រ�យ�រណ៍���ំ��ំ ២០១៤
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤

ពាក្យកាត់

២

CSARO

អង្គការកែច្នៃ និងអនាម័យសហគមន៍

GFC

មូលនិធិពិភពលោកដើម្បីកុមារ

IRRC

មណ្ឌលទាញយកធនធានតាមបែបសមាហរណកម្ម

MOEP

កម្មវិធីអប់រំចល័ត

NGO

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

GSP

កម្មវិធីជំនួយខ្នាតតូច

SHGs

ក្រុមជួយខ្លួនឯង

SWMP

កម្មវិធីគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង

UCDP

កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍តំបន់ជាយក្រុង

UN-ESCAP

គណកម្មការសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមសំរាប់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិកសហប្រជាជាតិ

WPDC

មណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍អ្នករើសអេតចាយ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤

សារលិខិតនាយកប្រតិបត្ដិ

ខ្ញុំមានសេចក្ដីសោមនស្សរីករាយជូននូវរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤ អំពីសកម្មភាពការងារ

របស់អង្គការកែច្នៃនិងអនាម័យសហគមន៍។

ឆ្នាំ២០១៤

បង្ហាញថាជាឆ្នាំកាលានុវត្ដន៍ភាពតែក៏មាន

បញ្ហាប្រឈមធំៗផងដែរសំរាប់អង្គការ។ យើងបានចាប់ផ្ដើមនូវឆ្នាំដែលមានការកត់សំគាល់ដោយសុទិដ្ឋិ
និយមដែលស្ការ៉ូមានការទទួលស្គាល់ និងទទួលបានរង្វាន់អន្ដរជាតិអំពីរបកគំហើញថ្មីស្ដីពីការគ្រប់គ្រង
ទីក្រុងក្នុងសន្និសីទអន្ដរជាតិដែលរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងតេហេរ៉ានប្រទេសអ៊ីរ៉ង់។ យើងបានកត់សំគាល់
ផងដែរនូវការបញ្ចប់ការសាងសង់

និងបើកឱ្យដំណើរការមណ្ឌលទាញយកធនធានមកប្រើប្រាស់ឡើង

វិញតាមបែបសមាហរណកម្ម IRRC នៅក្រុងកំពត ខេត្ដកំពត។ ហើយបានធ្វើយុទ្ធនាការអប់រំផ្សព្វផ្សាយ
ជាសាធារណៈក្នុងក្រុងកំពតដើម្បីគាំទ្រសកម្មភាពការងារនៅទីនោះ។

នៅរាជធានីភ្នំពេញយើងបាន

បន្ដនូវគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍អ្នករើសអេតចាយគម្រោងគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង និងគម្រោងអប់រំផ្សព្វផ្សាយចល័ត។ ភាពជោគជ័យនៃកម្មវិធីទាំងនេះ
គឺជាជំនាញថ្មីដែលសមាជិកក្រុមជួយខ្លួនឯងអ្នករើសអេតចាយចំនួន ១០៥ គ្រួសារ បានរៀនសូត្រចេះដឹង។ ផលិតកម្មជីកំប៉ុស្ដបានកើនឡើង
៥០% នៅមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍អ្នករើសអេតចាយ WPDC ហើយកុមាររើសអេតចាយចំនួន ១៨១ នាក់ ទទួលបានការព្យាបាលសុខភាព និងបាន
ការឧបត្ថម្ភគាំទ្រឱ្យបានចូលរៀនវិញ ។
ការអភិវឌ្ឍន៍ជាវិជមា
្ជ នទាំងនេះបានពុះពារឆ្លងកាត់ទៅនឹងភាពខ្វះជំនឿទុកចិត្ដ និងភាពមិនច្បាស់លាស់ផ្នែកនយោបាយដែលនៅមាន
ជាបន្ដក្រោយពីការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣ នៅជាប់គាំង។ ដូចនេះ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាធ្លាក់ចុះពិបាករកការងារធ្វើនិងប្រជាជន
ខ្មរែ ជាច្រន
ើ លាននាក់នៅតែកក
ី្រ ។
្រ

អ្នករើសអេតចាយស្ថត
ិ នៅក្នង
ុ ភាពងាយរងគ្រោះបំផត
ុ

និងរងផលប៉ះពាល់ពស
ី ង្គមខ្មរែ ទន្ទម
ឹ នោះសហគមន៍

ក្រីក្រជាទូទៅប្រឈមមុខ នឹងបញ្ហាកង្វះអាហារ និងទីជម្រកគ្មានសុវត្ថិភាពអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋានទន់ខ្យោយការទទួលបានសេវាអប់រំ និងសុខ
ភាពនៅមានកម្រិតកង្វះទឹកស្អាត និង បញ្ហាផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។ នៅតំបន់ជនបទសហគមន៍ប្រឈម នឹងបន្ទុកបន្ថែមទៀតអំពីការលំបាក
ក្នុងការនាំផលិតផលក្នុងស្រុកចូលទៅកាន់ទីផ្សារការថយចុះបរិស្ថាន និងការជះឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។
អង្គការស្ការ៉ូបានប្ដេជ្ញាកសាងនូវកម្មវិធីឱ្យមានចីរភាព ដើម្បីឆ្លើយតបនូវទស្សនវិស័យយូរអង្វែងរបស់អង្គការ។ នៅឆ្នាំ ២០១៤ កម្មវិធី
ស្ការ៉ូបានដំណើរការឆ្ពោះទៅរកចីរភាពកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតតាមរយៈការចាត់វិធានការកាត់បន្ថយចំណាយរដ្ឋបាលនិងចំណាយផ្សេងៗ។ ស្ការ៉ូ
ក៏បានប្រឹងប្រែងពុះពារក្នុងការកសាងកម្មវិធីប្រកបដោយជោគជ័យ និងបានរៀន សូត្រយល់ដឹង ពីបទពិសោធន៍កន្លងមកដើម្បីកសាងកម្មវិធីឱ្យ
មានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផល។
នៅឆ្នាំ ២០១៤ ស្ការ៉ូសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការគាំទ្រមូលនិធិពី អង្គការមូលនិធិ Manos Unidas (ប្រទេស អេស្បាញ)កម្មវិធីជំនួយ
ខ្នាតតូចរបស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ (UNDP-SGP) និងគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមសហប្រជាជាតិសំរាប់អាស៊ី និង ប៉ាស៊ីហ្វិកេ
(UN-ESCAP)។ ដើម្បីពង្រីកនូវវិសាលភាពកម្មវិធី និងជួយដល់ សហគមន៍ដើម្បីអាចអាស្រ័យលើខ្លួនឯង និងបរិស្ថាន ស្ការ៉ូបានធ្វើការស្វែងរក
នូវម្ចាស់ជំនួយថ្មីៗ និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាបន្ថែមទៀត។ យើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍នូវមតិយោបល់ និងការទិតៀនកែលំអ ក្នុងន័យស្ថាបនារបស់លោក
លោកស្រី អ្នក នាងកញ្ញា។
សូមទទួលនូវការគោរពរាប់អាន!
អង្គការកែច្នៃនិងអនាម័យសហគមន៍
នាយកប្រតិបត្ដិ

ហេង យ៉ុន គូរ៉ា

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤

៣

អំពីអង្គការស្ការ៉ូ

ចាប់តាំងពីខ្លួនបង្កើតនៅឆ្នាំ ១៩៩៧ ដោយក្រុមការងារអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងស្រុកនិងអន្ដរជាតិអង្គការកែច្នៃនិង អនាម័យសហគមន៍

(ស្ការ៉ូ)

គឺជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយក្នុងចំណោមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

