្ទាំង បា៉ាណូធំចំនួន 

៦ ខិតប័ណ្ណផ្រសព្វផ្រសាយចំនួន២០ឈុតសុីឌីឯកសរអប់រំចំនួន២០ និងបណា្ដារ ១០ មានខ្លឹ

មសរផ្រសព្វផ្រសាយពីសរៈសំខន់អំពីការប្រងច្រកសំណល់រឹងនៅនឹងប្រភព។ លើសពីន្រះទៅទៀត ស្ការ៉ូបានរៀបចំយុទ្ធនាការផ្រសព្វ

ផ្រសាយអំពី ការប្រងច្រកសំណល់រឹងនៅនឹងប្រភពចំនួន ៩ លើក ដល់អាជីវករ និងក្រុមគ្រួសរទាំងនៅក្នុងនិងនៅជុំវិញផ្រសារសមគ្គី 

ក្រុងកំពត ដ្រលមានអ្នកចូលរួមជាង ៣,០០០នាក់។ ចំពោះការបង្កើនការយល់ដឹងទៅចំណោមមនុស្រសវ័យក្ម្រង ស្ការ៉ូក៏បានរៀបចំកម្មវិធី 

"ទំនាក់ទំនងជាមួយ សលារៀន" ផងដ្ររនៅអំឡុងព្រលនោះ ហើយការបណ្ដុះបណា្ដាល ស្ដីពី ការប្រងច្រកសំណល់រឹង ជាប្រភពចំនួនពី

រលើកបានរៀបចំធ្វើឡើង ដល់គ្រូបង្រៀននិងសិស្រសចំនួន ២០ នាក់ផងដ្ររ ។

១២



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤ ១៣

ដើម្របីរក្រសា និងពង្រឹងការសម្របសម្រួលនៅក្នុងការអនុវត្ដន៍កម្មវិធី អង្គការស្ការ៉ូបានរៀប 

ចំនូវការប្រជុំ ប្រចាំត្រីមាសជាមួយនឹងអាជា្ញាធរឃុំ-សងា្កាត់ និងក្រុមជួយខ្លួនឯង ដើម្របីច្រក 

រំល្រកព័ត៌មានអំពីការអន្ដរាគមន៍លើការអភិវឌ្រឍន៍ និងបញ្ហាប្រឈមនានា។ តាមរយៈការ 

ប្រជុំទាំងន្រះ អង្គការស្ការ៉ូអាចកសងនូវកិច្ចសហការជាមួយនឹងអាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន និង 

បង្កើនការយល់ដឹងអំពីបញ្ហានានា។

 

អំពីផ្ន្រកបច្ច្រកទ្រសវិញ ស្ការ៉ូបានផ្ដល់ឱ្រយសមាជិក៣នាក់ ពីគម្រងអភិវឌ្រឍន៍អ្នករើស 

អ្រតចាយបានទទួលការបណ្ដុះបណា្ដាលអំពីការគ្រប់គ្រងដំណើរការធ្វើជីកំប៉ុស្ដបានប្រសើរការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល មណ្ឌលក្រច្ន្រការត្រួត 

ពិនិត្រយតាមដន និងការរៀបចំរបាយការណ៍។ គ្រូបង្គាលមកពីអង្គការ Waste Concern ប្រទ្រសបង់កា្លាដ្រស ដ្រលឧបត្ថម្ភគាំទ្រ 

ដោយអង្គការ UN-ESCAP ។

ការតភា្ជាប់បណា្ដាញការងារ និងការតស៊ូមតិ (Networking and Advocacy)

 អង្គការស្ការ៉ូបានកសងបណា្ដាញការងារយា៉ាងសកម្មជាមួយនឹង អង្គការមិនម្រនរដ្ឋាភិបាល (NGOs) នានា លើវិស័យន្រះទាំង 

ក្នុងស្រុក និងពិភពលោក ដ្រលនាំមកនូវធនធានប្រមូលផ្ដុំដ្រលអាចពង្រយ ដើម្របីជួយផ្ដល់ផល ប្រយោជន៍ដល់គ្រួសរអ្នករើសអ្រតចាយ 

និងជាពិស្រសកូនៗរបស់ពួកគាត់។ ស្របព្រលជាមួយគា្នាន្រះដ្ររ កមា្លាំងរួមផ្ដុំគា្នាកសងបង្កើតឡើងដោយអង្គការមិនម្រនរដ្ឋាភិបាល 