បរិស្ថាន

និងកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្រីក្រទីក្រុង។

ដែលនាំមុខគេបានប្ដេជ្ញាចិត្ដដើម្បីលើកកម្ពស់

យើងជឿជាក់លើវិធីសាស្ដ្រអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានការចូលរួមផ្ដល់សិទ្ធិ

អំណាច និងពង្រឹងសហគមន៍មូលដ្ឋានឱ្យបានរឹងមាំ។ ការផ្ដោតការយកចិត្ដ ទុកដាក់ជាពិសេសលើការងាររបស់ស្ការ៉ូ គឺការលើកកម្ពស់
កម្រិតជីវភាពរស់នៅ និងលក្ខខណ្ឌការងារដល់អ្នករើសអេតចាយមនុស្សចាស់ និងកុមារ ដែលប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយធ្វើការបែងចែក
សំណល់រឹង មានប្រយោជន៍ ដើម្បីលក់តាមរយៈការដើររើសសំរាមនៅតាមដងផ្លូវ ឬនៅតាមកន្លែងចាក់សំរាមនានារបស់ទីក្រុង ។

ទស្សនវិស្ស័យ (VISION)

សហគមន៍នានាតំបន់ទីក្រុង ជាកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋ និងអ្នករើសអេតចាយធ្វើការរួមគ្នា ដើម្បីកែប្រែតំបន់ ក្រីក្រ និង

កខ្វក់ឱ្យទៅជាទីកន្លែងស្អាត មានសុវត្ថិភាព និងសុខុមាលភាពសំរាប់ការរស់នៅហើយ និងជាកន្លែងដែល អ្នករើសអេតចាយធ្វើការរួមគ្នា
ដើម្បីលើកកម្ពស់ស្ថានភាពសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច។

បេសកកម្ម (MISSION)

លើកទឹកចិត្ដ និងជំរុញទឹកចិត្ដអ្នកក្រីក្រតំបន់ទីក្រុង ឱ្យមានសមត្ថភាព និងស្ថានភាពបរិស្ថាន សង្គម និង សេដ្ឋកិច្ច

បានប្រសើរឡើង។

គោលដៅ (GOAL)

ពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍តំបន់ទីក្រុង និងអ្នករើសអេតចាយ ធ្វើការសហការគ្នាដើម្បីបរិស្ថានស្អាត និងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច

គ្រួសារប្រសើរឡើងនាពេលអនាគតប្រកបដោយចីរភាព។
គោលបំណងកម្មវិធីរបស់ស្ការ៉ូ(CSARO PROGRAM OBJECTIVES)


		


		


		


		

៤

ពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចក្រុមជួយខ្លួនឯងអ្នករើសអេតចាយ ធ្វើការសហការដើម្បីអនុវត្ដប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងបង្កើន
សកម្មភាពកែច្នៃសំណល់រឹង ដើម្បីស្ថានភាពសង្គម និង សេដ្ឋកិច្ចបានប្រសើរឡើង។
លើកកម្ពស់កុមារ និងយុវជនអ្នករើសអេតចាយឱ្យមានចំណេះដឹង និងសុខភាព ឆ្លើយតប តម្រូវការសេដ្ឋកិច្ចនិង
សង្គមរបស់ខ្លួន។
រៀបចំយុទ្ធសាស្ដ្រគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងក្រុងសំរាប់ខេត្ដកំពត

ដែលបានធ្វើវិមជ្ឈការ

និង

គាំទ្រដល់អ្នកក្រីក្រនិង

កាត់បន្ថយការបំភាយកាបូន។
ពង្រឹងប្រព័ន្ធការងារផ្ទៃក្នុងអង្គការតាមរយៈការពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិក ប្រសិទ្ធភាពប្រព័ន្ធការងារ និងប្រសិទ្ធផល
នៃប្រតិបត្ដិការការងារ ធានាបានចីរភាពនៃការអនុវត្ដកម្មវិធី។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤

ការកសាងសហគមន៍តាមរយៈក្រុមជួយខ្លួនឯង
សកម្មភាពនៅរាជធានីភ្នំពេញ
នៅអំឡុងឆ្នាំ ២០១៣-២០១៤ ស្ការ៉ូមានសកម្មភាពការងារធំៗបីនៅរាជធានីភ្នំពេញ គឺ (ក) គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍អ្នករើសអេតចាយ
(ខ)

គម្រោងគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង

និង

(គ)

គម្រោងអប់រំផ្សព្វផ្សាយចល័ត។

អង្គការស្ការ៉ូធ្វើការក្នុងភូមិចំនួន

១៦

ភូមិក្នុង

៤ សង្កាត់ និងស្មើនឹងបីខណ្ឌនៃរាជធានីភ្នំពេញ។ តំបន់គោលដៅ គឺសហគមន៍ក្រីក្រដែលប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសង្គម និងបញ្ហា
ជាក់ស្ដែង ដូចជាកង្វះខាតការទទួលបានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ដ និងសេវាជាមូលដ្ឋានព្រមទាំងការរីករាលដល់ភាពក្រីក្រ និងការចូល
រៀនរបស់សិស្សមានកម្រិតទាប។

ក្រុមជួយខ្លួនឯង គឺការជួបជុំបានល្អ
នៅក្នុងសង្កាត់នីមួយៗ ស្ការ៉ូបានលើកទឹកចិត្ដដល់អ្នករើសអេតចាយ ដែលមកពីគ្រួសារក្រីក្របំផុតក្នុងការជួយបង្កើតក្រុមជួយ
ខ្លួនឯង។ ជាសរុបក្រុមជួយខ្លួនឯងចំនួន ១៩ បានត្រូវបង្កើតឡើងមានសមាជិក ១០៥ គ្រួសារ។ ជាការជួយគាំទ្របឋមក្រុមជួយខ្លួនឯង
ទាំងអស់បានទទួលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ដើម្បីពង្រឹងចំណេះដឹង និងសមត្ថភាពរបស់គាត់អំពីទស្សនាទានក្រុមជួយខ្លួនឯង និង អត្ថ
ប្រយោជន៍ការសន្សំប្រាក់ការចុះបញ្ជី

និងកត់ត្រារបស់សហគមន៍។

ពួកគាត់ក៏បានទទួលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផងដែរដើម្បីបង្កើន

ការយល់ដង
ឹ អំពប
ី ញ្ហាបរិសន
្ថា គ្រោះថ្នាកព
់ ល
េ ធ្វើ ការបែងចែកសំណល់រង
ឹ និងអត្ថបយោ
្រ
ជន៍នស
ៃ កម្មភាពកែចដ
្នៃ ច
ូ ជាការផលិតជីកប
ំ ស
៉ុ ្ដ
និងការកែចវៃ្ន ត្ថដោ
ុ យដៃចញ
េ ពីសណ
ំ ល់ រឹង (គ្រឿងសម្ភារៈដែលអាចប្របា
ើ នធ្វព
ើ ក
ី ដា
្រ ស ស៊ម
ុ រូបថត ធុងសំរាម ។ល។) ។ ក្រម
ុ ជួយខ្លន
ួ ឯង
ទាំងអស់ចាប់ផម
្ដើ ចាត់ចង
ែ ប្រាកច
់ ណ
ំ ល
ូ ប្រចាថ
ំ ម
្ងៃ យ
ួ ចំណក
ែ ដើមប្ ធ
ី ជា
្វើ
៉ ប្រាកស
់ ន្សំនិងឥណទាន ៉ ដែលពួកគាត់អាចប្រើដើមប្ ស
ី ង្គ្រោះ
បន្ទាន់ដល់សមាជិក និងដើម្បីលើកកម្ពស់សកម្មភាពកែច្នៃនៅសហគមន៍ និងបង្កើនប្រាក់ចំណូលដល់គ្រួសារ។ កម្មវិធីនេះកំពុងជួយ
ដល់សមាជិក កសាងនូវស្ថេរភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងកសាងជំនឿទុកចិត្ដលើខ្លួនឯង ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រាក់សន្សំនិងចំណូល។ ផលិតផល
កែច្នៃ និងចែករំលែកការគាំទ្រ និងកសាងសាមគ្គីភាព ។

គ្រួសារអ្នកស្រី ជា សុភាព មានក្តីសង្ឃឹមលើជីកំប៉ុស្ត
អ្នកស្រី ជា សុភាព អាយុ ៣៨ ឆ្នាំ រស់នៅក្នុងភូមិសែនសុខទី៥ សង្កាត់ឃ្មួញខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា
ហើយគាត់មានកូនប្រុសម្នាក់។ គាត់មានផ្ទុកជម្ងឺអេដស៍ (AIDS)។មុនពេលគាត់ជួបអង្គការ CSARO ចំណូលពីការងារសំណង់
របស់គាត់គឺត្រឹមតែ ១០ ទៅ ១៥ ដុល្លាអាមេរិកគត់ក្នុងមួយខែ។ នេះជាចំណូលមិនគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពទាំងកូន

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤

៥

និងខ្លួនឯងដូចជា ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះ អាហារនិងថ្នាំពេទ្យ។ វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុរបស់គាត់បង្ខំឲ្យគាត់ធ្វើការងារច្រើន ដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាព
របស់គាត់ផងដែរ។
បន្ទាប់ពីគាត់បានជួបអង្គការ CSARO នៅឆ្នាំ២០១២ បានរៀនពីបច្ចេកទេសកែច្នៃសំណល់ទៅជា ជីកំប៉ុស្ត ជីវិតរបស់គាត់
ចាប់ផ្តើមផ្លាស់ប្តូរ។ គាត់អាចរកប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែចំនួន ៥៥ ទៅ ៦០ ដុល្លាអាមេរិក ហើយកូនរបស់គាត់មានការជួយគាំទ្រឧបត្ថម្ភ
នូវសម្ភារៈសិក្សា ឯកសណ្ឋាន ស្បៀងអាហារ កង់ ថ្នាំពេទ្យ និងការ ពិនិត្យសុខភាព និងមានការចុះគាំទ្រជាទៀងទាត់ពីបុគ្គលិក
អង្គការ។ ពេលនេះកូនរបស់គាត់អាចទៅរៀនបានទៀងទាត់។ លក្ខខណ្ឌសុខភាពរបស់គាត់ បានប្រសើរឡើងច្រើនធៀបនឹងពីមុន
ដោយសារគាត់មានពេលមួយថ្ងៃ
របស់គាត់មានសុវត្ថិភាព

ក្នុងមួយសប្តាហ៍សម្រាប់ថែរក្សាសុខភាព

(ទទួលបានទៀងទាត់)។

ទៅពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យហើយចំណូល

ដោយទឹកមុខញញឹមរីករាយគាត់បាននិយាយថា

"ខ្ញុំសប្បាយរីករាយនិង

ការងាររបស់ខ្ញុំណាស់ ព្រោះខ្ញុំអាចរកប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែជាទៀតទាត់ ៧៥ ដុល្លាអាមេរិកក្នុងមួយខែ ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់គ្រួសាររបស់
ខ្ញុំ ហើយខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថានផងដែរ។" "ទៅអនាគតខ្ញុំចង់បង្កើនការផលិតជីកំប៉ុស្តឲ្យបាន ១០ តោនជារៀងរាល់ខែ
សម្រាប់ក្រុមរបស់ខ្ញុំ។" គាត់បន្តទៀតថា "ខ្ញុំសង្ឃឹមថាជីកំប៉ុស្តរបស់ក្រុមខ្ញុំ នឹងមានទីផ្សារយ៉ាងទូលំទូលាយ បន្ទាប់ពីយើងទទួល
បានបញ្ជីកាជីកំប៉ុស្តសរីរាង្គ ពីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងមានការគាំទ្រពីក្រសួងបរិស្ថាន។
ខ្ញុំជឿជាក់ថា ការផលិតជីកំប៉ុស្តអាចក្លាយជាប្រភពចំណូលទៀងទាត់និងស្ថិតស្ថេរ។

អំណាចតាមរយៈចំណេះដឹង
ការធ្វដ
ើ ណ
ំ
រើ ទៅលេងសួនសត្វគឺជាព្រត
ឹ កា
្ដិ រណ៍ធម្មតាសំរាប់កមា
ុ រជាច្រន
ើ ដែលចេញមកពីគសា
្រួ រមានប្រាកច
់ ណ
ំ ល
ូ
ខ្ពស់នៅជុំវិញពិភពលោក តែចំពោះកុមាររើសអេតចាយចំនួន៤១នាក់ ចេញមកពីតំបន់ក្រីក្រនៅរាជធានីភ្នំពេញ ដំណើរ
ទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅលេងសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅ គឺជា ព្រឹត្ដិការណ៍ផ្លាស់ប្ដូរមួយនៃជីវិត។ ក្រៅពីឱកាសបានទស្សនាសត្វព្រៃនៅ
ទីនោះ

និងការយល់ដឹងបន្ថែមអំពីបញ្ហាបរិស្ថាន

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាពិសេសមួយនេះដែលរៀបចំដោយអង្គការស្ការ៉ូ

វាជាសញ្ញាមួយងាយឱ្យឃើញពីការយកចិត្ដទុកដាក់ចំពោះកុមារ និង អនាគតរបស់ពួកគេ។

៦

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤

ជីវិតរបស់កុមារ ពៅ រ៉ូស្សា ក្នុងគ្រួសារអ្នករើសអេតចាយ
ខុសពីក្មេងដ៏ទៃនៅភ្នំពេញ
សំរាម

កុមារា

ពៅ

ហើយត្រូវប្រឈមមុខនឹងការគេចពីសត្វឆ្កែ។

រ៉ូស្សា

បានចំណាយពេលរាល់យប់ដើររើសអេតចាយនៅតាមផ្ទះ

សម្រាប់ក្មេងប្រុសអាយុ

១០ឆ្នាំនេះការរៀនសូត្រ

និងគំនរ

គឺជារឿងបន្ទាប់បន្សំ

ទេពីការងារដើររើសអេតចាយ។ ក្នុងនាមជាកូនប្រុសកណ្តាល ក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលមាន សមាជិក ១០ នាក់ កុមារា ពៅ រ៉ូស្សា
ត្រូវបានគ្រួសាររំពឹងថាអាចជួយរកចំណូល សម្រាប់ជួយផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារ។ ដូចនេះកុមារារូបនេះចូលរួមជាមួយឪពុកម្តាយ និងបងប្អូន
ដើម្បីរើសអេតចាយនៅកន្លែងចាក់សំរាមក្រុងភ្នំពេញ

និងតាមមុខផ្ទះប្រជាជន

ដែលខ្លួនគេផ្ទាល់អាចរកប្រាក់ចំណូលបានពី

១,៥០០-២,០០០ រៀលក្នុងមួយថ្ងៃ។
នៅខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១០ ពៅ រ៉ូស្សា បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលរបស់បុគ្គលិកផ្នែក សង្គមរបស់អង្គការ
CSARO

ក្នុងសហគមន៍របស់គេ។

កម្មវិធីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធចល័តរបស់ភ្នាក់ងារនេះបានបង្ហាញពីការទទួលព័ត៌មានរបស់កុមារា

រូបនេះ។ បុគ្គលិកផ្នែកសង្គមបានទៅដល់ផ្ទះរបស់គេ និងបានប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយឪពុកម្តាយរបស់គេ។ ដោយមានការជម្រុញ
គាំទ្រពីឪពុកម្តាយរបស់គេ