(NGOs) ទាំងន្រះ ក៏ត្រូវបានប្រើផងដ្ររនៅក្នុងគម្រងតស៊ូមតិដើម្របីលើកកម្ពស់ គណន្រយ្រយភាពរដ្ឋាភិបាលចំពោះការងារគ្រប់គ្រង 

សំណល់រឹង និងបញ្ហាបរិស្ថាន។ ទន្ទឹមនឹងន្រះជំនឿជាក់យា៉ាងមុតមាំ លើការអភិវឌ្រឍន៍ដោយប្រើ វិធីសស្ដ្រយកសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាន។ ស្ការ៉ូក ៏

នៅត្រស្វ្រងរកនូវកាលានុវត្ដន៍ភាពរួម និងចំណុចសកម្មភាពរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាល និងភាគីពាក់ព័ន្ធនានា។ ដើម្របីពង្រកី នូវគោលបំណង 

ន្រះ អង្គការស្ការូ៉បានរៀបចំការបន្ដទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសលារាជធានីភ្នំព្រញ សលាក្រុងកំពត ក្រសួងបរិស្ថាន និងមន្ទីរសិកម្មរុកា្ខា 

ប្រមាញ់និងន្រសទខ្រត្ដកំពង់ស្ពឺ។ 

 ស្ការ៉ូបានធ្វើការយា៉ាងជិតស្និទ្ធិជាមួយនឹង គណៈកមា្មាធិការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងក្រុងកំពត ខ្រត្ដកំពត ដ្រលរួម មានតំណាងមក 

ពីសលាក្រុង ក្រុមហ៊ុនម៉ាការប្រមូលសំរាម មន្ទីរបរិស្ថាន និងអង្គភាពនានា ដើម្របីពិភាក្រសាដ្រញដោល អំពីការរៀបចំផ្រនការគ្រប់គ្រង 

សំណល់រឹង រយៈព្រលមធ្រយមសំរាប់តំបន់ ដ្រលរួមទាំងការអនុវត្ដន៍បរិស្ថានបានល្អ និងការគាំទ្រដល់អ្នករើស អ្រតចាយ និងសហគមន ៍

ងាយរងគ្រះ។ 
 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤

នៅអំឡុងឆ្នាំ ២០១៣-២០១៤ អង្គការស្ការ៉ូមានការព្រញចិត្ដចំពោះការទទួលដំណើរទស្រសនកិច្ច និងការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ជាមួយ 

នឹងអ្នកស្មគ្រចិត្ដមកពីអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន ១៨ នាក់ អ្នកតំណាងមកពី Manos Unidas (អ្រស្របាញ) អង្គការ Waste Concern 

(បង់កា្លាដ្រស) គណៈកម្មការស្រដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមប្រចាំអាសុីនិងបា៉ាសីុហ្វិកសហប្រជាជាតិ (UN-ESCAP ដ្រលមានការិយាល័យនៅទីក្រុង 

បាងកក) អង្គការ Global Alliance for Incinerator Alternatives ដ្រលមានការិយាល័យនៅហ្វីលីពីន និងបុគ្គលិកមកពីក្រសួងបរិស្ថាន 

ប្រទ្រសកូរ៉្រ។

 អង្គការស្ការ៉ូ គឺជាសមាជិកសកម្មរបស់បណា្ដាញអង្គការមិនម្រនរដ្ឋាភិបាល NGO networks ដូចគា្នា វ្រទិការអង្គការមិនម្រន 

រដ្ឋាភិបាល Local NGO forum និងអង្គការគណៈកមា្មាធិកាសម្របសម្រួលកម្ពុជា Cambodian Coordination Committee ។ អំឡុងឆ្នាំ 

២០១៣-២០១៤ អង្គការក៏បានទំនាក់ទំនង និងបានសហការជាមួយក្រុមការងារផ្ន្រកបរិស្ថាន និងកុមារ ដូចជា អង្គការ World Vision 

Cambodia-WVC អង្គការ Village Organization (GVO) អង្គការ VCAO អង្គការអភិវឌ្រឍន៍ពិភពលោក អង្គការ Friend International 

និង អង្គការCIAI ។

ទស្សនវិស័យនៅព្លអនាគត
សម្រប់រាជធានីភ្នំព្រញៈ 

 ១- ស្ការ៉ ូនងឹបន្ដពង្រងឹនវូកចិ្ចសហការរបសខ់្លនួ នៅមណ្ឌលអភវិឌ្រឍនអ៍្នករើសអ្រតចាយ ដើម្របបីង្កើនការផលតិជកីបំ៉សុ្ដ នងិការទាញ