និងភាពចង់ចេះចង់ដឹងរបស់គេបានជម្រុញ

ឲ្យកុមារារូបនេះបានចូលរៀន។

ពៅ

រ៉ូស្សា

ត្រលប់

ទៅរៀនវិញដោយមានការគាំទ្រនូវសម្ភារៈសិក្សា ឯកសណ្ឋាន កង់ និងបានទទួលការពិនិត្យសុខភាពបានទៀងទាត់ ហើយបុគ្គលិក
អង្គការ CSARO បានទៅសួរសុខទុក្ខ និង លើកទឹកចិត្តជាប្រចាំដល់លំនៅដ្ឋានរបស់កុមារារូបនេះ។ គេចាប់ផ្តើមបានចូលរៀន
នៅសាលារដ្ឋដោយមិនដែលខកខានទេ ហើយបានក្លាយជាសិស្សពូកែម្នាក់ក្នុងថ្នាក់។ ពៅ រ៉ូស្សា ក៏បានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល
ខ្លីៗនៅក្នុង សហគមន៍ដូចជា សុខភាព អនាម័យបំណិនជីវិត និងបានចូលរួមក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសួនសត្វ និង សារមន្ទីរ
ផងដែរដោយមានការគាំទ្រពីសកម្មភាពរបស់អង្គការស្ការ៉ូ។
ពៅ រ៉ូស្សា នៅតែឆ្លៀតពេលទំនេរដើម្បីជួយគ្រួសារក្នុងការដើររើសអេតចាយ។ ដោយមានមហិច្ឆតាគេបាននិយាយថា
"ខ្ញុំចង់ក្លាយជាេវជ្ជបណ្ឌិត ពេលនោះខ្ញុំអាចជួយក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ និង ប្រជាជនងាយរងគ្រោះផ្សេងទៀតក្នុងសហគមន៍។"
ពៅ រ៉ូស្សា គឺជាក្មេងម្នាក់ក្នុងចំណោមក្មេងរយនាក់នៅភ្នំពេញ បានបង្ខំចិត្តដើររើសអេតចាយ ដើម្បី ជីវិត គេជាក្មេ
ងដែលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនពីសកម្មភាពគម្រោងរបស់អង្គការ

CSARO

ពីឆ្នាំ

២០១០

រហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ន

ដើមប្ ច
ី ល
ូ រួមជួយដល់កមា
ុ រារូបនេះ និងក្រម
ុ គ្រួសាររបស់គអា
េ ចបង្កន
ើ ប្រាកច
់ ណ
ំ ល
ូ មាន សុខភាពល្អ និងកសាងជីវត
ិ បានល្អបស
្រ រើ ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤

៧

លោក ហេង យ៉ុន គូរ៉ា នាយកប្រតិបត្ដិអង្គការស្ការ៉ូ បានថ្លែងថា ៉យើងជឿជាក់ថានេះ
គឺជាវិធីដែលមានលទ្ធភាពបំផុត ដើម្បីធ្វើឱ្យកុមារអាចទទួលបាននូវធនធានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការ
អភិវឌ្ឍន៍ចំណេះដឹង និងបញ្ញាស្មារតី ៉។ លោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថា ៉ស្ការ៉ូជឿជាក់នៅ
ក្នុងការបង្កើតឱកាសសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍

និងការរៀនសូត្រលើសពីការរៀននៅសាលាហើយ

ដំណើរកំសាន្ដផ្សារភ្ជាប់នឹងដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាមានសារៈសំខាន់ធំបំផុតនៅក្នុងការបង្កើន
ការរៀនសូត្រ និងការអភិវឌ្ឍន៍សង្គមរបស់កុមារ ៉ ។
ចំពោះស្ការ៉ូ ការអប់រំអ្នករើសអេតចាយ គឺជាមធ្យោបាយសំខាន់នៃការផ្ដល់អំណាច
ដល់ពួកគេ។ ដើម្បីគាំទ្រ ដល់គោលដៅរយៈពេល
ពីរឆ្នាំនេះស្ការ៉ូបានផ្ដល់នូវការគាំទ្រផ្នែកសង្គម និងសំភារៈផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹង
ដល់សហគមន៍គោលដៅ។
ប្រចាំដល់អ្នករើសអេតចាយ

ក្រៅពីនេះក៏មានផ្ដល់ការពិនិត្យសុខភាពជាទៀងទាត់
ទាំងអស់ជាពិសេសស្ដ្រីនិងកុមារ

គាំទ្រផងដែរចំពោះតម្រូវការព្យាបាលរយៈពេលវែង

និងជា

ហើយយើងបានផ្ដល់ការ

តាមរយៈការតភ្ជាប់ជាមួយស្ថាប័ននិង

មន្ទីរពេទ្យបង្អែករបស់រដ្ឋ។
នៅឆ្នំា ២០១៤ នេះមានការគាំទ្រផ្នែកសុខភាពដល់កុមាររើសអេតចាយ ៩៣នាក់ ទទួល
បាននូវការព្យាបាលបឋម ផ្ដល់ថ្នាំ បញ្ចុះព្រូន ថ្នាំបង្ការជម្ងឺគ្រុនស្វិតដៃជើង និងវីតាមីន A ។ កម្មវិធី ក៏បានផ្ដល់ការគាំទ្រផងដែរ ក្នុងការ
លើកទឹកចិត្ដកុមាររើសអេតចាយឱ្យបន្ដ ឬចុះឈ្មោះចូលរៀន ដើម្បីបន្ដការសិក្សារបស់ពួក គេតទៅទៀត ។
នៅអំឡុងពេលនេះដែល
សាលា

បុគ្គលិកស្ការ៉ូបានជួយដល់កុមាររើសអេតចាយចំនួន

និងបានធ្វើការចុះពិនិត្យតាមដានសិស្សរៀងរាល់ខែជាប្រចាំដោយ

១៨១នាក់បានចុះឈ្មោះចូ
 លរៀននៅតាម

មានការសហការគាំទ្រពីសំណាក់ឪពុកម្ដាយកុមារ។

ម្យ៉ាងទៀត ស្ការ៉ូបាន សម្របសម្រួលជាមួយ នឹងអ្នកគ្រប់គ្រងសាលា ដើម្បីគាំទ្រកុមារដល់ការធ្វើសមាហរណកម្មកុមារដែលមានជីវ
ប្រវត្ដិ ជាអ្នករើសអេតចាយឱ្យបានចូលមករៀនដូចកុមារដ៏ទៃទៀតដែរ។ តាមរយៈកម្មវិធីនេះ កុមាររើសអេតចាយទាំងអស់បានទទួលនូវ
សម្ភារៈសិក្សា

ដូចជា

សំខាន់នៃការសិក្សា។

សៀវភៅសរសេរ
ចំពោះកុមារ

ប៊ិច

ខ្មៅដៃ

និងកាតាបដាក់សៀវភៅ

និងបានទទួលការពិគ្រោះយោបល់អំពីសារៈ

និងមនុស្សវ័យក្មេងដែលមានទេពកោសល្យពិសេសស្ការ៉ូក៏បានរៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញ

កីឡាផងដែរ។
ចំពោះគ្រួសារជាអ្នករើសអេតចាយ អសន្ដិសុខផ្នែកសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច និងភាព
តានតឹងក្នុងជីវិតរបស់គាត់បានជះឥទ្ធិពលជាអវិជ្ជមានទៅលើសមត្ថភាព

និងសុខុមាលភាព

ផ្លូវចិត្ដរបស់ពួកគាត់ហើយ

បានចាត់វិធានការ

នៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះ

ស្ការ៉ូ

ទប់ស្កាត់ និងព្យាបាល។ ក្រុមការងារស្ការ៉ូ បានកំណត់នូវ  ៉កុមារងាយរងគ្រោះ ៉ ហើយបាន
បញ្ជូនកុមារទាំងនោះ ទៅឱ្យអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗ ដែលមានឯកទេសជំនាញជួយ
ឧបត្ថម្ភគាំទ្រឬពិគ្រោះយោបល់។ ជាតួយ៉ាងក្នុងកំឡុងពេលនេះផងដែរ កុមាររើសអេតចាយ

៨

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤

៨៧នាក់ បានពិគ្រោះយោបល់អំពីជំងឺស្លុត ឬ ជំងឺតានតឹងក្នុងចិត្ដ ដែលទាក់ទងទៅនឹងការបណ្ដេញគ្រួសាររបស់ពួកគេដោយបង្ខំ
ចេញពីតំបន់បឹងកក់រាជធានីភ្នំពេញ ហើយកុមារីរើសអេតចាយម្នាក់ (អាយុ១៥ឆ្នាំ) ត្រូវបានគេចាប់រំលោភផ្លូវភេទករណីនេះត្រូវបាន
បញ្ជូនទៅឱ្យមជ្ឈមណ្ឌលស្ដ្រីមានវិបត្ដិកម្ពុជា នាងបានជាសះស្បើយ និង ឥឡូវនេះនាងកំពុងស្នាក់នៅផ្ទះសុវត្ថិភាពរបស់អង្គការ។

ការប្រែក្លាយសំណល់រឹងទៅជាទ្រព្យសម្បត្ដិ
កម្ពុជាប្រឈមមុខនូវបញ្ហាជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង
មានទឹកសំអុយសាយភាយមេតាន

និងឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលមានអានុភាពខ្លាំង។

អង្គធាតុសរីរាង្គនៅទីលានចាក់សំរាមបានរលួយ
សំរាមដែលមិនបានប្រមូលរួមមានថង់ប្លាស្ទិកជា

រឿយៗត្រូវបានគេដុត ដែលវាបញ្ចេញនូវឧស្ម័នពុល ឬនៅរប៉ាត់របាយនៅក្នុងសហគមន៍ដែលធ្វើឱ្យស្ទះប្រព័ន្ធផ្លូវបង្ហូរទឹកស្អុយ ផ្លូវទឹក
និងបង្កើតឱ្យមាននូវកង្វល់ សុខភាពសាធារណៈ។
ដើម្បីជួយដោះស្រាយនូវបញ្ហាទាំងនេះ

តាមវិធីដែលមាននិរន្ដរភាពស្ការ៉ូបានបង្កើតមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍អ្នករើសអេតចាយ

(WPDC) ដែលមានទីតាំងនៅជាយរាជធានីភ្នំពេញនៅឆ្នាំ២០០៩។ ហើយមណ្ឌលនេះបានដំណើរការដោយក្រុមជួយខ្លួនឯង សំរាប់
ជួយដល់ក្រុមជួយខ្លួនឯង ធ្វើការកែច្នៃសំណល់រឹងពីទីផ្សារមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីផលិតជីកំប៉ុស្ដសរីរាង្គដែលសំបូរដោយសារធាតុ
ចិញ្ចឹម ហើយលក់ទៅឱ្យកសិករ អ្នកដាំបន្លែ និងម្ចាស់កសិដ្ឋាន។ ស្ការ៉ូបានបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ក្រុមជួយខ្លួនឯង អំពីការធ្វើទីផ្សារជីកំប៉ុស្ដ
និង ជួយកសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងកសិករដោយធ្វើការពន្យល់កសិករអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ជីកំប៉ុស្ដ និង បច្ចេកទេសប្រើជី
កំប៉ុស្ដ។

នៅអំឡុងឆ្នាំ២០១៤ ការកែច្នៃសំណល់នៅមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍អ្នករើសអេតចាយ(WPDC) បានកើឡើងដល់ ៧៥% មានចំនួន
២,០០០គក/ថ្ងៃ ដល់ ៣,៥០០គក/ថ្ងៃ។ សរុបសំណល់សរីរាង្គ ៦៦០ តោន ប្រមូលបានពីទីផ្សារ និងសហគមន៍ ហើយបានកែច្នៃឱ្យ
ទៅជាជីកំប៉ុស្ដសរីរាង្គចំនួន ៩៧ តោន។ គេបានប៉ាន់ស្មានថា ដំណើរការនេះ បានកាត់បន្ថយការសាយភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ៣២៥
តោន (ប្រហែល០,២០%នៃសំណល់រឹង សរុបនៅរាជធានីភ្នំពេញ)។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ជីកំប៉ុស្ដបានចូលរួមចំណែកធ្វើឱ្យដីសំបូរជីជាតិ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤

៩

កាត់បន្ថយតម្រូវការជីគីមី។ល។

ហើយដំណើរការការកែច្នៃនេះក៏បានកាត់បន្ថយភាពងាយ

រងគ្រោះ ផ្នែកសង្គមរបស់សមាជិកក្រុមជួយខ្លួនឯងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារនេះផងដែរ។
ជីកំប៉ុស្ដរបស់អង្គការស្ការ៉ូ

បានយកទៅធ្វើការពិសោធន៍

ដោយមន្ទីរពិសោធន៍

ឯករាជ្យ នៅខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣ ដែលបានរកឃើញថាមានប្រភពល្អនៃសារធាតុ កាបូនសរីរាង្គ
នីត្រូសែន NITROGEN (N) ហ្វូសស្វ័រ PHOSPHORUS (P) ប៉ូតាស្យូម POTASSIUM (K)
ព្រមទាំង សារធាតុមីក្រូសរីរាង្គផ្សេងៗទៀត ដែលមានសារសំខាន់ណាស់ដល់ការលូតលាស់
របស់ដំណាំឱ្យមានសុខភាពល្អ។ គម្រោងនេះបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងកសិករ ចំនួន ៦៤
គ្រួសារនៅពីរភូមិក្នុងខេត្ដកំពង់ស្ពឺ ដើម្បីធ្វើពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងលើផ្ទៃដីកសិកម្មចំនួន ២០ ហិកតា ដោយប្រើលើដីដាំស្រូវ និងបន្លែ។
កសិករ ៦៤គ្រួសារ បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាល អំពីការ ប្រើជីកំប៉ុស្ដ និងអត្ថប្រយោជន៍របស់វា។
ក្រុមការងារស្ការ៉ូធ្វើការចុះតាមដានជាប្រចាំអំឡុងឆ្នាំ
ច្រូតកាត់កំណើនជាមធ្យម

២០១៤

ដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុងការផលិតស្រូវគឺ

នៅរដូវបង្កបង្កើនផលដើម្បីពិនិត្យមើលលទ្ធផល។
២២,៧%។

នៅរដូវ

សកម្មភាពនេះមានការសហការគ្នាយ៉ាងល្អ

ជាមួយ នឹងមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្ដកំពង់ស្ពឺ ដើម្បីជំរុញនិងបង្កើនការយល់
ដឹងអំពីការធ្វើកសិកម្មសរីរាង្គ។ កសិករដែលចូលរួមមានការសប្បាយចិត្ដយ៉ាងខ្លាំង ក្នុងការអនុ
វត្ដបច្ចេកទេសប្រើជីកំប៉ុស្ដសរីរាង្គដើម្បីកែលំអរចនាសម្ពន្ធ័ដី