យកធនធានមកប្រើប្រស់ឡើងវិញ។

 ២- ធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួងកសិកម្មរុកា្ខាប្រមាញ់និងន្រសទ ដើម្របីទទួលបាននូវការធ្វើពិសោធន៍ជីកំប៉ុស្ដ និងការច្រញបញ្ជិកាជី

កបំ៉សុ្ដ សម្របអ់ង្គការស្ការ៉ទូទលួបានសទិ្ធអិនញុ្ញាត ដើម្របផី្រសព្វផ្រសាយទផី្រសារអពំវីត្ថធុាត ុផ្រសតំាមបទបញ្ញត្ដថិ្មរីបសក់្រសងួកសកិម្មរកុា្ខាប្រមាញ ់

និងន្រសទ។

 ៣- បន្ដការអភិវឌ្រឍន៍បុគ្គលិក និងគម្រងឱ្រយស្របទៅតាមផ្រនការយុទ្ធសស្ដ្ររយៈព្រលបីឆ្នាំ។

សម្រប់ក្រុងកំពតៈ

 ១- រៀបចំ និងអនុវត្ដយុទ្ធសស្ដ្រដើម្របីពង្រីកស្រវាប្រមូលសំណល់សរើរាង្គ ទៅហួសពីទីផ្រសារ ដ្រលមាន ភោជនីយដ្ឋាន សណា្ឋាគារ 

និងតាមផ្ទះគ្រួសរ ដោយពិគ្រះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនម៉ាការប្រមូលសំរាម សលាក្រុងកំពត និងភាគីពាក់ព័ន្ធនានា។ ន្រះនឹងរាប់បញ្ចូល 

ការត្រតួពនិតិ្រយប្រពន័្ធបច្ចបុ្របន្នដ្រលមានស្រចដើម្របសីម្រលួដលក់ារប្រមលូសណំលរ់ងឹដ្រលមានការប្រងច្រកនៅនងឹប្រភព កណំតន់វូការខ្វះ 

ចនោ្លាះ និងបង្កើតយន្ដការសមស្របដើម្របីទាញយកមកប្រើប្រស់ឡើងវិញនូវសំណល់សរើរាង្គ និងសំណល់ដ្រលអាចក្រច្ន្រឡើងវិញ។ 

 ២- ផ្ដលឱ់កាសបណ្ដុះបណា្ដាលដលប់គុ្គលកិមណ្ឌល IRRC ដើម្របលីើកកម្ពសប់្រសទិ្ធភាពប្រតិបត្ដកិារ នងិ ប្រសទិ្ធភាពគ្រប់គ្រងចាត់

ច្រងការងារ។ 

 ៣- ក្រលំអផ្រនការអាជីវកម្មរបស់មណ្ឌល IRRC ជាពិស្រសដោយការពង្រីកឱកាសរកប្រក់ចំណូលឱ្រយបានជាអតិបរមា។

 ៤- ទាក់ទងជាមួយនឹងសលារៀន និងមហាវិទ្រយាល័យដើម្របីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងផ្ន្រកបរិស្ថាន ដ្រលទាក់ទងនឹងការអនុវត្ដន៍

គោលការណ៍ ៣Rs (Reduce = កាត់បន្ថយ  Reuse = ប្រើប្រស់ឡើងវិញ និង Recycle = ក្រច្ន្រប្រើប្រស់ឡើងវិញ) ។

១៤



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤ ១៥



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤

www.csaro.org 
អ៊ីម្រលៈ info@csaro.org 

អាសយដ្ឋានប្រសណីយ៍ៈ ប្រអប់សំបុត្រ  2015 ភ្នំព្រញ 3 ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

អាសយដ្ឋានការិយាល័យៈ ភូមិសំរោង សងា្កាត់ឃ្មួញ ខណ្ឌស្រនសុខ ក្រុងភ្នំព្រញ

ទូរស័ព្ទ: (+855-12) 351 722, (+855-12) 217 747, (+855-12) 957 255

Funding Supported by:

Cambodia

កម្មវិធីជំនួយខ្នាតតូចន្មូលនិធិបរិសា្ថានពិភពលោកក្នុង

ប្ទ្សកម្ពុជា(UNDP GEF SGP)