និងបង្កើនទិន្នផលផលដំណាំ។

អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏មានការពេញចិត្ដផងដែរ ចំពោះគម្រោងកម្មវិធីសាកល្បងបានស្នើឱ្យធ្វើការ
ពង្រីកកម្មវិធីនេះនៅតាមភូមិដែលនៅជិតខាង។ សមាជិកក្រុមជួយខ្លួនឯងដែលផលិតជីកំប៉ុស្ដ
ក៏បានបង្ហាញពីការកើនឡើងប្រាក់ចំណូលផងដែរពី ២,០០០-៤,០០០រៀងរាល់ថ្ងៃ (០,៥០
ដល់ ១,០០) គឺកើនពី ២០% ដល់ ៤០%។
អង្គការUN-ESCAP បានចុះមកធ្វើការត្រួតពិនិត្យពីការងារនេះ កាលពីខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣។ របាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថា
" គម្រោងដែលអនុវត្ដដោយអង្គការស្ការ៉ូ CSARO ត្រូវបានរកឃើញថា ជាការផ្ដួចផ្ដើមត្រួសត្រាយផ្លូវនៅក្នុងវិស័យគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង
នៅប្រទេសកម្ពុជា។ គម្រោងបានរួមចំណែកបន្ថែមនៅក្នុងវិស័យយុត្ដិធម៌បរិស្ថាននិង សុខុមាលភាពសហគមន៍... " ។

ភាពជោគជ័យរបស់អ្នកស្រី វង្ស សាវ៉េនលើសម្ភារៈ
កែច្នៃប្រើប្រាស់ឡើងវិញ
អ្នកស្រី វង្ស សាវ៉េន អាយុ ៤៦ឆ្នាំ រស់នៅក្នុងភូមិសែនសុខទី៥ សង្កាត់ឃ្មួញ ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេស
កម្ពុជា។ គាត់មានកូនបីនាក់ (ស្រីពីរនាក់ ប្រុសម្នាក់)។ ប្តីរបស់គាត់ជាអ្នកស៊ីឈ្នួលបើករថយន្តឈ្នួល។ គាត់ជាប្រធានក្រុមជួយ
ខ្លួនឯងដែលមានសមាជិក ១៣នាក់។

មុនពេលគាត់ចាប់ផ្តើមការងារកែច្នៃ គាត់ធ្វើជាងកាត់ដេរ។ គាត់បានជួបអង្គការ CSARO

នៅខែតុលា ឆ្នាំ២០០៧ ។ គាត់បានរៀនពីបច្ចកទេសការកែច្នសំរាមទៅជាសម្ភារៈកែច្នៃដោយដៃប្រើប្រាស់ឡើងវិញ។

១០ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤

គាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការផលិតសម្ភារៈដោយដៃដ៏ទាក់ទាញដូចជា ចិញ្ជៀន ខ្សែក គ្រឿងកែច្នៃ ផ្សេងៗ ស៊ុមរូបថត
កាបូបស្ពាយ កាបូបដៃ និងមួកជាដើម។

ប៉ុន្តែផលិតផលទាំងនេះពុំមានទីផ្សារទេដោយសារ តែមនុស្សចាត់ទុកសម្ភារៈទាំងនេះ

ជាសំរាម ហើយមិនចង់ប្រើ ឬយកមកតុបតែងលំអរផ្ទះរបស់ពួកគាត់ទេ។ ក្រុមមានការប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ សមាជិកមួយ
ចំនួនបានបញ្ឈប់សកម្មភាពទៅធ្វើការជាកម្មការនីកាត់ដេរ។
អ្នកស្រី វង្ស សាវ៉េន ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់នៅតែប្រឹងប្រែងព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការដាក់លក់ផលិតផលកែច្នៃរបស់គាត់ ធ្វើការ
ទំនាក់ទំនងអ្នកលក់នៅផ្សារទួលទំពូង

និងម្ចាស់ហាងលក់គ្រឿងកែច្នៃមួយចំនួន

ដើម្បីផ្ញើសម្ភារៈទាំងនោះភ្ញៀវអាចជួយទិញ

សម្ភារៈរបស់គាត់បានខ្លះ។ ជាមធ្យមគាត់អាចរកចំណូលបាន ២៥ ដុល្លាក្នុងមួយខែ ពីការលក់ផលិតផលកែច្នៃ។ ជាច្រើនឆ្នាំ
ក្រោយមកគាត់អាចរកទីផ្សារបានខ្លះសម្រាប់លក់ផលិតផលរបស់គាត់ពិសេសភ្ញៀវបរទេស។ ឆ្នាំ២០១៣ មានការគាំទ្រពីអង្គការ
CSARO អ្នកស្រី វង្ស សាវ៉េន បានសម្របសម្រួលសមាជិកក្រុមរបស់គាត់បន្តសកម្មភាពកែច្នៃឡើងវិញ ហើយបានកែលំអម៉ូដ្ឋ
ពិសេសៗសម្រាប់ផលិតផលិតរបស់ក្រុមគាត់បានប្រសើរឡើង។

ក្រុមគាត់បានទទួលជោគជ័យក្នុងការបង្កើនសកម្មភាព

កែច្នៃ

សំរាមទៅជាផលិតផលប្រើប្រាស់ឡើងវិញ និងរកទីផ្សារបានទាំងក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេស។ គាត់បាននិយាយថា ៉ខ្ញុំអាចរក
ចំណល
ូ បានពី ៥០ ទៅ៦០ដុលអា
្លា មេរក
ិ ក្នង
ុ មួយខែ ពីការលក់ផលិតផលកែច្នៃ និងការផ្តលស
់ េវាកម្មបង្រៀនបច្ចេកទេសកែចន
្នៃ េះទៅ
មនុស្សផ្សេងៗទៀត។
ប្រាក់សន្សំរួមគ្នា
ច្នៃជាដើម។

ក្នុងក្រុមខ្ញុំបានសម្របសម្រួលបង្កើនសកម្មភាពកែច្នៃឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង

ក៏ដូចជាសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតដូចជាការបើកហាងសហគមន៍

គាត់បានបន្តថា

៉ខ្ញុំគ្រោងនឹងរៀបចំក្រុម

និង

ជម្រុញយន្តការដាក់

និងការផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសកែ

របស់ខ្ញុំឲ្យក្លាយជាអង្គការសហគមន៍

ហើយខ្ញុំអាចជួយដល់សហគមន៍

ដើម្បីធានាបានបរិស្ថានល្អ និងជីវភាពរស់នៅប្រសើរឡើង។

ដំណើរការចេញផុតពីទីក្រុងភ្នំពេញ
សកម្មភាពសាកល្បងនៅក្រុងកំពត

ដោយមានការគាំទ្រពីអង្គការ UN-ESCAP, អង្គការ CSARO បានចាប់ ផ្ដើមនូវគម្រោងថ្មីនៅឆ្នាំ ២០១២ ដែលមានឈ្មោះថា " គម្រោង
គាំទ្រអ្នកក្រីក្រ និងការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង" ស្ថិតក្នុងក្រុងកំពត ខេត្ដកំពត ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅប្រហែល១៤០គម ពីរាជធានីភ្នំពេញ។
គម្រោងសាកល្បងនេះមានគោលដៅផ្ដល់លទ្ធភាពដល់ក្រុងកំពត ដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងអនុវត្ដយុទ្ធសាស្ដ្រ គ្រប់គ្រងសំណល់រឹងតំបន់ក្រុង
ដែលត្រូវ បានធ្វើវិមជ្ឈការគ្រប់គ្រងគាំទ្រដល់ប្រជាជនក្រីក្រ និង បន្ថយការបំភាយកាបូន និងអាចទទួលបាននូវហិរញ្ញប្បទានមួយផ្នែក
តាមរយៈការលក់ឥណទានកាបូន។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤ ១១

ជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីនេះ នៅខែមករា ឆ្នាំ២០១៣ ស្ការ៉ូបានបញ្ចប់ការសាងសង់
មណ្ឌលទាញយកធនធានមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញ (IRRC) មានតបណ្ដាញអគ្គិសនី ទឹកស្អាត
និងសម្ភារៈបរិក្ខាផលិតជីកំប៉ុស្ដ។
របស់ស្ការ៉ូ

នៅក្នុងការកសាងសមត្ថភាពក្រុមស្នូល

សមាជិក៤នាក់

បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីការផលិតជីកំប៉ុស្ដនៅទីក្រុងដាកាប្រទេសបង់

ក្លាដេស។ បន្ថែមពីនេះទៅទៀត សមាជិក ៥ នាក់ជាក្រុមជួយខ្ខួនឯងអ្នករើសអេតចាយ នៅក្នុង
ក្រុងកំពត ក៏បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីការផលិតជីកំប៉ុស្ដផងដែរ នៅមណ្ឌល WPDC
របស់អង្កការស្ការ៉ូ រាជធានីភ្នំពេញ។
គម្រោងមណ្ឌល IRRC បានចាប់ផ្ដើមទទួលសំណល់សរីរាង្គពីក្រុមហ៊ុនម៉ៅការប្រមូលសំរាម
របស់ក្រុងកំពត នៅខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣ ហើយនៅ ត្រឹមខែឧសភាឆ្នាំ២០១៤ សំណល់ចំនួន
២៣២ តោន ត្រូវបានប្រមូល និងកែច្នៃហើយសំណល់អសរីរាង្គ ចំនួន ១៣៩ តោន ត្រូវបាន
ចោល ពីព្រោះក្រុមហ៊ុន ម៉ៅការខកខាន មិនបានផ្ដល់ធុងបែងចែកដាក់សំណល់សរីរាង្គ និងធុង
ដាក់សំណល់ចម្រុះតាមការ ដែលបានឯកភាពគ្នា។ នៅចុងឆ្នាំជីកំប៉ុស្ដដែលផលិតសម្រេចប្រើ
ប្រាស់បានចំនួន ៣,៥ តោនប៉ុណ្ណោះដែលអាចផលិតបាន។ នៅក្នុងការគាំទ្រសកម្មភាពនេះ
ស្ការ៉ូបានរៀបចំ និងបោះពុម្ពផ្ទាំងក្រដាសផ្សព្វផ្សាយចំនួន ៥,០០០ សន្លឹកផ្ទាំង ប៉ាណូធំចំនួន
៦ ខិតប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយចំនួន២០ឈុតស៊ីឌីឯកសារអប់រំចំនួន២០ និងបណ្ដារ ១០ មានខ្លឹ
មសារផ្សព្វផ្សាយពីសារៈសំខាន់អំពីការបែងចែកសំណល់រឹងនៅនឹងប្រភព។

លើសពីនេះទៅទៀត

ស្ការ៉ូបានរៀបចំយុទ្ធនាការផ្សព្វ

ផ្សាយអំពី ការបែងចែកសំណល់រឹងនៅនឹងប្រភពចំនួន ៩ លើក ដល់អាជីវករ និងក្រុមគ្រួសារទាំងនៅក្នុងនិងនៅជុំវិញផ្សារសាមគ្គី
ក្រុងកំពត ដែលមានអ្នកចូលរួមជាង ៣,០០០នាក់។ ចំពោះការបង្កើនការយល់ដឹងទៅចំណោមមនុស្សវ័យក្មេង ស្ការ៉ូក៏បានរៀបចំកម្មវិធី
"ទំនាក់ទំនងជាមួយ សាលារៀន" ផងដែរនៅអំឡុងពេលនោះ ហើយការបណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដីពី ការបែងចែកសំណល់រឹង ជាប្រភពចំនួនពី
រលើកបានរៀបចំធ្វើឡើង ដល់គ្រូបង្រៀននិងសិស្សចំនួន ២០ នាក់ផងដែរ ។

កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ស្ថាប័ន
ការចងទំនាក់ទំនងប្រសើរ

អង្គការស្ការ៉ូជឿជាក់លើការបន្ដ ការអភិវឌ្ឍន៍បុគ្គលិក និងការចូលរួមរបស់ដៃគូ ដើម្បីអភិវឌ្ឍជំនាញ និងពង្រឹងអង្គការឱ្យរឹងមាំ
និងប្រសិទ្ធភាព។ គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក រៀបចំការប្រជុំជាទៀងទាត់ និងបានចូលរួមនៅក្នុងការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ដ្រ
ការត្រួតពិនិត្យមើលថវិកា ផែនការសកម្មភាព និង ការរៀបចំកាលវិភាគអនុវត្ដការងារ។ នៅឆ្នាំ២០១៣-២០១៤ បុគ្គលិកចំនួន
១៣ នាក់ និង សមាជិកក្រុមជួយខ្លួនឯង ចំនួន ១៥ នាក់ នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងកំពត បានចូលរួម កិច្ចប្រជុំឆ្លុះបញ្ចាំងការងារ
និងដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា រៀបចំផែនការនៅខេត្ដព្រះសីហនុ។ ក្រុមបានធ្វើ ការត្រួតពិនិត្យមើលលើថវិកាឆ្នាំ២០១៣-២០១៤ និង
ផែនការសកម្មភាពតារាងផែនការសមស្រប
និងចំណងទំនាក់ទំនងការងារ។

១២ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤

និងពិនិត្យតាមដានព័ត៌មាន។

វាគឺជាឱកាសមួយផងដែរសំរាប់ការកសាងក្រុមការងារ

ដើម្បីរក្សា និងពង្រឹងការសម្របសម្រួលនៅក្នុងការអនុវត្ដន៍កម្មវិធី អង្គការស្ការ៉ូបានរៀប
ចំនូវការប្រជុំ ប្រចាំត្រីមាសជាមួយនឹងអាជ្ញាធរឃុំ-សង្កាត់ និងក្រុមជួយខ្លួនឯង ដើម្បីចែក
រំលែកព័ត៌មានអំពីការអន្ដរាគមន៍លើការអភិវឌ្ឍន៍ និងបញ្ហាប្រឈមនានា។ តាមរយៈការ
ប្រជុំទាំងនេះ

អង្គការស្ការ៉ូអាចកសាងនូវកិច្ចសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន

និង

បង្កើនការយល់ដឹងអំពីបញ្ហានានា។
អំពីផ្នែកបច្ចេកទេសវិញ

ស្ការ៉ូបានផ្ដល់ឱ្យសមាជិក៣នាក់

ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍អ្នករើស

អេតចាយបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីការគ្រប់គ្រងដំណើរការធ្វើជីកំប៉ុស្ដបានប្រសើរការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល មណ្ឌលកែច្នៃការត្រួត
ពិនិត្យតាមដាន និងការរៀបចំរបាយការណ៍។ គ្រូបង្គោលមកពីអង្គការ Waste Concern ប្រទេសបង់ក្លាដេស ដែលឧបត្ថម្ភគាំទ្រ
ដោយអង្គការ UN-ESCAP ។

ការតភ្ជាប់បណ្ដាញការងារ និងការតស៊ូមតិ (Networking and Advocacy)
អង្គការស្ការ៉ូបានកសាងបណ្ដាញការងារយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹង អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល (NGOs) នានា លើវិស័យនេះទាំង
ក្នុងស្រុក និងពិភពលោក ដែលនាំមកនូវធនធានប្រមូលផ្ដុំដែលអាចពង្រាយ ដើម្បីជួយផ្ដល់ផល ប្រយោជន៍ដល់គ្រួសារអ្នករើសអេតចាយ
និងជាពិសេសកូនៗរបស់ពួកគាត់។

ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរ

កម្លាំងរួមផ្ដុំគ្នាកសាងបង្កើតឡើងដោយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

(NGOs) ទាំងនេះ ក៏ត្រូវបានប្រើផងដែរនៅក្នុងគម្រោងតស៊ូមតិដើម្បីលើកកម្ពស់ គណនេយ្យភាពរដ្ឋាភិបាលចំពោះការងារគ្រប់គ្រង
សំណល់រឹង និងបញ្ហាបរិស្ថាន។ ទន្ទឹមនឹងនេះជំនឿជាក់យ៉ាងមុតមាំ លើការអភិវឌ្ឍន៍ដោយប្រើ វិធីសាស្ដ្រយកសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាន។ ស្ការ៉ូក៏
នៅតែសង
ែ្វ រកនូវកាលានុវត្ដនភា
៍ ពរួម និងចំណច
ុ សកម្មភាពរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភបា
ិ ល និងភាគីពាក់ពន
័ នា
្ធ នា។ ដើមប្ ព
ី ង្រក
ី នូវគោលបំណង
នេះ អង្គការស្ការ៉ូបានរៀបចំការបន្ដទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសាលារាជធានីភ្នំពេញ សាលាក្រុងកំពត ក្រសួងបរិស្ថាន និងមន្ទីរសិកម្មរុក្ខា
ប្រមាញ់និងនេសាទខេត្ដកំពង់ស្ពឺ។
ស្ការ៉ូបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធិជាមួយនឹង គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងក្រុងកំពត ខេត្ដកំពត ដែលរួម មានតំណាងមក
ពីសាលាក្រុង ក្រុមហ៊ុនម៉ៅការប្រមូលសំរាម មន្ទីរបរិស្ថាន និងអង្គភាពនានា ដើម្បីពិភាក្សាដេញដោល អំពីការរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រង
សំណល់រឹង រយៈពេលមធ្យមសំរាប់តំបន់ ដែលរួមទាំងការអនុវត្ដន៍បរិស្ថានបានល្អ និងការគាំទ្រដល់អ្នករើស អេតចាយ និងសហគមន៍
ងាយរងគ្រោះ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤ ១៣

នៅអំឡុងឆ្នាំ ២០១៣-២០១៤ អង្គការស្ការ៉ូមានការពេញចិត្ដចំពោះការទទួលដំណើរទស្សនកិច្ច និងការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ជាមួយ
នឹងអ្នកស្មគ្រចិត្ដមកពីអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន ១៨ នាក់ អ្នកតំណាងមកពី Manos Unidas (អេស្បាញ) អង្គការ Waste Concern
(បង់ក្លាដេស) គណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមប្រចាំអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកសហប្រជាជាតិ (UN-ESCAP ដែលមានការិយាល័យនៅទីក្រុង
បាងកក) អង្គការ Global Alliance for Incinerator Alternatives ដែលមានការិយាល័យនៅហ្វីលីពីន និងបុគ្គលិកមកពីក្រសួងបរិស្ថាន
ប្រទេសកូរ៉េ។
អង្គការស្ការ៉ូ គឺជាសមាជិកសកម្មរបស់បណ្ដាញអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល NGO networks ដូចគ្នា វេទិការអង្គការមិនមែន
រដ្ឋាភិបាល Local NGO forum និងអង្គការគណៈកម្មាធិកាសម្របសម្រួលកម្ពុជា Cambodian Coordination Committee ។ អំឡុងឆ្នាំ
២០១៣-២០១៤ អង្គការក៏បានទំនាក់ទំនង និងបានសហការជាមួយក្រុមការងារផ្នែកបរិស្ថាន និងកុមារ ដូចជា អង្គការ World Vision
Cambodia-WVC អង្គការ Village Organization (GVO) អង្គការ VCAO អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ពិភពលោក អង្គការ Friend International
និង អង្គការCIAI ។

ទស្សនវិស័យនៅពេលអនាគត
សម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញៈ
១-

ស្ការ៉ូ នឹងបន្ដពង្រង
ឹ នូវកិចស
្ច ហការរបស់ខន
្លួ នៅមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍អក
្ន រើសអេតចាយ ដើមប្ ប
ី ង្កន
ើ ការផលិតជីកប
ំ ស
៉ុ ្ដ និងការទាញ

យកធនធានមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញ។
២-

ធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ ដើម្បីទទួលបាននូវការធ្វើពិសោធន៍ជីកំប៉ុស្ដ និងការចេញបញ្ជិកាជី

កំបស
៉ុ ្ដ សម្រាបអ
់ ង្គការស្ការទ
៉ូ ទួលបានសិទអ
្ធិ នុញត
្ញា ដើមប្ ផ
ី ស្ ព្វផសា
្ យទីផសា
្ រអំពវី ត្ថធា
ុ តុ ផ្សតា
ំ មបទបញ្ញតថ
្ដិ រ្មី បស់កស
្រ ង
ួ កសិកម្មរក
ុ ប
្ខា មា
្រ ញ់
និងនេសាទ។
៣-

បន្ដការអភិវឌ្ឍន៍បុគ្គលិក និងគម្រោងឱ្យស្របទៅតាមផែនការយុទ្ធសាស្ដ្ររយៈពេលបីឆ្នាំ។

សម្រាប់ក្រុងកំពតៈ
១-

រៀបចំ និងអនុវត្ដយុទ្ធសាស្ដ្រដើម្បីពង្រីកសេវាប្រមូលសំណល់សរីរាង្គ ទៅហួសពីទីផ្សារ ដែលមាន ភោជនីយដ្ឋាន សណ្ឋាគារ

និងតាមផ្ទះគ្រួសារ ដោយពិគ្រោះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនម៉ៅការប្រមូលសំរាម សាលាក្រុងកំពត និងភាគីពាក់ព័ន្ធនានា។ នេះនឹងរាប់បញ្ចូល
ការត្រត
ួ ពិនត
ិ យ្ ប្រពន
័ ប
្ធ ច្ចប
ុ ប្ ន្នដល
ែ មានស្រេចដើមប្ ស
ី ម្រល
ួ ដល់ការប្រមល
ូ សំណល់រង
ឹ ដែលមានការបែងចែកនៅនឹងប្រភពកំណត់នវូ ការខ្វះ
ចន្លោះ និងបង្កើតយន្ដការសមស្របដើម្បីទាញយកមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញនូវសំណល់សរីរាង្គ និងសំណល់ដែលអាចកែច្នៃឡើងវិញ។
២-

ផ្ដលឱ
់ កាសបណ្ដុះបណ្ដាលដល់បគ
ុ ល
្គ ក
ិ មណ្ឌល IRRC ដើមប្ ល
ី ក
ើ កម្ពសប
់ ស
្រ ទ
ិ ភា
្ធ ពប្រតប
ិ ត្ដកា
ិ រ និង ប្រសទ
ិ ភា
្ធ ពគ្របគ
់ ង
្រ ចាត់

ចែងការងារ។
៣-

កែលំអផែនការអាជីវកម្មរបស់មណ្ឌល IRRC ជាពិសេសដោយការពង្រីកឱកាសរកប្រាក់ចំណូលឱ្យបានជាអតិបរមា។

៤-

ទាក់ទងជាមួយនឹងសាលារៀន និងមហាវិទ្យាល័យដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងផ្នែកបរិស្ថាន ដែលទាក់ទងនឹងការអនុវត្ដន៍

គោលការណ៍ ៣Rs (Reduce = កាត់បន្ថយ Reuse = ប្រើប្រាស់ឡើងវិញ និង Recycle = កែច្នៃប្រើប្រាស់ឡើងវិញ) ។

១៤ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤ ១៥

www.csaro.org
អ៊ីមែលៈ info@csaro.org
អាសយដ្ឋានប្រៃសណីយ៍ៈ ប្រអប់សំបុត្រ 2015 ភ្នំពេញ 3 ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
អាសយដ្ឋានការិយាល័យៈ ភូមិសំរោង សង្កាត់ឃ្មួញ ខណ្ឌសែនសុខ ក្រុងភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ: (+855-12)

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

Funding Supported by:

Cambodia
កម្មវិធីជំនួយខ្នាតតូចនៃមូលនិធិបរិស្ថានពិភពលោកក្នុង
ប្រទេសកម្ពុជា(UNDP GEF SGP)

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤

