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សារនាយកប្រតិបតិិ 

ចារត់ាំងពអីងគការកមពុជាដដើមបកុីមារ នងិការអភវិឌឍន ៍ (អកកអ) រត្ូវបានរដងកើត្ដឡើងដៅឆ្ន ាំ ២០០៨ 
កនលងមក អកកអ បានចូលរមួចាំណែកគួរឱ្យកត្ស់មាគ ល់ដដើមបដី្វើឱ្យជីវភាពររស់កុមារមានភាពលអររដសើរដឡើង
តមរយៈអភរិកមរគររ់ជងុដរជាយររស់ខ្លួនដដើមបឈីានដៅដល់ការអភវិឌឍ។ ដៅឆ្ន ាំ ២០១២ អកកអ បានចារ់
ដ្តើមដ្វើការរត្តួ្ពិនតិ្យជាលកខែៈយុទ្ធសាស្តសត និងរដងកើត្ណ្នការយុទ្ធសាស្តសតររស់ខ្លួនដដើមបធីានាថា សាថ រន័
មយួដនេះអាចរនតការដរតជាញ ចតិ្តររស់ខ្លួនដៅនងឹយុទ្ធសាស្តសតរយៈដពលរនួឆ្ន ាំកនុងដោលរាំែងដដើមបកីាត្រ់នថយ
ភាពងាយរងដរោេះររស់កុមារ។ តមរយៈការរដងកើត្ណ្នការយុទ្ធសាស្តសតដនេះ អកកអ អាចពិនិត្យសាដឡើងវញិនូវ
សមាសធាតុ្សនូលររស់អងគការជា្លូវការបាន។ រណនថមពីដលើដនេះដទ្ៀត្ ទ្ិសដៅយុទ្ធសាស្តសតណដលដតត ត្យ៉ា ង
ចាស់ដលើលទ្ធ្ ល នងិ្លទ្ទ្ួលបានពីការជេះឥទ្ធពិល ចាំដ េះកុមារករ៏ត្ូវបានរដងកើត្ដឡើង្ងណដរ។ ដៅឆ្ន ាំ 
២០១៨ ដនេះ អងគការកាំពុងណត្ដ្វើការពិនិត្យដ្ទៀងតទ ត្ ់ ណកសរមួល នងិរញ្ជជ កព់ីណ្នការខាងដលើ ជាពិដសសដដើមប ី
ពិចារណាពីការតល ស់រតូរដៅរររិទ្ខាងដរៅ និងដៅកនុង អកកអ តទ ល់ណត្មតង។ 

 

គែៈរគររ់គង នងិរកុមររឹកាភបិាលររស់ អកកអ រនតដរតជាញ ចិត្តកនុងការរដងកើត្ដោលដៅរយៈដពលណវង 
(១២ឆ្ន ាំ) ណដលដតត ត្ដលើការកាត្រ់នថយភាពងាយរងដរោេះររស់កុមាររណាត លមកពីការរ ាំដោភរាំ ន នងិការ
ដកង្លចាំដែញ។ វារមួមានទាំងវធិានការណដលរត្ូវបានកាំែត្ក់នុងការរដងកើននិរនតរភាព និងសមត្ថភាពររស់
សហគមនដ៍ដើមបកីារ រកុមារ។ ការពិនិត្យដ្ទៀងតទ ត្ណ់្នការយុទ្ធសាស្តសតនងឹរងកលកខែៈងាយរសួលដល់ អក
កអ ដដើមបឆីលុេះរញ្ជច ាំងពីភាពដជាគជយ័ នងិរញ្ជា ររឈមជារនតរនាទ ររ់រស់ខ្លួន ខ្ែៈណដលអងគការដនេះកាំពុង
ឈានដៅរកដាំណាកក់ាលការងារថ្មីសាំដៅកាត្រ់នថយការរ ាំដោភរាំ ន និងការដកង្លចាំដែញដលើកុមារ។ 

 

ណ្នការដនេះបានកត្រ់តទុ្ក នងិដ្វើរចចុរបននភាពត្ួនាទ្ីរចចុរបននររស់សហគមនណ៍ដល អកកអ សហការ
ជាមយួ រពមទាំងត្ួនាទ្ីររស់អងគការ្ងណដរ។ ការជួរររជុាំរកុមដោលដៅ នងិការសមាា សចាំនួន ៣៥ ដលើករត្ូវ
បានដ្វើដឡើងកនុងចាំដណាមសមាជិកសហគមន ៍ រុគគលិកររស់អកកអ  មស្តនតីរដ្ឋា ភបិាល និងរកុមររកឹាភបិា
លររស់ អកកអ។ ដលើសពីដនេះដទ្ៀត្ ឯកសារសាំខាន់ៗ មយួចាំនួនបានដលើកដឡើងពីការដ្វើរចចុរបននភាពដចញពី
ទ្ិដាភាពថាន កជ់ាត្ិ។ វាមានលកខែៈចាស់ោស់ដចញពីដាំដែើ រការពិដរោេះដយរល់ និងឯកសារសាំខាន់ៗ ណដល
ទ្ិសដៅយុទ្ធសាស្តសតរមួររស់អកកអ មនិគួរមានការតល ស់រតូរ។ ករ៏៉ាុណនត ដដ្ឋយសារណត្មានការតល ស់រតូររទ្ងរ់ទយ្ាំ
កនុងចាំដណាមរុគគលិកននអកកអ អងគការដនេះគួរណត្យកចិត្តទុ្កដ្ឋកដ់លើការរត្ួត្ពិនិត្យសមត្ថភាពររស់សាថ រន័ និង
រុគគលិកតទ ល់ កដូ៏ចជាដោលនដយបាយ រចនាសមពន័ធ នងិនីត្ិវ ិ្ ី។ ណ្នការថ្មីរត្ូវរនតដតត ត្ដលើទ្ិសដៅអនាគត្ 
និងយុទ្ធសាស្តសតមយួដដើមបណីសវងរកដាំដណាេះរសាយមយួររករដដ្ឋយនិរនតរភាព។ សមាសធាតុ្សនូលននណ្នការ
ដនេះរត្វូបានសដងខរដឡើងតមណ្នកខាងដរកាម៖ 
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ចកខុវស័ិយ រគរកុ់មារទាំងអស់រត្ូវទ្ទ្ួលបានសុខុ្មាលភាពសងគមររករដដ្ឋយគុែភាព និងដចៀស្ុត្ពីការ
រ ាំដោភរាំ នរគរទ់្រមង។់ 

ដរសកកមម  
អកកអ មានដោលដៅណកលមអជីវភាពរស់ដៅររស់កុមារងាយរងដរោេះ និងកុមារណដលរត្ូវបានដគ
រ ាំដោភរាំ នដៅររដទ្សកមពុជាតមរយៈការដដ្ឋេះរសាយមលូដហតុ្ននភាពរកីរក វសិមភាព ការ
ដរ ើសដអើងសងគម និងការរ ាំដោភរាំ នដលើកុមារ។ 

គុែត្នមល  

គែដនយយភាព 
ត្មាល ភាព 
ការណចករ ាំណលក 
សាមគគីភាព 
កិចចសហការ 
សុចរតិ្ភាព  

អនកទ្ទ្ួល
្ល  

អនកទ្ទ្ួល្លររដយជនរ៍មួមានកុមារ និងយុវជនវយ័ដកមង ណដលកមមវ ិ្ ីបានកាំែត្ថ់ា រត្ូវជួយ 
ទ្ាំនុកររមុង នងិោាំ រ។ លកខខ្ែឌ ណដល អកកអ កាំែត្ថ់ាជាអនកទ្ទ្ួល្លររដយជនព៍គីដរមាង
មាន៖  

 កុមារណដលកាំពុងណត្រស់ដៅកនុងសាថ នភាពរកីរក  
 កុមារណដលររឈមមខុ្នឹង ឬណដលកាំពុងរងការរ ាំដោភរាំ ន និង/ឬការដកង្លចាំដែញ  

o ការដរៀត្ដរៀន/រ ាំដោភរាំ ន្លូវដភទ្ 
o ការរ ាំដោភរាំ នដលើររូរាងកាយ និងសត្ិអារមមែ៍  
o ការរ ាំដោភរាំ នដលើកមាល ាំងពលកមមកុមារ្ងន់្ ងរ  
o ការមនិទ្ទ្ួលបានការអររ់ ាំ  

រកុមដោល
ដៅ  

 

អកកអ បានកាំែត្ន់ិយមនយ័រកុមដោលដៅររស់ខ្លួនថាជា៖  

 កុមារ នងិរគសួារ រពមទាំងភាគី កព់ន័ធសាំខាន់ៗ ដៅកនុងសហគមនណ៍ដលរត្ូវណកលមអ
ជីវភាពរស់ដៅររស់កុមារណដលងាយរងដរោេះ/អនកទ្ទ្ួល្លររដយជនរ៍រស់ អកកអ 
ដដ្ឋយតទ ល់  

 អងគការមនិណមនរដ្ឋា ភបិាល និងនដគូរដ្ឋា ភបិាលណដលមានឥទ្ធិពលកនុងការតល ស់រតូរដោលន
ដយបាយ។  
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១- សាវតរររស់អងគការកមពុជាដដើមបកុីមារ និងការអភវិឌឍន ៍

១.១- ទ្ដិាភាពទូ្ដៅ  

អងគការកមពុជាដដើមបកុីមារ នងិការអភវិឌឍន ៍ (អកកអ) គជឺាអងគការមនិណមនរដ្ឋា ភបិាលណដលមនិរដរមើ
នដយបាយ មនិណសវងរករបាកច់ាំដែញ និងមនិ កព់ន័ធនងឹសាសនាដឡើយ។ អងគការដនេះគឺជាអងគការមយួកនុង
ចាំដណាមអងគការមនិណមនរដ្ឋា ភបិាលមយួចាំនួនតូ្ចណដលយកចិត្តទុ្កដ្ឋកដ់លើកុមារ នងិដ្វើសកមមភាពដៅត្ាំរន់
ដ្ឋចរ់សយលដៅររដទ្សកមពុជា។ 

អកកអ គឺជាអងគការណដលោម នសមាជិកដ្េងដទ្ៀត្ នងិណដលសថិត្ដរកាមការដឹកនាាំររស់នាយកររត្ិរត្តិ
មយួររូ។ អកកអ រមួមានរកមុររឹកាភបិាលនាយក គែៈកមាម ្ិការរគររ់គងជានខ់្ពស់ និងរគុគលិក ដហើយ
សហការជាមយួអនកទ្ទ្ួល្លររដយជន ៍ និងនដគូគដរមាង។ រកុមររកឹាភបិាលនាយកគឺជាសាថ រន័ដ្វើការ
សដរមចចិត្តខ្ពស់រាំ្ុត្ នងិដ្ឋកដ់ចញនូវទ្ិសដៅយុទ្ធសាស្តសតសរមារអ់ងគការទាំងមូល។ រកុមររកឹាភបិាល
នាយករត្ូវដកាេះររជុាំយ៉ា ងដោចណាស់រីដលើកកនុងមយួឆ្ន ាំដដើមបដី្វើការសដរមចចិត្ត កព់ន័ធនឹងរញ្ជា អភបិាល
កិចច នងិយុទ្ធសាស្តសត។ សមាជិករកុមររឹការរស់ អកកអ គឺជាសមាជិកជានខ់្ពស់មកពអីងគការមនិណមនរដ្ឋា ភបិា
លជាត្ិ និងអនតរជាត្ិដ្េងៗោន ដៅររដទ្សកមពុជា។ 

អកកអ   មានការយិល័យចាំនួនរ ី (សថិត្ដៅដខ្ត្តដ ្ិ៍សាត្ ់ កាំពត្ និងការយិល័យកណាត លដៅរាជធានី
ភនាំដពញ)។ មានរុគគលិកចាំននួ១៤ នាកដ់ៅការយិល័យកណាត ល និង២៧ នាកដ់ៅការយិល័យររត្រិត្តិ។  

អកកអ កាំពុងណត្ខ្តិ្ខ្ាំររងឹណររងអនុវត្តអនុសញ្ជដ សតីពីសិទ្ធកុិមារររស់អងគការសហររជាជាត្ិ។ សរមារ់
ពត័្ម៌ានលមអតិ្ មានដៅកនុងណ្នកសតីពីទ្ិសដៅយុទ្ធសាស្តសតខាងដរកាម។ អកកអ កក៏ាំពុងណត្ខ្ិត្ខ្ាំសដរមចឱ្យបាន
នូវដោលដៅអភវិឌឍនស៍ហសវត្េររ៍រស់ររដទ្សកមពុជា ឆ្ន ាំ ២០១៥៖ លុររាំបាត្ភ់ាពរកីរក និងភាពអត្ឃ់្លល ន
្ងន់្ ងរ សដរមចឱ្យជាទូ្ដៅការអររ់ ាំមូលដ្ឋា ន ដលើកកមពស់សមភាពណយនឌរ័ និងការ្តល់សិទ្ធិអាំណាចឱ្យស្តសតី កាត្់
រនថយអរតមរែភាពកុមារ ការររយុទ្ធនឹងដមដរាគដអដស៍ ជាំងឺដអដស៍ និងជាំងឺដ្េងៗ។ 

អកកអ បានជួយ ដរជាមណរជងរគួសាររកីរករាំ្ុត្ររណហលជា ២០០០ រគសួារដៅររដទ្សកមពុជាកនុងមយួ
ឆ្ន ាៗំ  តមរយៈអភរិកមដតត ត្ដលើកុមារណដលដដ្ឋេះរសាយរញ្ជា ររឈមនានាជាដរចើន៖ កងវេះខាត្ការអររ់ ាំ របាក់
ចាំែូលរគសួារ ការដ្វើអដនាត ររដវសន ៍ និងការជួញដូរ ការទ្ទ្ួលបានទ្កឹសាអ ត្ និងអនាមយ័លអ និងលទ្ធភាពរ
ចូលរមួររស់ររជាពលរដាដលើការសដរមចចិត្តណដលជេះឥទ្ធិពលដល់សហគមនរ៍រស់ពួកដគ។ អកកអ កាំពុងខ្ិត្ខ្ាំ
ណកលមអជីវភាពរស់ដៅររស់កុមារដដ្ឋយដ្វើការតទ ល់ជាមយួពួកដគ នងិជួយ រគួសារ និងសហគមនព៍ួកដគឱ្យ
ររកានខ់ាជ រនូ់វកាត្ពវកចិចររស់ខ្លួនកនុងនាមជាពលរដាលអ។ អកកអ សកមមកនុងការដ្វើការជាមយួយនតការររស់មស្តនតី
រដ្ឋា ភបិាលជាដរចើន ដដើមបកីសាងសមត្ថភាពររស់ពួកដគកនុងការណកលមអជីវភាពរស់ដៅររស់កុមារ និងរគសួារពកួ
ដគ។ អកកអ ដររើរបាស់យនតការណដលមានរសារ ់ដូចជា រកុមជួយ ខ្លួនឯង និងគែៈកមាម ្ិការ្តល់អាោររូករ
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ែ៍ដដើមបធីានាឱ្យមានការចូលរមួដពញដលញដៅរគរដ់ាំណាកក់ាលននកមមវ ិ្ ីទាំងអស់រមួមានការដរៀរចាំ និងការ
អនុវត្តតមរយៈការវាយត្នមល។ អនកភូមជិួរររជុាំជាមយួរុគគលិកជាររចាាំដដើមបដី្វើណ្នការ និងអនុវត្តសកមមភាព។  

១.២- ររវត្តរិរស់ អកកអ  

អកកអ រត្ូវបានរដងកើត្ដឡើងដៅចុងឆ្ន ាំ២០០៧ ដដ្ឋយរកុមអនកជាំនាញណខ្មរខាងការអភវិឌឍដលើវស័ិយ
អភវិឌឍនជ៍នរទ្ និងការដលើកកមពស់សិទ្ធកុិមារណដលមានរទ្ដសា្នដ៍្វើការជាមយួោន អស់រយៈដពលជាដរចើន
ឆ្ន ាំ។ ចារត់ាំងពីការរដងកើត្មក រុគគលិក នងិរកុមររឹកាភបិាលររស់ អកកអ បានរងាា ញជារនតរនាទ រថ់ា ខ្លួន
កាំពុងណត្ដ្វើការយ៉ា ងជិត្សនិទ្ធជាមយួរគួសារណដលជួរការលាំបាក និងរកីរកខាល ាំង។ តមរយៈជាំនួយណ្នក
រដចចកដទ្សពអីងគការ terre des hommes Germany អកកអ រត្ូវបានរដងកើត្ដឡើង និងចុេះរញ្ជ ីជា្លូវការដៅ
រកសួងមោន្ទននររដទ្សកមពុជាដៅណខ្មនីា ឆ្ន ាំ២០០៨។ 

ចារត់ាំងព ី អកកអ រត្ូវបានរដងកើត្ដឡើងដៅឆ្ន ាំ២០០៨កនលងមក អងគការដនេះបានអនុវត្តគដរមាងកនុង
ត្ាំរនដ់្ឋចរ់សយលជាដរចើនដៅររដទ្សកមពុជាររករដដ្ឋយភាពដជាគជយ័គួរឱ្យកត្ស់មាគ ល់។ រនាទ រព់ីទ្ទ្ួល
បានដជាគជយ័ដលើគដរមាងសាកលបងដាំរងូដៅរសុកវាលណវង ដខ្ត្តដ ្ិ៍សាត្ ់ររដទ្សកមពុជា មានកមមវ ិ្ ីជាដរចើន
រត្ូវបានរដងកើត្ដឡើងដៅកនុងសហគមនដ៍្ឋចរ់សយលដនេះ។ ដៅឆ្ន ាំ២០០៩ ររត្រិត្តកិារបានពរងីកដល់រសុក
ភនាំរកវាញកនុងដខ្ត្តដ ្ិ៍សាត្។់ ការយិល័យដនេះរត្ូវបានរិទ្ទវ វញិ ដរើដទេះរីជាកមមវ ិ្ ីទាំងដនាេះកាំពុងរនតដៅកនុង
រសុកដនេះកដ៏ដ្ឋយ។ អកកអ រនតដ្វើសកមមភាពយ៉ា ងខាល ាំងដៅដខ្ត្តកាំពត្។ អកកអ មានកមមវ ិ្ ីដៅដខ្ត្តកណាត ល 
ដដ្ឋយដតត ត្ដលើកមមវ ិ្ ទី្ឹកសាអ ត្ និងអនាមយ័ (WASH)។ 

តមរយៈដោលនដយបាយការ រកុមារ និងការយល់ដឹងពសិីទ្ធិកុមារ អកកអ រត្ូវបានទ្ទ្ួលសាគ ល់ និងរញ្ជជ ក់
ដដ្ឋយរដ្ឋា ភបិាលកមពុជាថាជា អងគការសុវត្ថិភាពកុមារ (CSO) ដៅណខ្មថុិ្នា ឆ្ន ាំ២០១២។  

អកកអ គឺជាសមាជិកននអងគការសមពន័ធអងគការមនិណមនរដ្ឋា ភបិាលររឆ្ាំងការជួញដូរកុមារដៅកមពុជា 
(Cambodia ACTs) ណដលជារណាត ញអងគការមនិណមនរដ្ឋា ភបិាលណដលបានកាំពុងរាំដពញការងារជាពិដសសកនុង
ការររយុទ្ធររឆ្ាំងនឹងការជួញដូរកុមារដៅទូ្ទាំងររដទ្សកមពុជា។  

១.៣- ការនចនររឌតិ្ថ្ម/ីរទ្ពដិសា្នល៍អៗ ររស់ អកកអ  

អកកអ ដ្វើការដរតជាញ ចិត្តយ៉ា ងរងឹមាាំកនុងការកសាងសហគមនម៍យួររករដដ្ឋយនិរនតរភាពណដលឱ្យត្នមល
ដលើសិទ្ធិកុមារ។ ដដើមបសីដរមចដៅបាន អកកអ ជាំរញុឱ្យមានកមមវ ិ្ អីភវិឌឍនជ៍នរទ្ចរមុេះ និង្តល់សិទ្ធិអាំណាច
កនុងភាពជានដគូជាមយួអនកភមូ ិ និងរដាអាំណាច។ តមរយៈការអនតរគមនដ៍្េងៗដូដចនេះ ឪពុកមាត យ នងិអាជាញ ្
រមូលដ្ឋា នរត្ូវបានអភវិឌឍសមត្ថភាពររស់ខ្លួនកនុងការរាំដពញត្ួនាទ្ីការ រ នងិណថ្ទាំកុមារដៅកនុងសហគមន។៍ 

រនាទ រព់ីទ្ទ្ួលបានភាពដជាគជយ័ដលើគដរមាងសាកលបងដាំរូងដៅរសុកវាលណវង ដខ្ត្តដ ្ិ៍សាត្ ់
ររដទ្សកមពុជា មានកមមវ ិ្ ីអភវិឌឍនជ៍នរទ្ចរមុេះ (IRD) ជាដរចើនរត្ូវបានរដងកើត្ដឡើង និងដ្វើសាដឡើងវញិដៅ
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រសុកភនាំរកវាញ ដៅឆ្ន ាំ២០០៩។ អភរិកមររស់ អកកអ រត្វូដដ្ឋេះរសាយមូលដហតុ្ននភាពរកីរក រញ្ជា កងវេះជីវជាត្ ិ
រញ្ជា កងវេះទ្ឹកសាអ ត្ វសិមភាព និងការដរ ើសដអើងកនុងសងគម។ កមមវ ិ្ ីអភវិឌឍនជ៍នរទ្ចរមុេះ (IRD) រត្ូវអនុវត្តឱ្យ
រសរតមយុទ្ធសាស្តសតជាត្ិោាំ រសងគមចាំដ េះកុមាររកីរក នងិកុមារងាយរងដរោេះ (២០១១-២០១៥) ដោលដៅ
អភវិឌឍនស៍ហសវត្េរ ៍ និងណ្នការយុទ្ធសាស្តសតននរកុមការងារថាន កជ់ាត្ិទ្ទ្ួលរនទុកកុមារកាំរ  និងកុមារងាយរង
ដរោេះ (NOVCTF) ២០១៣-២០១៨ និងរករខ្ែ័ឌ យុទ្ធសាស្តសតសតីពីសុវត្ថិភាពចាំែីអាោរ នងិអាោររូត្ថមា
ដៅររដទ្សកមពុជា។ 

អកកអ មានដោលរាំែងរនតការពរងីកគដរមាងដនេះឱ្យកានណ់ត្ទូ្លាំទូ្ោយ ខ្ែៈមានការ្តល់មូលនិ្ថិ្មី។ 

១.៤- អនកោាំរទ្ នងិមាច ស់ជាំនយួសាំខាន់ៗ   

អកកអ សាវ គមនច៍ាំដ េះកិចចសហការចរមុេះជាមយួអនកោាំរទ្ និងមាច ស់ជាំនួយជាដរចើន។ ខាងដរកាមដនេះគឺជា
រញ្ជ ីមាច ស់ជាំនួយចារត់ាំងពីណខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១២៖ 

 Terre des hommes Germany   
 Terre des Hommes Netherlands  
 Lotus Outreach International  
 Asian Community Trust (ACT)  
 AusAID (CDF Fund)  
 Australian Embassy (Direct Aid Program – DAP Fund)  
 Australian Red Cross 
 Australian Volunteers for International Development  
 Australian Red Cross (DIAF Fund)  
 European Union and Terre des Hommes Netherlands through Cambodia ACTs  
 Holt International  
 Lotus Outreach Australia  
 Action on Poverty – formally the Australian Foundation for the Peoples of Asia and the 

Pacific Ltd (AFAP)  
 CAFOD 
 Rotary International 
 Plan International 

២- អត្តសញ្ជដ ែររស់អងគការ  

២.១- ចកខុវស័ិយររស់ អកកអ៖ 

រគរកុ់មារទាំងអស់រត្ូវទ្ទ្ួលបានសុខុ្មាលភាពសងគមររករដដ្ឋយគុែភាព នងិដចៀស្ុត្ពីការរ ាំដោភ
រាំ នរគរទ់្រមង។់  

២.២- ដរសកកមមររស់ អកកអ៖ 
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អកកអ មានដោលដៅណកលមអជីវភាពរស់ដៅររស់កុមារងាយរងដរោេះ និងកុមារណដលរត្ូវបានដគរ ាំដោភ
រាំ នដៅររដទ្សកមពុជាតមរយៈការដដ្ឋេះរសាយមូលដហតុ្ននភាពរកីរក វសិមភាព ការដរ ើសដអើងសងគម នងិការ
រ ាំដោភរាំ នដលើកុមារ។ 

២.៣- ត្នមលសនូលររស់ អកកអ៖  

 គែដនយយភាព៖ ដយើងរាំដពញកាត្ពវកិចចររស់ដយើងចាំដ េះ អកកអ អនកទ្ទ្ួល្លររដយជន ៍ រកុម
ដោលដៅ នដគូ នងិសរបរុសជន ដដើមបដីររើរបាស់្នធានឱ្យបានសមរសរ និងធានាថា កមមវ ិ្ ីដនេះនឹង
្តល់្លររដយជនដ៍ល់សហគមន។៍ 

 ត្មាល ភាព៖ ដយើង្តល់ពត័្ម៌ានទាំងរសុងកនុងសាថ រន័ និងដល់អនកទ្ទ្ួល្លររដយជន ៍ រកុមដោលដៅ 
នដគូ នងិសរបរុសជនររស់ អកកអ។ 

 ការណចករ ាំណលក៖ ដយើងរមួោន ដររើរបាស់ពត័្ម៌ាន ្នធាន និងរទ្ពិដសា្នល៍អៗ ។ 
 សាមគគីភាព៖ ដយើងដ្វើការពតួ្នដោន ចារព់ីថាន ករ់កុមររឹកា រុគគលិក អនកទ្ទ្ួល្លររដយជន ៍ រកមុ

ដោលដៅ នដគូ នងិសរបរុសជនដដ្ឋយមានដោលដៅរមួ។ 
 កិចចសហការ៖ ដយើងដ្វើការជាមយួរកុមររកឹា រគុគលិក អនកទ្ទ្ួល្លររដយជន ៍ រកុមដោលដៅ នដគូ 

និងសរបរុសជន នងិណចករ ាំណលកគាំនិត្ ចាំដែេះដឹង ជាំនាញ នងិ្នធាននានា។ 
 សុចរតិ្ភាព៖ ដយើងរាំដពញការងារដដ្ឋយណ្អកដលើគុែត្នមល ជាំដនឿ នងិដោលការែ៍ណដលដយើងមាន។  

២.៤- អនកទ្ទ្លួ្លររដយជន ៍/ រកមុដោលដៅ  

អនកទ្ទ្ួល្លររដយជន ៍ 

អនកទ្ទ្ួល្លររដយជនរ៍មួមានកុមារ និងយុវជនវយ័ដកមង ណដលកមមវ ិ្ ីបានកាំែត្ថ់ា រត្ូវជួយ ទ្ាំនុកររមងុ និង
ោាំ រ។ លកខខ្ែឌ ណដល អកកអ កាំែត្ថ់ាជាអនកទ្ទ្ួល្លររដយជនព៍ីគដរមាងមាន៖  

 កុមារណដលកាំពុងណត្រស់ដៅកនុងសាថ នភាពរកីរក  
 កុមារណដលររឈមមខុ្នឹង ឬណដលកាំពុងរងការរ ាំដោភរាំ ន និង/ឬការដកង្លចាំដែញ  

o -  ការដរៀត្ដរៀន/រ ាំដោភរាំ ន្លូវដភទ្ 
o -  ការរ ាំដោភរាំ នដលើររូរាងកាយ និងសត្ិអារមមែ៍  
o -  ការរ ាំដោភរាំ នដលើកមាល ាំងពលកមមកុមារ្ងន់្ ងរ  
o -  ការមនិទ្ទ្ួលបានការអររ់ ាំ  

ដរើដទេះរីជាមានកុមារងាយរងដរោេះដរចើនរកុមកដ៏ដ្ឋយ (ដូចណដលបានកាំែត្ដ់ដ្ឋយរកសួងសងគមកិចច អត្ីត្យុទ្ធ
ជន និងយុវនីត្ិសមបទ) អកកអ រត្ូវដ្វើការដដើមបណីកលមអជីវភាពរស់ដៅររស់រកុមកុមារខាងដលើ។ ររសិនដរើ
កុមារមាន ក ់ឬដរចើននាកជ់រួររទ្េះទ្រមងន់នភាពងាយរងដរោេះ ជាកណ់សតង ពួកដគជាកុមារកាំរ  ឬមនិមានកាយស
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មបទរគររ់ោន ់អកកអ អាចដ្វើការជាមយួពួកដគ ដដ្ឋយសារណត្កុមារទាំងដនាេះរត្វូបានកាំែត្ថ់ាកាំពុងណត្រស់ដៅ
កនុងសាថ នភាពរកីរកលាំបាក នងិ/ឬររឈមមុខ្នឹង ឬកាំពុងជរួររទ្េះការរ ាំដោភរាំ ន ឬការដកងចាំដែញ។  

អនុសញ្ជដ សតីពីសិទ្ធិកុមារររស់អងគការសហររជាជាត្ ិ ឱ្យនយិមនយ័កុមារថា រត្ូវមានអាយុដរកាមដររ់បាាំរីឆ្ន ាំ។ 
អកកអ នងឹដររើរបាស់និយមនយ័អាំពីកុមារដនេះដដ្ឋយណ្អកដលើអាយុររស់ពួកដគ។  

រកមុដោលដៅ  

រកុមដោលដៅរត្ូវបានកាំែត្ថ់ាជារកុមទាំងឡាយណាណដល អកកអ នឹងរត្ូវដ្វើការជាមយួដដ្ឋយតទ ល់
ដដើមបណីកលមអជីវភាពរស់ដៅររស់អនកទ្ទ្ួល្លររដយជនឱ៍្យបានលអររដសើរដឡើង។ រកុមដោលដៅរមួមាន អនក
ណដលរត្ូវទ្ទ្ួល្លររដយជនដ៍ដ្ឋយតទ ល់ និងចូលរមួកនុងកិចចអនតរគមនរ៍រស់ អកកអ។ កនុងករែីខ្លេះ កុមារ
ណដលជាអនកទ្ទ្ួល្លររដយជនក៍ន៏ងឹកាល យជារកុមដោលដៅ្ងណដរ។ អកកអ បានកាំែត្ន់ិយមនយ័រកុម
ដោលដៅររស់ខ្លួនថាជា៖  

 កុមារ និងរគសួារ រពមទាំងភាគី កព់ន័ធសាំខាន់ៗ ដៅកនុងសហគមនណ៍ដលរត្ូវណកលមអជីវភាពរស់ដៅ
ររស់កុមារណដលងាយរងដរោេះ/អនកទ្ទ្ួល្លររដយជនរ៍រស់ អកកអ ដដ្ឋយតទ ល់  

 អងគការមនិណមនរដ្ឋា ភបិាល នងិនដគូរដ្ឋា ភបិាលណដលមានឥទ្ធិពលកនុងការតល ស់រតូរដោលនដយបាយ។  

ដដ្ឋយអនុដោមតមគាំរអូនតរគមនរ៍រស់ អកកអ    អកកអ រត្ូវដ្វើការជាមយួរកុមដោលដៅ្ាំណដលរមួមាន
ដរចើនករមតិ្។ ជាពិដសស អកកអ រត្ូវដ្វើការជាមយួកុមារ នងិរគួសារដៅកនុងភមូណិដលមានវត្តមានររស់ អកកអ 
កដូ៏ចជាភាគី កព់ន័ធសាំខាន់ៗ  (អនកជារក់ាត្ពវកិចច) ដៅកនុងសហគមនរ៍រស់ពកួដគណដលជេះឥទ្ធិពលដល់
ជីវភាពរស់ដៅររស់កុមារទាំងដនាេះ។ អកកអ ករ៏ត្ូវរាំដពញការងារដៅករមតិ្ថាន កជ់ាត្ិតមរយៈអងគការមនិណមនរ
ដ្ឋា ភបិាល និងនដគូរដ្ឋា ភបិាលដដើមបជីេះឥទ្ធិពលដល់ការតល ស់រតូរដោលនដយបាយ។ ភាគី កព់ន័ធសាំខាន់ៗ រមួ
មានជាលមអតិ្ដូចខាងដរកាម៖  

 កុមារ៖ អនកទ្ទ្ួល្លររដយជនរ៍រស់ អកកអ កុមារដ្េងដទ្ៀត្ណដលកាំពុងណត្រស់ដៅកនុងសហគមន ៍
នដគូកុមារ សិសេអាោររូករែ៍ររស់អកកអ នងិសិសេសាោដ្េងដទ្ៀត្ 

 រគួសារ៖ ឪពុកមាត យ និងអាណាពាបាល សាចញ់ាត្ិ រគសួារណដលកាំពុងរស់ដៅកនុងសាថ នភាពរកីរក 
 ភូម៖ិ ដមភមូ ិ គែៈកមាម ្ិការអភវិឌឍនភ៍ូម ិ អាជាញ ្រមូលដ្ឋា ន រគូរដរងៀន/នាយកសាោ SHG អនក

សម័រគចិត្តសុខ្ភាពភូម ិនិងរកមុោាំរទ្សុខ្ភាពភូម ិ(VHSG) 
  ឃុាំ៖ នគរបាល អងគការមនិណមនរដ្ឋា ភបិាល គែៈកមាម ្ិការទ្ទ្ួលរនទុកកិចចការនារ ី និងកុមារ 

(CCWC)  
 រសុក៖ គែៈកមាម ្ិការពិដរោេះដយរល់កចិចការស្តសតី និងកុមារ (WCCC)  សាោរសុក មជឈមែឌ លរ

ែតុ េះរណាត លវជិាជ ជីវៈ អងគការមនិណមនរដ្ឋា ភបិាល 
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 ដខ្ត្ត (កាំពត្ ដ ្ិ៍សាត្ ់និងកណាត ល)៖ ដមធាវ ីនគរបាល អងគការមនិណមនរដ្ឋា ភបិាល មនទីរសុខាភបិា
ល មនទីរអររ់ ាំ និងមនទីរអភវិឌឍនជ៍នរទ្ គែៈកមាម ្កិារពិដរោេះដយរល់កិចចការស្តសតី និងកុមារ 
(WCCC) 

 ថាន កជ់ាត្ិ៖ អងគការសមពន័ធអងគការមនិណមនរដ្ឋា ភបិាលររឆ្ាំងការជួញដូរកុមារដៅកមពុជា (Cambodia 
ACTs) នដគូអងគការមនិណមនរដ្ឋា ភបិាល MOSVY, CNCC, NOVCTF 

 វស័ិយឯកជន៖ ត្ាំណាងឧសាហកមម និងអាជីវកមម្ ាំៗកនុងរសុក 

២.៥- ត្ាំរនដ់ោលដៅភមូសិាស្តសតររស់ អកកអ 

រចចុរបននដនេះ អកកអ កាំពុងណត្ររត្ិរត្តិការកមមវ ិ្ ីររស់ខ្លួនដៅកនុងភូមនិនរសុកចាំនួន៤ ដៅទូ្ទាំងរីដខ្ត្ត។ 
សហគមនទ៍ាំងដនាេះមានដូចខាងដរកាម៖  

រសុកវាលណវង ដខ្ត្តដ ្ិ៍សាត្ ់ 

អកកអ បានចារដ់្តើមររត្រិត្តិការដៅកនុងរសុកវាលណវងដៅដដើមឆ្ន ាំ២០០៨។ រសុកដនេះរត្ូវបានដរជើស
ដរ ើសដឡើងដដ្ឋយសារណត្វាមានអរតរកីរកខ្ពស់រាំ្ុត្ដៅកនុងររដទ្សកមពុជា។ រសុកវាលណវងមានទ្ីតាំងសថិត្ដៅ
តមរពាំណដនកមពុជា នថ្។ ររពន័ធ្លូវ និងដហដ្ឋា រចនាសមពន័ធររស់រសុកមានលកខែៈលាំបាកខាល ាំងកនុងការភាជ រដ់ៅ
កានត់្ាំរនរ់រជុាំជន ដហើយវាជាមូលដហតុ្ណដលដ្វើឱ្យរសុកដនេះទ្ទ្ួលបានការអភវិឌឍត្ចិត្ួចរា្ំ ុត្ដៅកនុងររដទ្
ស។ រសុកដនេះមានន្ទដយី៉ា ងដោចណាស់ ៧០ ភាគរយណដលរគរដែត រដ់ដ្ឋយនរពដឈើ និងមានណត្ ២៥ ភាគ
រយរ៉ាុដណាណ េះណដលអាចដ្វើកសិកមមបាន។ ដដ្ឋយសារណត្រោរម់នីរត្ូវបានដបាសសមាអ ត្ ដហើយ្លូវមានលកខែៈលអ
ររដសើរដឡើង ការការទ់្ស្តនាទ ននរពដឈើទាំងរសរចារ ់នងិខុ្សចារក់ាំពុងណត្គាំរាមកាំណហងដល់ត្ាំរនន់រពដឈើដៅទ្ី
ដនាេះ។  

កាលពីមុន រសុកដនេះធាល រជ់ាត្ាំរនស់មរភូមរិវាងកងទ្ព័ណខ្មររកហម នងិរដ្ឋា ភបិាលរហូត្ដល់ឆ្ន ាំ
១៩៩៧។ កនុងអាំឡុងដពលសស្តងាគ មសីុវលិ រោរម់នីរារណ់សនរត្ូវបានដគរងករដ់ៅកនុងត្ាំរនដ់នេះណដលបានដ្វើឱ្យ
ររជាពលរដាដៅរសុកវាលណវងកាល យជាជនរងដរោេះ និងពិការ។ 

ដយងតមទ្ិនននយ័ពីរកសួងណ្នការ រសុកវាលណវងមានរគសួារ ២៥ ភាគរយណដលរកីរករាំ្ុត្ (រគួសារ
រកីរកករមតិ្ ១ ID 2009) នងិរគួសារ ២៦ ភាគរយជារគសួាររកីរក (ករមតិ្ ២)។ កងវេះខាត្ដសវាសុខាភបិាល 
និងទ្ឹកសាអ ត្្ងន់្ ងរគឺជារញ្ជា ចមបងកនុងរសុក។ មានររជាជនចាំននួ ៩៦ ភាគរយកាំពុងណត្ររដិភាគទ្កឹកងវកដ់ៅរ
ដូវរបាាំង (ដសៀវដៅទ្និននយ័រសុកឆ្ន ាំ២០០៩) ដហើយដៅឆ្ន ាំ២០១០ ដៅសល់រត្មឹ៧០ភាគរយ។ ជាទូ្ដៅ អនកភូមិ
មានដីដរចើនដៅជិត្ទ្ដនល នងិណរពកសរមារដ់្ឋាំដុេះរសូវ និងដាំណាាំដ្េងដទ្ៀត្ដដើមប ី្ គត្់្ គងក់នុងរគសួារ។ ដៅឆ្ន ាំ
២០១៨ ការ្តល់ទ្ឹកសាអ ត្ដៅណត្ជារញ្ជា ររឈម។ 
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ខ្ែៈណដល្លូវថ្មពីីររដទ្សនថ្កាំពុងរត្ូវបានសាងសងដ់ឡើងជារនតរនាទ រ ់ រសុកវាលណវងកានណ់ត្មានភាព
អ ូអរ។ វាមានការតល ស់រតូរដរចើនដូចជា ការហូរចូលននររជាជនថ្មី និងដភញៀវដទ្សចរ។ ការតល ស់រតូរទាំងដនេះកន៏ឹង
អាចរងកឱ្យមានោនិភយ័ដល់កុមារ្ងណដរ។ 

រសុកភនាំរកវាញ ដខ្ត្តដ ្ិ៍សាត្ ់

ដៅឆ្ន ាំ២០០៩ អកកអ បានដរើកការយិល័យដៅរសុកភនាំរកវាញ ដខ្ត្តដ ្ិ៍សាត្។់ ការយិល័យដនេះ
បានរិទ្ដៅវញិដៅឆ្ន ាំ២០១៧ ដដ្ឋយសារណត្រញ្ជា មូលនិ្ិ។ ករ៏៉ាុណនត អកកអ ដៅណត្រនតអនុវត្តកមមវ ិ្ ីដៅកនុងរសុក
ដនេះដណដរ។ រសុកភនាំរកវាញមាន ៧ ឃុាំ និង ៥៣ភមូ។ិ ដូចដៅរសុកវាលណវងណដរ រសុកដនេះគឺជាត្ាំរនភ់នាំដ្ឋច់
រសយលណដលមានមនុសេរស់ដៅត្ិចត្ួច នងិមានរោរម់នីមនិទន់្ ទុេះដរចើន (ពីមនុកានក់ារដ់ដ្ឋយពកួណខ្មរ
រកហម)។  

ដៅភាគខាងត្បងូននរសុកដនេះោម នររជាជនរស់ដៅដទ្ ដហើយមាន្លូវត្ិចត្ួចរា្ំ ុត្។ វាសមបរូដៅដដ្ឋយ
ដដើមរកវាញជាដរចើន។ រសុកដនេះមានទ្ាំហាំ្ាំ ណត្មានររជាជនរស់ដៅត្ិចត្ចួរាំ្ុត្កនុងករមតិ្ដងសីុ់ដត្ ១៥ នាក់
កនុងមយួគីឡូណម៉ារត្រកឡា។ រសុកដនេះភាគដរចើនរគរដែត រដ់ដ្ឋយនរពដឈើ នងិភនាំ ដហើយកណនលងខ្លេះដទ្ៀត្សមបរូ
ដដ្ឋយរោរម់នីមនិទន់្ ទុេះជាពិដសសកនុងឃុាំ្ទេះរងូជិត្ទ្ីរមួរសុក។ 

ររជាជនររមាែជា ៧០ ភាគរយររដិភាគទ្កឹកងវកក់នុងរដូវរបាាំង ដហើយមានររជាជន ៩៣ ភាគរយ
ោម នរងគនអ់នាមយ័ដររើរបាស់ ណដលជាដហតុ្រងកឱ្យមានការរាំពុលទ្ឹកដភលៀង្មមជាត្ិដៅកនុងអាងសតុកទ្ឹក និង
រដងកើត្ឱ្យមានជាំងឺដចញពីររភពទ្ឹក។ ជាម្យម មានអនកភមូរិរណហលជា ១ ភាគ ៣ រនតចាំណាយរបាកដ់លើការ
ណថ្ទាំសុខ្ភាពររស់ខ្លួន។  

ជាទូ្ដៅ ភាពរកីរកដៅកនុងត្ាំរនដ់នេះរណាត លមកពី្លិត្ភាពកសិកមមទរ កងវេះរោរពូ់ជ នងិ
ឧរករែ៍កសិកមម ចាំដែេះដងឹរដចចកដទ្សកសិកមមដៅមានករមតិ្ កងវេះខាត្ឥែទនសមរមយ និងភាពោម ន
ការងារដ្វើ។ អនកភូមជិាដរចើននាករ់រកររររចិញ្ច ឹមជីវតិ្តមរយៈការណសវងរកអាោរកនុងនរព ការការទ់្ស្តនាទ ននរព
ដឈើខុ្សចារ ់ ររបាញ់សត្វនរព ការការរ់ាំតល ញនរពដឈើដដើមបដី្វើកសិកមមណដលរ៉ាេះ ល់ដល់ររសិាថ ន្ងន់្ ងរ និង
រដងកើនោនិភយ័ននជាំងឺរគុនឈាម/រគុនចាញ់ នងិរងររសួ/សាល រដ់ដ្ឋយសារសាំែល់មនិទន់្ ទុេះ។ 

ត្ាំរនដ់នេះកម៏ានអរតចុេះដឈាម េះចូលដរៀនទរដដ្ឋយសារណត្កងវេះខាត្សាោដរៀន នងិ្លូវដ្វើដាំដែើ រណវង
ឆ្ង យ ជីវភាពរស់ដៅររស់រគសួារខ្េត្ដ់ខ្ាយ និងគុែភាពអររ់ ាំដៅមានករមតិ្។ ដរើដទេះរីជាការចូលដរៀនដៅ
រឋមសិកាមានលកខែៈលអររដសើរដឡើងកដ៏ដ្ឋយ កអ៏រតសិសេរនតដៅថាន កអ់នុវទិ្ាល័យ និងវទិ្ាល័យដៅ
មានករមតិ្ទរដៅដឡើយ។ ដនេះគឺជាលកខែៈពិដសសកនុងដខ្ត្តដ ្ិ៍សាត្ ់ ណដលបានកាំែត្ដ់ោលដៅដដ្ឋយ 
អកកអ។ 
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រសុកឈូក ដខ្ត្តកាំពត្  

ការយិល័យទ្ីរនួររស់ អកកអ រត្ូវបានរដងកើត្ដឡើងដៅដដើមឆ្ន ាំ២០១២ កនុងរសុកឈូក ដខ្ត្តកាំពត្។ 
ត្ាំរនដ់នេះរត្ូវបានដរជើសដរ ើសដឡើងដដ្ឋយសារណត្ខ្វេះអងគការមនិណមនរដ្ឋា ភបិាលដៅកនុងត្ាំរន ់ គមាល ត្ដសវារដា អរត
រកីរកខ្ពស់ និងកងវេះខាត្ដសវាសុខាភបិាល និងអនាមយ័ និងរញ្ជា កមាល ាំងពលកមមកុមារ និងការដ្វើអដនាត ររដវស
ន។៍ កាលពមីុន រសុកឈូកធាល រស់ថិត្ដរកាមការរគររ់គងររស់ពួកណខ្មររកហម។ ដៅកនុងត្ាំរនដ់នេះ កុមារដរកាម
អាយុ១៨ឆ្ន ាំមានចាំននួ ៤១ ភាគរយននចាំននួររជាជនសររុ។  

ឃុាំណដលរកីរក និងដ្ឋចរ់សយលរាំ្ុត្ (ឃុាំតណកន នងិរត្ ាំងភាល ាំង) ននរសុកឈូកកាំពុងណត្ជួរររទ្េះអ
រតការចូលដរៀនទរ ការចាំណាយដរចើនតមរគួសារដលើការណថ្ទាំសុខ្ភាព និងការទ្ិញវត្ថុធាតុ្ដដើមកសិកមម 
ដហើយមានរគួសារចាំនួន ៣៨,៤ ភាគរយ (តណកន) និង ៣០ភាគរយ (រត្ ាំងដភលៀង) រត្ូវបានចាត្ទុ់្កថាមាន
ជីវភាពរកីរក។ ដៅកនុងភូមមិយួចាំនួន រគួសារជាង៥០ភាគរយមានជីវភាពរកីរកករមតិ្ ១ ឬ ២។  

រសុកឈូក សមបរូដៅដដ្ឋយជដមាល េះដី្លី និងមានការចារអ់ារមមែ៍ពអីងគការោាំ រនានា។ 

ដខ្ត្តកណាត ល 

អកកអ យកចិត្តទុ្កដ្ឋកដ់លើកមមវ ិ្ ីទ្កឹសាអ ត្ និងអនាមយ័ (WASH) ដៅដខ្ត្តកណាត ល ដដ្ឋយដ្វើការ
យ៉ា ងជតិ្សនិទ្ធិជាមយួសាោដរៀន នងិសហគមនណ៍ដលបានដរជើសដរ ើស។ អកកអ កស៏ហការជាមយួរកុមររកឹា
ឃុាំ ភូម ិ និងសាោដរៀនដដើមប ី្ េពវ្ាយពីសុខ្ភាព និងអនាមយ័ និងការណរងណចកទ្កឹសាអ ត្ និងរងគនអ់នាម័
យ។ 

៣-អភរិកមររស់ អងគការកមពុជាដដើមបកុីមារ និងការអភវិឌឍន ៍ 
៣.១- ការអភវិឌឍជនរទ្ចរមេុះ  

ការអភវិឌឍជនរទ្ចរមុេះគឺជាវ ិ្ ីសាស្តសតរមួមយួកនុងការដ្វើការជាមយួសហគមន។៍ វាគជឺាកមមវ ិ្ ីមយួ
ណដលដ្វើការដតត ត្ដលើការដ្វើការរញ្ចូ លោន រវាងវស័ិយដ្េងៗ ជាជាងដ្វើណត្តមណររររនពែីណត្មយួវស័ិយ
សកមមភាពរញ្ចូលោន ណដលរមួមានសុខ្ភាព ការអររ់ ាំ និងកសិកមម។ ទ្សេនទនននអភរិកមចរមុេះសាំដៅមនិរត្មឹ
ណត្ដលើពហុវស័ិយរ៉ាុដណាណ េះដទ្ ករ៏៉ាុណនតវាសាំដៅដល់ភាគី កព់ន័ធជាដរចើន។ ភាគី កព់ន័ធរមួមានអនកទ្ទ្ួល្ល
ររដយជន ៍ (ចាំដ េះ អកកអ មានកុមារងាយរងដរោេះជាដដើម) រគសួារ វស័ិយឯកជន សមាជិកសហគមន ៍ អងគ
ការមនិណមនរដ្ឋា ភបិាលជាត្ ិ និងអនតរជាត្ិ អាជាញ ្រមូលដ្ឋា ន និងអនក្តល់ដសវាសុខាភបិាល និងអររ់ ាំ។ ជាការ
ពិត្ណាស់ រញ្ជា ររឈមគឺរត្ូវសរមរសរមួលកិចចខ្ិត្ខ្ាំររឹងណររងដដើមបឱី្យភាគីទាំងដនាេះអាចរាំដពញឱ្យោន ដៅ
វញិដៅមកបាន នងិដដ្ឋយោម នការណខ្វងគាំនិត្ោន ។ អភរិកមដនេះរត្ូវដតត ត្ដលើការរងាក រតមរយៈការយកចិត្ត
ទុ្កដ្ឋកដ់លើការដដ្ឋេះរសាយមលូដហតុ្ននភាពរកីរក នងិរញ្ជា សងគមដ្េងៗដទ្ៀត្។ 
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ដោលដៅអភវិឌឍនស៍ហសវត្េរ ៍ (MDG) របាាំពីរដាំរូងគឺចាស់ណាស់រត្ូវពឹងណ្អកដលើអភរិកមចរមុេះកនុង
ការអភវិឌឍ។ ដោលដៅអភវិឌឍនស៍ហសវត្េរទ៍្ីរបាាំរី (ណដលដតត ត្ដលើកាំដែើ នននភាពជានដគូសាកលសរមារក់ារ
អភវិឌឍ) កព៏ឹងណ្អកដលើអភវិរកមចរមុេះកនុងការអភវិឌឍ្ងណដរ ដហើយដលើកដនេះ វា កព់ន័ធនងឹការពរងឹងការតល ស់រតូ
រ។ (ដយង៖ de Janvry, 2015) 

យុទ្ធសាស្តសតពហុវស័ិយ និងករមតិ្ននអនតរគមនរ៍រស់ អកកអ រត្ូវរសរតមអភរិកមអភវិឌឍនជ៍នរទ្ច
រមុេះ។ កនុងរយៈដពលរបាាំឆ្ន ាំរនាទ រ ់ អងគការនងឹរនតដ្វើការជាមយួកុមារ រគសួារ នងិភាគ ីកព់ន័ធដ្េងដទ្ៀត្ដដើមប ី
អនុវត្តយុទ្ធសាស្តសតជាដរចើន សាំដៅរនតដដ្ឋេះរសាយភាពងាយរងដរោេះររស់កុមារ។ ដូចបានកាំែត្ក់នុងទ្ិសដៅ
យុទ្ធសាស្តសត អកកអ នឹងដ្វើការដលើកិចចការ រកុមារ ការអររ់ ាំ សុខាភបិាល និងកសិកមមដដ្ឋយសហការជាមយួរ
ដ្ឋា ភបិាល និងវស័ិយឯកជន។ 

 ៣.២- អភរិកមតមសិទ្ធកុិមារ(CRBA)  

អភរិកមតមសិទ្ធិកុមារ (CRBA)  រត្ូវណ្អកដលើរករខ្ែ័ឌ អភវិឌឍនណ៍ដលរត្ូវភាជ រជ់ាមយួនឹងអភរិកម
តមសិទ្ធិមនុសេណដលរត្ូវអនុវត្តយ៉ា ងជាកោ់កច់ាំដ េះកុមារ។ អភរិកមដនេះរត្ូវដយងដៅតមអនុសញ្ជដ សតីពី
សិទ្ធិកុមារណដលជាដោលការែ៍ណែនាាំរគឹេះ។ ដោលការែ៍ទាំងដនេះរមួមានកនុងកមមវ ិ្ ីណែនាាំ ដោលនដយបាយ 
និងការដឆលើយត្រររស់ UNCRC ចាំដ េះកុមារ។ សិទ្ធិទាំងរនួ (ណដលបានកាំែត្ដ់ដ្ឋយ UNICEF) មាន៖ 

១- សិទ្ធិរស់រាន និងសុខ្ភាព 
២- សិទ្ធិទ្ទ្ួលបានការអររ់ ាំ 
៣- សិទ្ធិទ្ទ្ួលការការ រ និងការណថ្ទាំ 
៤- សិទ្ធិចូលរមួរដញ្ចញមត្ ិ

អភរិកម CRBA ្តល់អាទ្ិភាពដល់កុមារណដលជារកុមងាយរងដរោេះរាំ្ុត្ដដ្ឋយសារណត្ការរ ាំដោភ
រាំ នសិទ្ធិមនុសេ។ អនតរគមនដ៍នេះដតត ត្ដលើមូលដហតុ្ចមបងននភាពរកីរក ភាពខ្វេះខាត្ និងការរ ាំដោភរាំ ន
សិទ្ធិមនុសេ។ CRBA ដតត ត្សាំខានដ់លើគែដនយយភាពននការទ្ទ្ួលខុ្សរត្ូវ និងភាពជាសាកល និងភាពមនិ
អាចដ្ឋចព់ីោន បានននសិទ្ធិទាំងអស់។ ការចងរកងរណាត ញ និងការទមទរត្ូវបានចាត្ទុ់្កថាជាសកមមភាពសាំ
ខាន។់ សកមមភាពទ្ាំនាកទ់្ាំនងសាធារែៈកជ៏ាណ្នកមយួននយុទ្ធសាស្តសតពរងឹងការអនុវត្តសិទ្ធិកុមាររគររ់ជុងដរជា
យ។ គដរមាងរត្ូវបានដគដមើលដឃើញថាជាវ ិ្ ីសាស្តសតមយួកនុងការការ រ ដលើកកមពស់ និងពរងឹងសិទ្ធិររស់កុមារ។ 
ការ្តល់សិទ្ធិអាំណាចដល់កុមារគឺជាសមាសធាតុ្សាំខានន់នអភរិកមដនេះ។ (ដមើលសនាទ នុរកមសរមារក់ារពនយល់
រណនថម កព់ន័ធនងឹការណសវងអាំពីការ្តល់សិទ្ធិអាំណាចររស់ អកកអ) ដពលខ្លេះ អភរិកម CBRA រត្ូវបានសាំដៅ
ដលើអភរិកមអភវិឌឍនដ៍តត ត្ដលើកុមារជាដោលដៅសាំខាន។់ 

តមរយៈការអនុវត្តដោលដៅកមមវ ិ្ ីយុទ្ធសាស្តសតទាំង ៣ អកកអ នឹងអនុវត្ត CRBA។ សកមមភាព
សាំខានន់ឹងរមួរញ្ចូ លទាំង៖ ដ្វើការជាមយួកុមារ និងរគួសារណដលងាយរងដរោេះរាំ្ុត្ដៅកនុងសហគមនន៍ីមយួៗ 
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ោាំរទ្ដល់ការអនុវត្តសិទ្ធិកុមារ កសាងសមត្ថភាពររស់អនកជារក់ាត្ពវកចិច (ឪពុកមាត យ អាជាញ ្រមូលដ្ឋា ន អនក្ត
ល់ដសវាអររ់ ាំ នងិសុខ្ភាព) ដដើមបអីនុវត្តត្ួនាទ្ីររស់ខ្លួនកនុងការការ រសិទ្ធិកុមារ និង្តល់ដសវាណដលពួកដគរត្ូវ
ការជាចាាំបាច ់រដងកើត្ឱ្កាសដល់កុមារឱ្យចូលរមួដ្វើការសដរមចចិត្តណដលជេះឥទ្ធិពលដល់ជីវភាពរស់ដៅររស់ពកួ
ដគ ដ្វើឱ្យការទ្ទ្ួលបានការអររ់ ាំមានលកខែៈលអររដសើរដឡើង។ 

៤- ទិ្សដៅយុទ្ធសាស្តសត និងកមមវ ិ្ សីនូលររស់ អកកអ 

៤.១- ទ្ដិាភាពទូ្ដៅ  

ការពិនិត្យដឡើងវញិដលើយុទ្ធសាស្តសតបាន្តល់ឱ្យ អកកអ នូវឱ្កាសមយួកនុងការណកសរមួលកមមវ ិ្ ីសនូល
ររស់ខ្លួន។ អកកអ នឹងរនតដ្វើសកមមភាពរសដដៀងោន មយួចាំនួន។ ណ្នការដនេះមានរយៈដពលរបាាំឆ្ន ាំ។ ឆ្ន ាំទ្១ី 
(២០១៩) គឺជាដាំណាកក់ាលរមួរញ្ចូ លោន ។ សកមមភាពទាំងដនេះរមួមាន៖ ការសដរមចឱ្យបាននូវណ្នការអនុវត្តន ៍
និងការកសាងសមត្ថភាពររស់ អកកអ ដដើមបរីនតអនុវត្តទ្សិដៅយុទ្ធសាស្តសត។ ៤ ឆ្ន ាំរនាទ រម់កដទ្ៀត្គឺជាការអនុ
វត្តទ្ិសដៅយុទ្ធសាស្តសតររស់អងគការ។ កមមវ ិ្ ីណដលរត្ូវអនុវត្តសាដឡើងវញិរត្ូវរសរតមដោលដៅកមមវ ិ្ ីយុទ្ធសា
ស្តសតទាំងរី និងរនតណ្នការយុទ្ធសាស្តសតមនុ។ ដលើសពីដនេះដទ្ៀត្ ដោលដៅយុទ្ធសាស្តសតមយួរត្ូវជារ ់កព់ន័ធនឹង
ការអភវិឌឍររស់អងគការ ដដ្ឋយោាំរទ្ដល់ដោលដៅកមមវ ិ្ ។ី  

៤.២- ការអភវិឌឍ នងិការការ រកុមារ  

សិទ្ធ ិនងិរញ្ជា ណដលបានដដ្ឋេះរសាយ  

កុមារមយួចាំននួ្ាំកាំពុងណត្ជួរររទ្េះនឹងការដររើរបាស់អាំដពើហិងា ការរ ាំដោភរាំ ន នងិការដកង្ល
ចាំដែញដៅកនុងត្ាំរនដ់ោលដៅររស់ អកកអ ។ អងគការកនុងរសុកជាដរចើនកាំពុងដដ្ឋេះរសាយរញ្ជា ដនេះ ករ៏៉ាុណនត
អាជាញ ្រមូលដ្ឋា នកាំពុងណត្ជួរការលាំបាកកនុងការរាំដពញត្ួនាទ្ីររស់ខ្លួនកនុងនាមជាអនកជារក់ាត្ពវកចិច។  

ដោលដៅយុទ្ធសាស្តសតសតីពីការអភវិឌឍ និងការការ រកុមាររត្ូវដ្វើដឡើងរសរតមអនុសញ្ជដ សតីពីសិទ្ធកុិមារណដល
ទកទ់្ងនងឹការការ រ នងិការអររ់ ាំកុមារ។  

ដោលដៅទ្ ី១៖ ធានាថា កុមាររត្វូទ្ទ្លួបានការអររ់ ាំ ការការ រ នងិការណថ្ទាំ  

ដោលរាំែង៖  
១.១ ពរងឹងសមត្ថភាពររស់កុមារ និងអនកជារក់ាត្ពវកិចចដដើមបកីារ រ និងណថ្ទាំកុមារ 
១.២ ណកលមអ និងពរងឹងយនតការ និងកចិចការការ រកុមារ 
១.៣ រដងកើនចាំដែេះដឹង នងិជាំនាញររស់កុមារដដើមបជីាំរញុដល់ការអភវិឌឍកុមារ 

សកមមភាពសាំខាន់ៗ ៖  
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១.១ ពរងឹងសមត្ថភាពររស់កុមារ និងអនកជារក់ាត្ពវកិចចដដើមបកីារ រ និងណថ្ទាំកុមារ 
១.១.១  អនុវត្តការដលើកកមពស់ការយល់ដឹង និងការអររ់ ាំអាំពីការការ រកុមារដល់កុមារ នងិរគួសារ

ណដលងាយរងដរោេះ ដូចជាកមមវ ិ្ ីមតិ្តអររ់ ាំមតិ្តដៅតមសាោដរៀន និងសហគមន ៍
១.១.២  ្ តល់ការរែតុ េះរណាត ល ររកឹាដយរល់ និងោាំរទ្ដល់អាជាញ ្រមូលដ្ឋា ន CCWC និង 

WCCC ដដើមបណីកលមអសមត្ថភាពររស់ពួកដគកនុងនាមជាអនកជារក់ាត្ពវកិចច  
១.២ ណកលមអ និងពរងឹងយនតការ និងកចិចការការ រកុមារ 

១.២.១  សហការជាមយួភាគីរដ្ឋា ភបិាល និងនដគូអងគការសងគមសីុវលិសាំខាន់ៗ ដដើមបកីាំែត្ ់ នងិតម
ដ្ឋនកុមារណដលងាយរងដរោេះ    និងសរមរសរមួលការងារ កព់ន័ធនងឹកិចចការ្លូវចារ ់ និង
ការោាំរទ្ដ្េងៗ 

១.២.២  សរមរសរមួលកចិចសហការរវាងកុមារ/រគសួារ និងអនកជារក់ាត្ពវកិចចដដើមបរីមួោន រដងកើត្ឱ្យមាន
មដ្ាបាយកនុងការទ្ទ្ួលបានកិចចការ រ នងិោាំរទ្កុមារររករដដ្ឋយររសិទ្ធភាព 

១.២.៣  អនុវត្តណ្នការ និងការដឆលើយត្រ កព់ន័ធនឹងការការ រសងគមដស៏មរសរដល់កុមារ នងិ
រគួសារណដលកាំពុងជួរវរិត្ត ិដូចជាភាពអាសនន ឬដរោេះថាន ក ់ 

១.៣ រដងកើនចាំដែេះដឹង នងិជាំនាញររស់កុមារដដើមបជីាំរញុដល់ការអភវិឌឍកុមារ  
១.៣.១  ពិនិត្យដឡើងវញិ និងអនុវត្តការតល ស់រតូរដលើកមមវ ិ្ ី្ តល់អាោររូករែ៍អររ់ ាំររស់ អកកអ ដដ្ឋយ

រសរតមត្រមូវការររស់សហគមន ៍នងិទ្ិសដៅយុទ្ធសាស្តសតររស់ អកកអ 
១.៣.២  សហការជាមយួសហគមន ៍ រដ្ឋា ភបិាល និងអងគការសងគមសីុវលិដដើមបដីលើកកមពស់ការយល់

ដឹង និងឱ្កាសអាំពីការអររ់ ាំកនុងររពន័ធ និងដរៅររពន័ធ 
 ១.៣.៣ ្ តល់ឱ្កាសដល់សិសានុសិសេទាំងអស់ឱ្យចូលរមួកនុងការដ្វើណ្នការអនាគត្ និងសកមមភាព

អភវិឌឍនវ៍ជិាជ ជីវៈ 
១.៣.៤  សរមរសរមួលដល់ការអភវិឌឍ និងការដររើរបាស់្នធានសមរសរដល់សាោកុមារដមរត្ ី

និងមដត្តយយសិកា 
១.៣.៥  ពិនិត្យដឡើងវញិដលើលកខខ្ែឌ ដរជើសដរ ើសសិសេរកីរកតមលកខខ្ែឌ រដាណដលបានណកណររ 
១.៣.៦  ដ្វើណ្នការ និងដរៀរចាំសាំដែើ ណសវងរកមូលនិ្ិដដើមបោីាំរទ្កុមារឱី្យរនតការសិកាពីរឋមសិកា

ដល់អនុវទិ្ាល័យ និងវទិ្ាល័យ។ កមមវ ិ្ ដីនរមួមានរថ្យនតដឹកសិសេ ឬកណនលងសាន កដ់ៅសម
រសរសរមារសិ់សេ។ 

លទ្ធ្ លណដលបានរ ងទុ្ក  

លទ្ធ្លរយៈដពលណវង៖ កុមារទ្ទ្ួលបានការអររ់ ាំ ការការ រ និងការណថ្ទាំលអររដសើរជាងមុន  

លទ្ធ្ លសាំខាន់ៗ  –  

 សមត្ថភាពររស់កុមារ នងិអនកជារក់ាត្ពវកចិចកនុងការការ រ និងណថ្ទាំកុមារមានភាពលអររដសើរជាងមុន 
 យនតការ និងកិចចការ រកុមាររត្ូវបានពរងងឹ នងិណកលមអកនុងការការ រកុមារ 
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 កុមារទ្ទ្ួលបានចាំដែេះដឹង និងជាំនាញកនុងការដលើកកមពស់ការអភវិឌឍកុមារ  

ភស័តុតងននការតល ស់រតូរ - សូចនាករ  

ដោលដៅ  សូចនាកររយៈដពល ៣ ឆ្ន ាំ  

កុមារ 

១. % កុមារដោលដៅណដលដឹងពីកណនលង និងវ ិ្ ីសាស្តសតកនុងការរាយការែ៍អាំពីការរ ាំដោភរាំ នដលើ
ការការ រ  
២. % កុមារណដលងាយរងដរោេះកនុងរញ្ជ ី OVC ណដលទ្ទ្ួលបានការោាំរទ្ (ណរងណចកតមណយនឌរ័ 
អាយុ និងររដភទ្ននភាពងាយរងដរោេះ)  
៣. អរតរញ្ចរក់ារសិកាដៅសាោដរៀន នងិវគគរែតុ េះរណាត លវជិាជ ជីវៈ  
៤. អរតកុមារណដលរាយការែ៍អាំពីការតល ស់រតូរណ្អកតមការយល់ដឹងររស់ពកួដគអាំពីជដរមើសអាជីព 
ទ្ាំនុកចតិ្តកនុងការអភវិឌឍអាជីព និងសមត្ថភាពដ្វើការសដរមចចិត្ត 

រគួសារ  
៥. % សមាជិក SHG ណដលដឹងពីកណនលង និងវ ិ្ ីសាស្តសតកនុងការរាយការែ៍អាំពីការរ ាំដោភរាំ នដលើ
ការការ រ  

ររពន័ធ  ៦. ករមតិ្ននការអនុវត្តសតងដ់្ឋរជាត្ិសរមារ ់OVC ដដ្ឋយសមាជិក CCWC  

សកមមភាពសនូល  

មានគដរមាងជាដរចើនណដលនឹងដ្វើឱ្យ អកកអ រស្តញ្ជជ រដល់សហគមនឱ៍្យយល់ដឹងអាំពសិីទ្ធិររស់កុមារ 
និងការរ ាំដោភរាំ នកុមារ។ អកកអ នឹងជួយ ដល់អនកណដលទ្ទ្ួលខុ្សរត្ូវចាំដ េះការការ រកុមារ រមួមានឪពុក
មាត យ អាជាញ ្រមូលដ្ឋា ន នងិអងគការមនិណមនរដ្ឋា ភបិាលកនុងការរងាក រ នងិដឆលើយត្រដៅនឹងការរ ាំដោភរាំ នកុមារ
ឱ្យបានកានណ់ត្លអររដសើរដឡើង។  

សកមមភាពរមួមាន៖ ការរែតុ េះរណាត លអាំពីសិទ្ធកុិមារ និងការការ រដល់អនកភូម ិ និងអនកជារ់
កាត្ពវកិចច ដលើកកមពស់សតងដ់្ឋរននការណថ្ទាំណដលមានលកខែៈលអររដសើរជាងមុនតមរយៈកិចចខ្តិ្ខ្ាំររងឹណររង
ទមទរ និងភាពជានដគូោាំរទ្ជាមយួអាជាញ ្រមូលដ្ឋា ន និងការងារដ្េង ្តល់អាោររូករែ៍អររ់ ាំ អនុវត្ត
សកមមភាពដលើកកមពស់ការយល់ដឹង សរមរសរមួលដល់ការរដងកើត្សាោកុមារដមរត្ី និងមដត្តយយសិកា អនុវត្ត
ណ្នការ នងិការដឆលើយត្រចាំដ េះការការ រសងគមណដលសមរសរ។  

៤.៣- ការពរងឹងអាំណាចដសដាកិចច  

រញ្ជា  នងិសិទ្ធណិដលបានដដ្ឋេះរសាយ  

ររជាជនភាគដរចើនណដលរស់ដៅកនុងត្ាំរនដ់ោលដៅររស់ អកកអ កាំពុងណត្រស់ដៅកនុងសាថ នភាពរកីរកលាំ
បាក។ កតត រមួចាំណែកសាំខាន់ៗ រមួមានកងវេះខាត្ការទ្ទ្លួដដើមទុ្ន នងិ្នធានកសិកមម ដីមានជីវជាត្ិ ការណររ



 18 

ររួលអាកាសធាតុ្ រញ្ជា ខ្វេះខាត្ឱ្កាសការងារ សមត្ថភាពរែតុ េះរណាត លវជិាជ ជីវៈ និងរដងកើនរបាកច់ាំែូលដៅ
មានករមតិ្ កងវេះខាត្ររពន័ធការ រសងគម និងឱ្កាសរដងកើន្នធានណដលភាគដរចើនមានណត្ដៅត្ាំរនរ់រជុាំជន។  
្លរ៉ាេះ ល់ននភាពរកីរកដលើកុមារមានដរចើនយ៉ា ង។ ភាពរកីរក នងិមូលដហតុ្ននភាពរកីរករណាត លឱ្យមាន្ល
រ៉ាេះ ល់ជាដរចើនចាំដ េះកុមារ និងរគសួារររស់ពកួដគដៅត្ាំរនដ់ោលដៅររស់ អកកអ រមួមាន៖ សុខ្ភាព និង
ករមតិ្អររ់ ាំដខ្ាយ កងវេះអាោររូត្ថមា ភាពងាយរងដរោេះកានណ់ត្ខាល ាំងដឡើងចាំដ េះការដកង្លចាំដែញ និងការ
រ ាំដោភរាំ ន ការចូលរមួត្ិចត្ួចកនុងសកមមភាពទូ្ដៅ រញ្ជា អដនាត ររដវសនដ៍រចើនដឡើង និងសាមគគីភាពសងគមដៅ
មានករមតិ្។  

ដោលដៅយុទ្ធសាស្តសតពរងឹងអាំណាចដសដាកចិចរត្ូវបានអនុវត្តដឡើងដដ្ឋយរសរតមអនុសញ្ជដ សតីពីសិទ្ធកុិមារ ក់
ពន័ធនឹងជីវតិ្ និងសុខ្ភាព។  

ដោលដៅទ្ ី ២៖ កាត្រ់នថយភាពងាយរងដរោេះចាំដ េះកុមារតមរយៈការដ្វើឱ្យររដសើរដឡើងនូវជវីភាពរគសួារ នងិ
ដសដាកចិចសងគមររករដដ្ឋយនរិនតរភាព 

ដោលរាំែង៖  

២.១  រដងកើនចាំនួនយុវជនវយ័ដកមងៗ និងរគសួារណដលទ្ទ្ួលបានដដើមទុ្ន នងិ្នធានដ្េងៗឱ្យដ្វើសកមមភាព
រដងកើនរបាកច់ាំែូល 

២.២  ពរងីកចាំដែេះដងឹ និងជាំនាញទកទ់្ងនងឹការរែតុ េះរណាត លវជិាជ ជីវៈ/ការរដងកើនរបាកច់ាំែូល រពមទាំ
ងរដងកើនករមតិ្ននការោាំរទ្ដល់យុវជនវយ័ដកមងៗ និងរគសួារដដ្ឋយកាំែត្ព់ឱី្កាសការងារជាកោ់ក ់

២.៣  ដ្វើឱ្យររដសើរដឡើងនូវការទ្ទ្ួលបានការដររើរបាស់ទ្ឹកសាអ ត្ និងអនាមយ័ដដើមបជីាំរញុឱ្យអនកភមូដិ្វើការ
ររករដដ្ឋយ្លិត្ភាព  

សកមមភាពសាំខាន់ៗ ៖  

២.១  រដងកើនចាំនួនយុវជនវយ័ដកមងៗ និងរគសួារណដលមានដដើមទុ្ន និង្នធានដ្េងៗឱ្យដ្វើសកមមភាពរដងកើន
របាកច់ាំែូល  
២.១.១  ណកលមអរកុមជួយ ខ្លួនឯងដដើមបងីាយរសួល្តល់របាកក់មច ី
២.១.២  ពរងីក្នាោរសត្វ ដូចជា្នាោរដោ រនាទ រព់ីមានការពិនិត្យដ្ទៀងតទ ត្ដ់ដើមបធីានាពីភាព

អាច្តល់្លចាំដែញននកមមវ ិ្ ីណដលជាររភពចាំែូលររស់ អកកអ។ 
២.១.៣  រដងកើនឱ្កាសសរមារយុ់វជនវយ័ដកមង និងរគួសារដដើមបទី្ទ្លួបាន្នធានសាំខាន់ៗ  ដូចជា 

ឧរករែ៍ដ្វើកសិកមម ការររឹកាដយរល់រដចចកដទ្សពអីនកជាំនាញ 
២.១.៤  ដរៀរចាំណ្នការ នងិសរមរសរមួលដល់សកមមភាពពរងងឹអាំណាចដសដាកិចចណដលគិត្គូរអាំពីទ្ី

្ារ/កមាល ាំងពលកមមឧសាហកមម និង្លររដយជនព៍ីឱ្កាសដ្វើអាជីវកមម 
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២.២  ពរងីកចាំដែេះដងឹ និងជាំនាញទកទ់្ងនងឹការរែតុ េះរណាត លវជិាជ ជីវៈ/ការរដងកើនរបាកច់ាំែូល រពមទាំ
ងរដងកើនករមតិ្ននការោាំរទ្ដល់យុវជនវយ័ដកមងៗ និងរគសួារ  
២.២.១  រដងកើន នងិរដងកើត្វគគរែតុ េះរណាត លរណនថមដទ្ៀត្សរមារយុ់វជនវយ័ដកមងៗ និងរគួសារដដ្ឋយ

សហការជាមយួអនកជាំនាញរដចចកដទ្ស អនកដរៀរចាំការរែតុ េះរណាត ល និងអាជីវកមម កព់ន័ធ 
២.២.២  រដងកើត្កចិចសហការររករដដ្ឋយររសិទ្ធភាពកនុងចាំដណាមរកមុជួយ ខ្លួនឯង អនកជាំនាញ

រដចចកដទ្ស អនកដរៀរចាំការរែតុ េះរណាត ល និងអាជីវកមម កព់ន័ធដដើមបណីចករ ាំណលកជាំនាញ 
២.២.៣  រដងកើត្ឱ្កាសការងារសរមារយុ់វជនវយ័ដកមងៗដដ្ឋយសហការជាមយួវស័ិយឯកជន    ឬសហ

រគិន 
២.២.៤  អភវិឌឍគដរមាង្តួចដ្តើមកសិករដោលដដើមបរីដងកើត្រកមុ្លិត្ណដលមានជាំនាញចាស់ោស់ 

និងមានណ្នការដ្ឋាំដាំណាាំចរមេុះ និងកិចចសហររត្ិរត្តិការកនុងចាំដណាមកសិករមូលដ្ឋា នរមួមាន
សហគមនក៍សិកមម នងិការកាំែត្ព់ទី្ី្ារ នងិរញ្ជា ររឈមកនុងការដ្វើទ្ី្ារ 

២.៣  ដ្វើឱ្យររដសើដឡើងនូវការទ្ទ្ួលបានការដររើរបាស់ទ្ឹកសាអ ត្ និងអនាមយ័ដដើមបជីាំរញុឱ្យអនកភមូដិ្វើការ
ររករដដ្ឋយ្លិត្ភាព 
២.៣.១  ពរងឹងសមត្ថភាពននដសវាសុខាភបិាលសាំខាន់ៗ  និងភាគី កព់ន័ធដ្េងៗដដើមបរីងកលកខែៈ

ងាយរសួលកនុងការទ្ទ្ួលបានទ្ឹកសាអ ត្ដររើរបាស់ និងអនាមយ័លអ ដសវាសុខាភបិាលសមរមយ 
និងពត័្ម៌ានសុខាភបិាល 

២.៣.២  សហការជាមយួភាន កង់ារសុខាភបិាល/អនក្តល់ដសវា កព់ន័ធដ្េងៗ នងិោាំរទ្ដល់ត្នួាទ្ី
ររស់ពួកដគកនុងការដកឹនាាំការអនុវត្តអនតរគមន ៍កព់ន័ធនឹងសុខាភបិាល 

២.៣.៣ ចារដ់្តើមគដរមាងណដលដដ្ឋេះរសាយត្រមូវការ កព់ន័ធនឹងសុខ្ភាពរឋមដូចជាទ្ឹកសាអ ត្ និង
អនាមយ័ អាោររូត្ថមា កនុងកាលៈដទ្សៈមយួននត្រមូវការដស៏ាំខាន ់ និងណដលមានររភពទ្ឹក
ោម នសារធាតុ្រាំពុលដដ្ឋយកាំដបារ និងជាត្ិណដក។ 

លទ្ធ្ លណដលបានរ ងទុ្ក  

លទ្ធ្លរយៈដពលណវង៖ ភាពងាយរងដរោេះចាំដ េះកុមាររត្ូវបានកាត្រ់នថយតមរយៈជវីភាពសងគម
ដសដាកិចចណដលរត្ូវបានណកលមអ និងមាននរិនតរភាពចាំដ េះរគសួារ នងិសហគមនរ៍រស់ពកួដគ។  

លទ្ធ្ លសាំខាន់ៗ ៖  

 ការទ្ទ្ួលបានដដើមទុ្ន និង្នធានដ្េងៗបានរដងកើនចាំនួនយុវជនវយ័ដកមង នងិរគសួារណដលបានចារ់
ដ្តើមសកមមភាពរដងកើនរបាកច់ាំែូលថ្ម ី

 យុវជនវយ័ដកមង នងិរគសួារទ្ទ្ួលបានចាំដែេះដឹង នងិជាំនាញ កព់ន័ធនងឹការរែតុ េះរណាត លវជិាជ ជីវៈ
រដងកើនរបាកច់ាំែូល និងទ្ទ្លួបានការោាំរទ្យ៉ា ងលអររដសើរឱ្យអនុវត្តជាកណ់សតង 

 ការងារ និង្នធាន កព់ន័ធនឹងការ្តល់ទ្ឹកសាអ ត្ នងិអនាមយ័នឹងទ្ទ្ួលបានការណកលមអដដើមបរីងក
លកខែៈងាយរសួលដល់អនកភូមឱិ្យដ្វើការររករដដ្ឋយ្លិត្ភាព  
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ភស័តុតងននការតល ស់រតូរ - សូចនាករ  
ដោលដៅ សូចនាកររយៈដពល ៣ ឆ្ន ាំ  

កុមារ 

 

១. % យុវជនវយ័ដកមងណដលរាយការែ៍អាំពីរបាកច់ាំែូលតមរយៈការចារដ់្តើមអនុវត្តសកមមភាព
រដងកើនរបាកច់ាំែូល ដដ្ឋយដររើរបាស់មូលនិ្ិ និង/ឬ្នធានសរមារច់ារដ់្តើមអាជីវកមមដាំរូងណដល
ទ្ទ្ួលបាន  
២. យុវជនវយ័ដកមងអាយុពី ១៥ ដៅ ១៧ ឆ្ន ាំ ណដលកាំពុងណត្ណសវងរករបាកច់ាំែូលរណនថមតមរយៈ
ចាំដែេះដងឹ ជាំនាញណដលបានសិកា និងការោាំរទ្ដ្េងៗ  

រគួសារ  

៣. % រគួសារណដលរាយការែ៍អាំពីរបាកច់ាំែូលតមរយៈការចារដ់្តើមអនុវត្តសកមមភាពរដងកើន
របាកច់ាំែូល បានដររើរបាស់មូលនិ្ិ នងិ/ឬ្នធានសរមារច់ារដ់្តើមអាជីវកមមដាំរូងណដលទ្ទ្ួល
បាន  
៤. ចាំនួនរគសួារណដលមានអាោរហូរចុករគររ់ោនប់ានដរចើនណខ្ជាងមុនកនុងមយួឆ្ន ាំ និងដដ្ឋយ
ោម នជាំ ករ់ាំែុល  
៥. អរតសមាជិករគសួារណដលឈរស់រមាកពីការងារដដ្ឋយសារណត្ជាំងឺដកើត្ដចញពីកងវេះអនាមយ័  
៦. រយៈដពលណដលរគសួារសនេ ាំបាន ដពលមនិដៅណរកទ្ឹក 

សកមមភាពសនូល  

សកមមភាពណដលដតត ត្ដលើការរដងកើត្របាកច់ាំែូលនិងការងារ នឹងដកើនដឡើងកនុងរយៈដពល ៤ ឆ្ន ាំរនាទ
រ។់ ដៅដពលណដលរគសួារកានណ់ត្ដរចើនមានរបាកច់ាំែូលកានណ់ត្ដរចើន ដនាេះកុមារកានណ់ត្ដរចើននឹងដៅរនតការ
សិកាដៅសាោដរៀន។ កម៏ាន្ងណដរនូវឱ្កាសសរមារយុ់វជនវយ័ដកមងកនុងការចូលរមួសកមមភាពណដលនឹងជួយ 
ពួកដគឱ្យស័កតិសមនងឹការងារ និង/ឬចារដ់្តើមអាជីវកមមតទ ល់ខ្លួន។ ការទ្ទ្ួលបានដសវាសុខាភបិាលដល៏អររដសើរ
នឹងដកើត្មានតមរយៈការជួយ ដល់អងគការដ្េងៗ   ដដើមបដីឆលើយត្រររករដដ្ឋយររសិទ្ធភាពកនុងត្ាំរនដ់ោលដៅ
ររស់ អកកអ។  

សកមមភាពរមួមាន៖ រកមុជួយ ខ្លួនឯង - ្នាោរដោ និងរករី សួនដាំណាាំដ ត្ នងិរណនល កមចដីលើរោរ់
ពូជ ការអភវិឌឍជាំនាញអាជីវកមម ការរែតុ េះរណាត លអាំពកីារដ្វើកសិកមម សកមមភាពរដងកើត្របាកច់ាំែូលកនុង
រសុក ការរែតុ េះរណាត លវជិាជ ជីវៈ ភាពជានដគូជាមយួវស័ិយឯកជន ការកសាងសមត្ថភាពដសវាសុខាភបិាល 
និងសាថ រន័ដ្េងៗ។  

៤.៤- ការពរងឹងអាំណាចសងគម  

រញ្ជា  នងិសិទ្ធណិដលបានដដ្ឋេះរសាយ  

សិទ្ធិចូលរមួដៅកនុងររដទ្សកមពុជាមនិសូវរត្ូវបានអនុវត្ត ដៅដពលណដលវាមនិរសរតមត្នមលររនពែី។ 
របាយការែ៍ជាទូ្ដៅបានរងាា ញថា កុមារមានសិទ្ធអិាំណាច/ឥទ្ធិពលដ្វើការសដរមចចិត្តត្ិចត្ួចរា្ំ ុត្ណដលជេះ
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ឥទ្ធិពលដល់ការរស់ដៅររស់ពួកដគ។ ជាទូ្ដៅ កុមារមនិរត្ូវបានណែនាាំឱ្យដចេះរដញ្ចញគាំនិត្ររស់ខ្លួនកនុង
រគួសារ និងកនុងររសិាថ នសាោដរៀនដឡើយ។ ការចូលរមួររស់កុមារកនុងសហគមនម៍ានករមតិ្ទររាំ្ុត្ដៅ
ររដទ្សកមពុជា។ កនុងចាំដណាមរគួសាររកីរករាំ្ុត្ មានរគួសារមយួចាំនួនតូ្ចរ៉ាុដណាណ េះណដលបានចូលរមួកនុងដាំដែើ រ
ការដ្វើណ្នការភមូ ិ ឬឃុាំ ណដលរគួសារភាគដរចើនមានការយល់ដឹង នងិជាំនាញទរ ោម នសមត្ថភាព ឬទ្ាំនុកចតិ្ត
កនុងការចូលរមួដៅកនុងសកមមភាពសហគមន ៍ និងដាំដែើ រការដ្វើណ្នការ។ ស្តសតីមនិរត្ូវបានដគរាររ់ញ្ចូ លកនុង
ដាំដែើ រការអភវិឌឍនស៍ហគមនដ៍ឡើយ។  

រគួសារដៅត្ាំរនជ់នរទ្ភាគដរចើនដៅររដទ្សកមពុជាមានការណរងណចកឋានានុរកម និងឱ្យត្នមលរុរសខ្ពស់
ណដលសមាជិកវយ័ដកមងរត្ូវដោរពចាស់ទុ្ាំ។ ការសដរមចចិត្តសាំខាន់ៗ  ដូចជាអា ហ៍ព ិហ៍ណដលមានការដរៀរចាំ 
រត្ូវបានដ្វើដឡើងដដ្ឋយឪពុកមាត យតមទ្មាល រ ់   រនាទ រព់ីបានររឹកាដយរល់ជាមយួចាស់ទុ្ាំដ្េងដទ្ៀត្ដៅកនុង
រគួសារ។ សញ្ជដ ែននការពរងឹងអាំណាចសងគមដល់កុមារអាចមនិរសរតមររនពែី និងរទ្ដ្ឋា នសងគមដឡើយ 
ដហើយអាចរត្ូវបានចាត្ទុ់្កថាជា ការមនិដោរព ឬោម នសីល្មច៌ាំដ េះចាស់ទុ្ាំ។ ការដលើកទ្ឹកចតិ្តកុមារឱ្យ
រដញ្ចញគាំនិត្ររស់ខ្លួនអាចរត្វូបានចាត្ទុ់្កថាជាការគាំរាមកាំណហងដល់សងគមណដលវាធាល រប់ានដកើត្ដឡើងកាលពី
សមយ័ណខ្មររកហមណដលបានសមាល រស់មាជិករគសួារររស់ពួកដគ។ 

ដោលដៅយុទ្ធសាស្តសតននការពរងឹងអាំណាចសងគមរត្ូវអនុដោមតមអនុសញ្ជដ សតីពីសិទ្ធកុិមារណដលទកទ់្ងនឹង
ការចូលរមួ។  

ដោលដៅទ្៣ី៖ រដងកើនចាំននួកុមារ នងិរគសួារររស់ពកួដគណដលរត្វូរមួចាំណែកដល់ការដ្វើណ្នការ នងិការសដរមច
ចតិ្តកនុងជវីតិ្ររស់ខ្លួន នងិជវីតិ្រស់ដៅររស់អនកដនទ្ 

ដោលរាំែង៖  

៣.១  រដងកើនឱ្កាសដល់កុមារ និងរគួសារឱ្យចួលរមួដាំដែើ រការដ្វើណ្នការកនុងសហគមន ៍ការសដរមចចិត្ត និង
គាំនិត្្តួចដ្តើមររស់សហគមន ៍ 

៣.២  រដងកើនទ្ាំនុកចតិ្ត ជាំនាញ និងចាំដែេះដងឹររស់កុមារ និងរគសួារដដើមបចូីលរមួយ៉ា ងសកមមកនុងដាំដែើ រការ
ដ្វើណ្នការ និងការសដរមចចតិ្តកនុងរគសួារ និងសហគមន ៍

៣.៣  រដងកើនភាពជារ ់កព់ន័ធជាមយួសហគមន ៍ នងិណ្នការអភវិឌឍនរ៍រស់អាជាញ ្រមូលដ្ឋា នដៅនឹងអាទ្ិ
ភាពណដលបានកាំែត្ក់នុងសហគមន ៍ជាពដិសសកុមារ 

សកមមភាពសាំខាន់ៗ ៖  

៣.១  រដងកើនឱ្កាសដល់កុមារ និងរគួសារឱ្យចួលរមួដាំដែើ រការដ្វើណ្នការកនុងសហគមន ៍ការសដរមចចិត្ត និង
គាំនិត្្តួចដ្តើមររស់សហគមន ៍
៣.១.១  សរមរសរមួលដវទ្ិកាពរងងឹអាំណាចសហគមន ៍ - អដញ្ជ ើញត្ាំណាងរដ្ឋា ភបិាលឱ្យដឆលើយត្រដៅ

នឹងកងវល់ និងរញ្ជា ររស់សហគមនក៍នុងរសុកនមីយួៗ 



 22 

៣.១.២  រមួចាំណែកដល់ការដ្ឋករ់ញ្ចូលគាំនិត្ររស់កុមារ និងរគសួារដៅកនុងណ្នការអភវិឌឍនភ៍ូម ិ និង
ណ្នការវនិិដយគឃុាំ 

៣.១.៣  ្ តល់ឱ្កាសសរមារកុ់មារ និងយុវជនឱ្យចូលរមួយ៉ា ងសកមមកនុងគដរមាងសហគមន ៍ 
៣.២  រដងកើនទ្ាំនុកចតិ្ត ជាំនាញ និងចាំដែេះដងឹររស់កុមារ និងរគសួារដដើមបចូីលរមួយ៉ា ងសកមមកនុងដាំដែើ រការ

ដ្វើណ្នការ និងការសដរមចចតិ្តកនុងរគសួារ និងសហគមន ៍
៣.២.១  ពរងឹងការអនុវត្តកមមវ ិ្ ីសិកា និងអភវិឌឍនច៍ាំដ េះរកមុជយួ ខ្លួនឯង កព់ន័ធនឹងការដ្វើណ្នការ 

ការវភិាគពីភាពរកីរក នងិភាពជាអនកដឹកនាាំ  
៣.២.២  ពរងីកជាំនាញ និងទ្ាំនុកចតិ្តររស់កុមារតមរយៈការររឹកាដយរល់ជាមយួកុមារ កលឹរកុមារ 

និងគាំនតិ្្តួចដ្តើមដ្េងដទ្ៀត្  
៣.៣  រដងកើនភាពជារ ់កព់ន័ធជាមយួសហគមន ៍ នងិណ្នការអភវិឌឍនរ៍រស់អាជាញ ្រមូលដ្ឋា នដៅនឹងអាទ្ិ

ភាពណដលបានកាំែត្ក់នុងសហគមន ៍ជាពដិសសកុមារ 
៣.៣.១  ទមទរ និងកសាងចាំដែេះដឹង នងិជាំនាញដល់អាជាញ ្រមូលដ្ឋា នដដើមបឱី្យមានការចូលរមួពី

សហគមន ៍កុមារ និងយុវជនកនុងដាំដែើ រការដ្វើណ្នការអភវិឌឍន ៍
៣.៣.២ សហការជាមយួអាជាញ ្រមូលដ្ឋា ន រដងកើត្ នងិសាកលបងដាំដែើ រការដ្វើណ្នការ នងិការ

សដរមចចិត្តណដលដ្ឋករ់ញ្ចូ លទាំងការចូលរមួររស់កុមារ នងិរគួសារររស់ពួកដគ  

លទ្ធ្ លណដលបានរ ងទុ្ក  

លទ្ធ្លរយៈដពលណវង – កុមារ និងរគសួារកានណ់ត្ដរចើនកាំពុងណត្រមួចាំណែកដល់ការដ្វើណ្នការ នងិការ
សដរមចចិត្តកនុងឆ្កជីវតិ្ររស់ពួកដគ និងជីវតិ្ររស់អនកដនទ្។  

លទ្ធ្ លរយៈដពលម្យម 

 កុមារ និងរគួសារជាដរចើននាកម់ានឱ្កាសដរចើនដដើមបចូីលរមួ្តួចដ្តើមគាំនតិ្កនុងការដ្វើណ្នការ អភវិឌឍន៍
សហគមនរ៍រស់ពួកដគ 

 កុមារ និងរគួសារមានទ្ាំនុកចតិ្ត និងសមត្ថភាពខាល ាំងជាងមនុកនុងការរមួចាំណែកដល់ការដ្វើណ្នការ និង
ការសដរមចចិត្តកនុងរគសួារ នងិសហគមន ៍

  ណ្នការអភវឌិឍនស៍ហគមន ៍និងអាជាញ ្រមូលដ្ឋា នរត្ូវជារ ់កព់ន័ធនងឹអាទ្ិភាពររស់សហគមនណ៍ដល
បានកាំែត្ ់ជាពិដសសកុមារ  

ភស័តុតងននការតល ស់រតូរ - សូចនាករ  

ដោលដៅ  សូចនាកររយៈដពល ៣ ឆ្ន ាំ  

កុមារ  
១. # កុមារណដលចូលរមួកនុង # និងររដភទ្ននសកមមភាពជាកណ់សតង កព់ន័ធនឹងការដ្វើណ្នការមូល
ដ្ឋា ន និងការសដរមចចតិ្ត នងិគាំនិត្្តួត្ដ្តើមសហគមន ៍ (ករមតិ្ននភាពរកីរកខុ្សោន  អាយុ ណយនឌរ័ 
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អនកដរៀរចាំសកមមភាព សកមមភាពជាកោ់កច់ាំដ េះកុមារ) 
២. # ចាំននួដលើកកនុងរយៈដពល ៦ ណខ្ចុងដរកាយណដលកុមារមាន ក់ៗ បានរមួចាំណែកដល់ដាំដែើ រការដ្វើ
ណ្នការ/សដរមចចតិ្តកនុងរគសួារ នងិសហគមន ៍(ណយនឌរ័ អាយុខុ្សោន )  

រគួសារ  

៣. # សមាជិករគសួារជាយុវជនណដលចូលរមួកនុង # និងររដភទ្ននសកមមភាពជាកណ់សតង កព់ន័ធនងឹ
ការដ្វើណ្នការមូលដ្ឋា ន ការសដរមចចិត្ត នងិគាំនតិ្្តួចដ្តើមកនុងសហគមន ៍ (ករមតិ្ននភាពរកីរកខុ្ស
ោន  អាយុ ណយនឌរ័ អនកដរៀរចាំសកមមភាព) 
៤.  # យុវជនណដលកាលពី ៦ ណខ្មនុបានដ្ឋករ់ញ្ចូ លកុមារកនុងដាំដែើ រការដ្វើណ្នការ/សដរមចចិត្ត
កនុងរគសួារ នងិសហគមន ៍(ណយនឌរ័ អាយុខុ្សោន ) 

ររពន័ធ  

៥. % ននអាទ្ិភាពចាំដ េះសហគមនណ៍ដលមានដៅកនុង ណ្នការអភវិឌឍនភ៍ូម(ិVDP) និង រត្ូវបាន
ដ្ឋករ់ញ្ចូ លដៅកនុង ណ្នការវនិិដយគឃុាំ(CIP) 
៦. % អាទ្ិភាពណដលបានកាំែត្ជ់ា្លូវការដដ្ឋយកលឹរ/រកុមររឹកាកុមារ រត្ូវបានដ្ឋករ់ញ្ចូលដៅកនុង
ណ្នការសាោដរៀន CCWC និង/ឬ CIP  

សកមមភាពសនូល  

កុមារ និងរគួសារពួកដគនឹងកានណ់ត្មានជាំនាញ ទ្ាំនុកចតិ្ត និងឱ្កាសរណនថមដទ្ៀត្កនុងការរដញ្ចញមត្ិ
ដលើអវីណដលជេះឥទ្ធិពលដល់ជីវតិ្ររស់ពួកដគ។ អាជាញ ្រ នងិភាន កង់ារមូលដ្ឋា ននងឹ្តល់ឱ្កាសដល់សហគមនឱ៍្យ
ណចករ ាំណលកពីអាទ្ិភាពររស់ខ្លួន និងជួយ ្ តល់ដាំដណាេះរសាយដល៏អៗ ។ 

សកមមភាពរមួមាន៖ ការពរងងឹសិទ្ធិអាំណាច នងិការដកៀរគរសហគមនណ៍ដលជួរោនិភយ័ ការចូលរមួ
ររស់កុមារនិងរគួសារកនុងការសដរមចចិត្តមូលដ្ឋា ន ការរែតុ េះរណាត លកុមារ រគសួារ និងអាជាញ ្រមូលដ្ឋា នសតីពី
ដាំដែើ រការដ្វើណ្នការណដលមានការចូលរមួ ការោាំរទ្ដល់ការរមួរញ្ចូ លរណនថមដទ្ៀត្កនុងដាំដែើ រការអភវិឌឍន៍
ដដ្ឋយអនកភូម។ិ 

៤.៥- សមត្ថភាពររស់ អកកអ  

រញ្ជា ណដលបានដដ្ឋេះរសាយ 

រញ្ជា ររឈម/ោនិភយ័ នងិអនុសាសនស៍ាំខាន់ៗ ណដលរត្ូវបានកាំែត្ច់ាំដ េះសមត្ថភាពររស់ អកកអ 
មានដូចត្ដៅ៖ 

 កសាងនិរនតរភាពកនុងការណសវងរកមូលនិ្ិទាំងពីរររភពគពឺមីាច ស់ជាំនួយ និងសហរគិនសងគមររស់ អក
កអ 

 ធានាថា ដោលនដយបាយ និងនីត្ិវ ិ្ ីដឆលើយត្រដៅនឹងលកខខ្ែឌ ត្រមូវននចារស់តីពីសមាគម និងអងគ
ការមនិណមនរដ្ឋា ភបិាល (២០១៥) 
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 ធានាថា រាល់រគរល់កខខ្ែឌ ខាងដរៅ និងខាងកនុងទាំងអស់រត្ូវបានរាំដពញដឡើងជាមយួមូលនិ្ិររស់
មាច ស់ជាំនួយ និងចាំែូលដចញពីសហរគិនសងគម 

 ធានាថា សមត្ថភាពររស់រគុគលិក អកកអ អាចដឆលើយត្រដៅនឹងលកខខ្ែឌ ត្រមូវ នងិត្រមូវការររស់
សហគមនណ៍ដលពួកដគកាំពុងរាំដពញការងារ 

 រដងកើត្យុទ្ធសាស្តសតដដើមបធីានាថា ភាពដជាគជយ័ររស់រុគគលិករត្ូវបានទ្ទ្ួលសាគ ល់ និងអរអរសាទ្រ 
 ពិនិត្យសាជាថ្មីដលើរចនាសមពន័ធររស់ អកកអ ដដើមបធីានាថា ត្ាំណែង (ដូចជាមស្តនតីហរញិ្ដ វត្ថុររចាាំរសុក) 

ដឆលើយត្រដៅនងឹត្រមូវការររស់ អកកអ និងសហគមនណ៍ដលខ្លួនដ្វើការ 
 សហការជាមយួរុគគលិក សហរោស្លិត្ទ្ឹកររសុិទ្ធររស់អកកអ(Eco-water )ដដើមបរីដងកើនលទ្ធ

ភាពណសវងរករបាកច់ាំដែញ នងិការរមួរញ្ចូ លជាអត្ិររមាដៅកនុងដាំដែើ រការរគររ់គងររស់ អកកអ និង
ដដើមបរីដងកើនដករ តិ៍ដឈាម េះ និង្ាយដចញជាសាធារែៈដៅដល់សហគមន ៍

 ណកសរមួលដសចកតពីែ៌នាអាំពកីារងារដដើមបធីានាថា រាល់ការណកសរមួលណ្នកណាមយួននរចនាសមពន័ធរត្ូវ
រសរតមការពែ៌នាការងារណដលរត្ឹមរត្ូវ 

 រដងកើត្ណ្នការដដើមបទីកទ់ញ និងរការគុគលិកមានជាំនាញ 
 រដងកើត្យុទ្ធសាស្តសតសរមារទ់្ាំនាកទ់្ាំនងខាងកនុង និងខាងដរៅររករដដ្ឋយររសិទ្ធភាព 
  ពិនិត្យសាដឡើងវញិដលើដោលនដយបាយសតីពីការរកាការសមាង ត្រ់រស់រុគគលិកដពលដរជើសដរ ើស

រុគគលិក នងិធានាថា រគររ់ុគគលិកថ្មីនាដពលរចចុរបននដនេះយល់ដឹងអាំពីលកខខ្ែឌ ទាំងដនាេះ 
 រដងកើត្ររត្ិទ្ិនររចាាំឆ្ន ាំណដលមានកាលររដិចឆទ្ដោលដៅគនលឹេះដដើមបដីឆលើយត្រដៅនងឹមាច ស់ជាំនួយ នងិ

លកខខ្ែឌ ត្រមូវខាងកនុង 
 រដងកើត្សូចនាករសាំខាន់ៗ ដដើមបធីានាពីររសិទ្ធភាពការងារររស់ អកកអ 
 ដរៀរចាំររពន័ធពិនតិ្យតមដ្ឋន និងវាយត្នមល  

ដោលដៅទ្ ី៤៖ កសាងសមត្ថភាពររស់ អកកអ ដដើមបដីឆលើយត្រដៅនងឹរញ្ជា ររឈមនាដពលអនាគត្  

ដោលរាំែង៖  

៤.១  ដរៀរចាំ អកកអ ឱ្យមានមូលនិ្ ិដដ្ឋយខ្លួនឯងរគររ់ោនរ់យៈដពលណវង 
៤.២  រដងកើនករមតិ្ននការ្តល់មូលនិ្ ិររស់ អកកអ និងណកលមអការដរៀរចាំមូលនិ្ ិកនុងដោលរាំែង

ដលើកកមពស់ការអភវិឌឍសាថ រន័ 
៤.៣  ពរងឹងគុែភាពការងារ 
៤.៤  រនតកសាងសមត្ថភាព នងិការងាររកុមកនុងចាំដណាមថាន កដ់ឹកនាាំ និងគែៈរគររ់គង 
៤.៥  ទកទ់ញ រដងកើត្ និងរការកមុណដលមានសមត្ថភាព និងចរមុេះ 
៤.៦  ពិនិត្យសាដឡើងវញិដលើររពន័ធហរញិ្ដ វត្ថុររស់ អកកអ 
៤.៧  ពិនិត្យសាដឡើងវញិដលើរចនាសមពន័ធររស់ អកកអ 
៤.៨  រដងកើត្អភរិកមរគររ់គងតមករែីសិកា 
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៤.៩  អនុវត្តររពន័ធពនិិត្យតមដ្ឋន និងវាយត្នមល 
៤.១០  ដលើកកមពស់ការណថ្ទាំ និងសុខុ្មាលភាពររស់រុគគលិក 
៤.១១  ពិនិត្យដឡើងវញិនូវការពែ៌នាអាំពីត្ួនាទ្ីររស់ អកកអ ដដើមបឱី្យរសរដៅនឹងការតល ស់រតូរដលើ

ការយកចិត្តទុ្កដ្ឋក ់និងរចនាសមពន័ធររស់សាថ រន័ 
៤.១២  រែតុ េះរណាត លរុគគលិកថ្មីអាំពដីោលនដយបាយ្នធានមនុសេ ដូចជាត្រមូវការសរមារក់ារ

រកាការសមាង ត្ ់
៤.១៣  ដរៀរចាំយុទ្ធសាស្តសតទ្ាំនាកទ់្ាំនងសរមារក់ារទកទ់្ងខាងកនុង និងខាងដរៅ 
៤.១៤  ដរៀរចាំណ្នការដដើមបអីរអរសាទ្រដល់សមទិ្ធ្ លររស់រគុគលិក អកកអ 

សកមមភាពសាំខាន់ៗ ៖  

៤.១  ដរៀរចាំ អកកអ ឱ្យមានមូលនិ្ិដដ្ឋយខ្លួនឯងរគររ់ោនរ់យៈដពលណវងតមរយៈការដ្វើណ្នការ
ដដ្ឋយររុងររយត័្ន ដូចជាភាពអាច្តល់របាកច់ាំដែញខាងហរញិ្ដ វត្ថុ និង្លរ៉ាេះ ល់ដលើ
សកមមភាពដ្េងៗររស់ អកកអ 
៤.១.១  ដរៀរចាំណ្នការរគររ់ជុងដរជាយ (រមួមានថ្វកិា) សរមារក់ារសាងសងស់ាោភាសា

អងដ់គលសដលើដីររស់ អកកអ ដៅរសុកវាលណវង 
  ៤.១.២ ពិនិត្យដឡើង នងិរនតអភវិឌឍ Eco-Water 
  ៤.១.៣ រដងកើត្សហរគនិសងគម្នាោរដោដលើដីររស់ អកកអ ដៅកនុងរសុកវាលណវង 

៤.២  រដងកើនករមតិ្ននការ្តល់មូលនិ្ ិររស់ អកកអ និងណកលមអការដរៀរចាំមូលនិ្ ិកនុងដោលរាំែង
ដលើកកមពស់ការអភវិឌឍសាថ រន័តមរយៈនាយកររត្ិរត្តណិដលអាទ្ិភារកនុងកាត្ពវកចិចររស់ោត្់
គឺណសវងរកមូលនិ្ិសរបរុសជនរណនថម 
៤.២.១  រកុមររឹកា និងគែៈរគររ់គងរត្ូវរកាភាពជានដគូជាមយួមាច ស់ជាំនួយណដលមាន

រសារ ់ និងទកទ់្ងណសវងរកមាច ស់ជាំនួយថ្មី។ សមាជិករកមុររឹកាណដលមានជាំនាញ
ខាងអាជីវកមមរត្ូវបានដរជើសដរ ើស។ 

៤.២.២  រដងកើត្ និងអនុវត្តណ្នការនរអងាគ សរបាក ់ និង្នធានដរ៏ងឹមាាំដដើមប ី្ តល់មូលនិ្ិដល់
ការអនុវត្តណ្នការយុទ្ធសាស្តសតឱ្យបានរគររ់ោន ់

៤.២.៣  ពិនិត្យចរចាសាដឡើងវញិដលើកចិចសនា្តល់មូលនិ្ ិដដើមបរីា៉ា ររ់ងដលើការចាំណាយណ្នក
រដាបាល និងចាំណាយដលើការពិនិត្យតមដ្ឋន/វាយត្នមលររស់សាថ រន័ 

៤.២.៤  ដរៀរចាំណ្នការកនុងការកាំែត្ម់ាច ស់ជាំនួយថ្មី នងិដាំដែើ រការអនុវត្តជាំនួយឥត្សាំែងថ្ម ី
៤.២.៥  ពិនិត្យដ្ទៀងតទ ត្រ់រពន័ធហរញិ្ដ វត្ថុ ដោលនដយបាយ នងិដាំដែើ រការដដើមបធីានាពី

ររសិទ្ធភាព ររសិទ្ធ្ល និងត្មាល ភាព 
៤.២.៦  ធានាថា ររពន័ធ ដោលនដយបាយ ដាំដែើ រការ នងិការរាយការែ៍គឺដឆលើយត្រដៅនងឹ

លកខខ្ែឌ ត្រមូវ ដដ្ឋយធានាថា ដោលនដយបាយ និងនតី្ិវ ិ្ ីដឆលើយត្រដៅនងឹ
លកខខ្ែឌ ត្រមូវននចារស់តីពសីមាគម និងអងគការមនិណមនរដ្ឋា ភបិាល (២០១៥) 
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៤.៣  ពរងឹងគុែភាពការងារ  

៤.៣.១  អនុវត្តរករខ្ែ័ឌ ពិនតិ្យតមដ្ឋន និងវាយត្នមលណដលមានគុែភាពខ្ពស់ និងមូលនិ្ិ
រគររ់ោន ់ដូចជា វ ិ្ សីាស្តសតណដលបានណកលមអ 

៤.៣.២  ធានាថា រាល់រគរល់កខខ្ែឌ ត្រមូវណ្នកសវនកមមខាងកនុង និងខាងដរៅទាំងអស់រត្ូវ
បានរាំដពញដឡើង (សរមារម់លូនិ្ិររស់មាច ស់ជាំនួយ នងិសហរគិនសងគម) នងិចាត្់
តាំងមស្តនតីមាន កណ់ដលទ្ទ្ួលខុ្សរត្ូវចាំដ េះការពិនតិ្យដាំដែើ រការសវនកមម 

៤.៣.៣  ទ្ទ្ួលបានការទ្ទ្ួលសាគ ល់គុែភាពដដ្ឋយមានររពន័ធរញ្ជជ កព់គីដរមាងណដលមាន
រទ្ពិដសា្នល៍អររស់អងគការមនិណមនរដ្ឋា ភបិាល (NGOGPP) 

៤.៣.៤  កត្រ់តទុ្ក និង្េពវ្ាយពរីទ្ពិដសា្នល៍អៗ  
៤.៣.៥  រដងកើត្ភាពជានដគូថ្ម ីនិងពរងងឹភាពជានដគូណដលមានរសារជ់ាមយួភាគី កព់ន័ធ 
៤.៣.៦  រដងកើត្ និងរកាតរាងដពលដវោននកាលររដិចឆទ្ដោលដៅសាំខានដ់ដើមបដីឆលើយត្រដៅ

នឹងលកខខ្ែឌ ត្រមូវររស់មាច ស់ជាំនួយ និងលកខខ្ែឌ ដ្វើណ្នការន្ទកនុង 
៤.៣.៧  ដ្វើណ្នការ និងអនុវត្តររពន័ធរគររ់គងតមករែីសរមារក់ារដ្វើណ្នការ អនុវត្ត និង

ពិនិត្យតមដ្ឋនដលើការ្តល់ដសវាដល់សហគមនន៍ានាដដ្ឋយ អកកអ 
៤.៣.៨  ធានាថា រាល់រគរអ់ែតូ ងទ្ឹកណដលបានសាងសងរ់ចួរត្ូវបានពិនិត្យពីករមតិ្ជាត្ិណដក 

និងកាំដបារ ដហើយថា រាល់អែតូ ងណាណដលមានជាត្ពុិលរត្ូវមានយុទ្ធសាស្តសតជាមុន
ចាំដ េះការដ្វើរររពតឹ្តកមមទ្ឹក (ចដរមាេះ) ដហើយថា រត្ូវណសវងរកមូលនិ្ ិដដើមបអីនុវត្ត
ការងារដនេះ 

៤.៤  រដងកើត្រកមុការងារណដលមានសមត្ថភាព នងិចរមុេះ  
៤.៤.១  រដងកើត្ករមតិ្របាកដ់រៀវត្េររ៍ុគគលិកថ្ម ី
៤.៤.២  កសាងមូលដ្ឋា នរកមុសម័រគចតិ្ត្ ាំជាងមុនដដ្ឋយមានអនកសម័រគចិត្តជាត្ិ នងិអនតរជាត្ ិ
៤.៤.៣  ពរងឹងកមមវ ិ្ ីសិកា និងអភវិឌឍនភ៍ាពជាអនកដឹកនាាំ រុគគលិក និងអនកសម័រគចិត្ត 
៤.៤.៤  ពិនិត្យដ្ទៀងតទ ត្ ់ និងអនុវត្តត្នួាទ្ី នងិរចនាសមពន័ធណដលបានណកសរមួលររស់សាថ រន័ 

រមួមាន អនុសាសនណ៍ដលមស្តនតហីរញិ្ដ វត្ថុរត្ូវបានចាត្ត់ាំងដល់ការយិល័យរសុក 

លទ្ធ្ លណដលបានរ ងទុ្ក  

លទ្ធ្លរយៈដពលណវង - សមត្ថភាពររស់ អកកអ ណដលដឆលើយត្រដៅនឹងរញ្ជា ររឈមនាដពល
អនាគត្រត្ូវបានកសាងដឡើង។  

លទ្ធ្ លសាំខាន ់–  

 អកកអ រត្វូបានដរៀរចាំដឡើងឱ្យពឹងណ្អកដលើខ្លួនឯងកនុងរយៈដពលណវង 
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 ចាំែូលររស់ អកកអ រត្វូបានរដងកើនដឡើង  ដហើយការដរៀរចាំមូលនិ្ ិបានជាំរញុដល់ការអភវិឌឍររស់
សាថ រន័ដនេះយ៉ា ងលអររដសើរ 

 គុែភាពការងាររត្ូវបានណកលមអ 
 អកកអ នងឹមានរកមុការងារណដលមានសមត្ថភាព និងចរមេុះ  

ភស័តុតងននការតល ស់រតូរ - សូចនាករ  

ដោលដៅ  សូចនាកររយៈដពល ៤ ឆ្ន ាំ  

មូលនិ្/ិ
្នធាន  

១. ការដរត្ៀមខ្លួនរចួជាដរសចររស់ អកកអ កនុងការតល ស់រតូរដៅកានគ់ាំរូ្ នធានថ្ម ី 
២. ភាពរគររ់ោនន់នការណរងណចកដពលដវោ និង្នធានណដលរត្ូវអនុវត្តគដរមាង នងិកមមវ ិ្  ី
(ដូចណដលគែៈរគររ់គងបានកាំែត្)់  
៣. ចាំនួនមូលនិ្ិ និង្នធានណដល អកកអ ទ្ទ្ួលបាន  

គុែភាព  ៤. ករមតិ្ននសមត្ថភាព/គុែភាពសាថ រន័ររស់ អកកអ  

សមាជិករកុម  
៥. ភាពចុេះសរមុងោន ននសកមមភាពសនូលររស់ អកកអ នងិរកុមការងារ 
៦. ភាពសមរមយននត្ួនាទ្ីសមាជិករកុម និងរចនាសមពន័ធសាថ រន័  

សកមមភាពសនូល 

តមរយៈការណសវងរកររភពនរអងាគ សរបាករ់ណនថមដូចជាសហរគិនសងគម អកកអ អាចនឹងរដងកើត្របាក់
ចាំែូលរណនថមដទ្ៀត្ដដើមបទូី្ទត្ដ់លើគដរមាងរយៈដពលណវង នងិដ្វើឱ្យ អកកអ រងឹមាាំជាងមនុ។ រកុមការងារ អក
កអ នឹងរត្ូវបានពរងងឹរណនថមតមរយៈការទកទ់ញ និងរកាសមាជកិរកុមការងារណដលមានសមត្ថភាព។ អក
កអ នឹងរកា ដហើយណកលមអគុែភាពការងារររស់ខ្លួនតមរយៈ៖ ដ្វើឱ្យររពន័ធពនិិត្យតមដ្ឋន និងវាយត្នមល រពម
ទាំងដាំដែើ រការ និងវ ិ្ សីាស្តសតររស់ខ្លួនមានភាពលអររដសើរដឡើង ទ្ទ្ួលបានការទ្ទ្ួលសាគ ល់គុែភាពជាមយួ
នឹង NGO-GPP ការកត្រ់តទុ្ក និងណចករ ាំណលករទ្ពិដសា្នល៍អៗ  រដងកើត្ភាពជានដគូថ្ម ីនិងពរងឹងភាពជានដគូ
ណដលមានរសារជ់ាមយួភាគ ីកព់ន័ធ។  

សកមមភាពរមួមាន៖ ណសវងរកមាច ស់ជាំនួយថ្មី នងិពរងងឹទ្ាំនាកទ់្ាំនងជាមយួមាច ស់ជាំនួយណដលមានរសារ ់ រដងកើត្
មូលដ្ឋា នរកុមសម័រគចិត្ត្ ាំជាងមុនដដ្ឋយមានអនកសម័រគជាត្ិ និងអនតរជាត្ិ ណកសរមួលត្ួនាទ្ី និងរចនាសមពន័ធសាថ
រន័ររស់ អកកអ រែតុ េះរណាត ល នងិោាំរទ្ដល់រុគគលិកឱ្យរនតពរងឹងជាំនាញររស់ខ្លួនដដើមបឱី្យពួកដគអាច
រាំដពញដរសកកមមររស់សាថ រន័បាន។  
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៥- ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្តសត  

៥.១- កមមវ ិ្ រីចចុរបនន  

ការតល ស់រតូរជាដរចើនរត្ូវបានដ្វើដឡើងសរមារក់មមវ ិ្ ីររស់ អកកអ ណដលជាណ្នកមយួននណ្នការយុទ្ធសាស្តសត
ដនេះ។ ការអនុវត្តសាំខាន់ៗ រមួមាន៖  

 រនតយកចតិ្តទុ្កដ្ឋកខ់ាល ាំងជាងមុនដលើសកមមភាពពរងងឹអាំណាចសងគម និងដសដាកចិចណដលរត្ូវដ្វើដឡើង
ដដ្ឋយ អកកអ 

 សកមមភាពភាគដរចើន កព់ន័ធនឹងសុខាភបិាល ទ្ឹកសាអ ត្ និងអនាមយ័ ការសាងសងស់ាោដរៀន និង
ការ្គត្់្ គងឧ់រករែ៍នងឹរត្ូវបានដ្ឋករ់ញ្ចូ លដរកាមទ្ិសដៅពរងឹងអាំណាចដសដាកិចច។ 

 សកមមភាព និងយុទ្ធសាស្តសតកមមវ ិ្ ីនងឹដតត ត្យកចិត្តទុ្កដ្ឋកក់ានណ់ត្ខាល ាំងដលើលទ្ធ្លចាំដ េះកុមារជា
ពិដសស 

 អងគការនឹងសិការណនថមអាំពីអភរិកមរគររ់គងតមករែីសិកា 

ការការ រ នងិការអភវិឌឍកុមារ  

ចារត់ាំងព ី អកកអ រត្ូវបានរដងកើត្ដឡើង អកកអ បានកាំពុងណត្រដងកើត្សកមមភាពណដល កព់ន័ធនងឹការ
ការ រ និងការអភវិឌឍកុមារ។ កាលពីមុន ការងារដនេះគឺសថិត្ដរកាមររដភទ្ការងារមនិចាស់ោស់ននវស័ិយអររ់ ាំ 
និងការររឆ្ាំងការជួញដូរកុមារ/ការដលើកកមពស់សិទ្ធិកុមារ។ ដាំដែើ រការដ្វើណ្នការយុទ្ធសាស្តសតបានជួយ ដល់ការ
ណសវងយល់ពអីាទ្ិភាពសាំខាន់ៗ ររស់សាថ រន័ចាំដ េះកុមារដៅកនុងត្ាំរនដ់ោលដៅររស់ អកកអ។ សកមមភាពដនេះ
រណាត លឱ្យមានការដរតជាញ ចិត្តកនុងការរដងកើត្អភរិកមយុទ្ធសាស្តសតដដើមបដីដ្ឋេះរសាយរញ្ជា ការ រកុមារ នងិត្រមវូ
ការអភវិឌឍនកុ៍មារណដលងាយរងដរោេះ។ ជាលទ្ធ្ល អកកអ នឹងរនតរដងកើត្អនតរគមន ៍កព់ន័ធនងឹដោលដៅ
ណដលធានាថា កុមាររត្ូវទ្ទ្ួលបានការអររ់ ាំ ការការ រ និងការណថ្ទាំ។ 

ការពរងងឹអាំណាចដសដាកចិច  

សកមមភាព កព់ន័ធនងឹការណកលមអជីវភាពរស់ដៅ និងសុវត្ថភិាពចាំែីអាោរគឺជាសមាសធាតុ្សនូលនន
គដរមាងណដលបានដ្វើដឡើងដដ្ឋយ អកកអ។ តមរយៈការទ្ទ្ួលសាគ ល់ភាពដជាគជយ័ររស់ខ្លួន អកកអ មាន
ដោលរាំែងរនតពរងីកការងារដនេះដដើមបរីមួចាំណែកដល់ការតល ស់រតូរររករដដ្ឋយនិរនតរភាពរយៈដពលណវងចាំដ េះ
រគួសារណដលងាយរងដរោេះ។ រយៈដពលរីឆ្ន ាំដរកាយ នឹងមានការពរងីកសកមមភាព កព់ន័ធនឹងការ្តល់របាកក់មច ី
ការរដងកើត្របាកច់ាំែូល នងិការរែតុ េះរណាត លវជិាជ ជីវៈ។ ឱ្កាសរណនថមនឹងរត្ូវបាន្តល់ឱ្យយុវជនវយ័ដកមងដដើមប ី
ទ្ទ្ួលបានចាំដែេះដងឹ នងិជាំនាញចាាំបាចក់នុងដោលរាំែងណសវងរកការងារមយួណដលសមរសរ នងិ/ឬចារដ់្តើម
អាជីវកមមតទ ល់ខ្លួន។ សកមមភាព កព់ន័ធនឹងសុខាភបិាល ទ្ឹកសាអ ត្ និងអនាមយ័នងឹមានលកខែៈជារណាត ញ
ត្ភាជ រដ់ដើមបរីងកលកខែៈងាយរសួលដល់អនកភមូឱិ្យដ្វើការងារដដ្ឋយមាន្លិត្ភាពខ្ពស់។  



 29 

ការពរងងឹអាំណាចសងគម  

តមរយៈរកុមជួយ ខ្លួនឯង អកកអ បានជាំរញុឱ្យអនកភមូរិមួចាំណែកដល់ដាំដែើ រការដ្វើណ្នការភូម/ិឃុាំ 
និងគាំនតិ្្តួចដ្តើមររស់សហគមន។៍ កនុងរយៈដពលរនួឆ្ន ាំរនាទ រ ់ កិចចខ្ិត្ខ្ាំររឹងណររងដនេះនឹងរនតដកើនដឡើងគួរឱ្យ
កត្ស់មាគ ល់។ អងគការនឹងរនតយកចិត្តទុ្កដ្ឋករ់ណនថមដទ្ៀត្ដលើកុមារណដលរត្ូវចូលរមួកនុងដាំដែើ រការដ្វើការ
សដរមចចិត្ត កដូ៏ចជាគដរមាងសហគមន។៍ អកកអ នងឹរនតោាំរទ្ដល់អាជាញ ្រមូលដ្ឋា នឱ្យរដងកើត្ដាំដែើ រការណដល
រមួរញ្ចូ លទាំងកុមារងាយរងដរោេះ និងរគសួារកនុងការអភវិឌឍសហគមន។៍ 

សុខ្ភាព ទ្កឹសាអ ត្ នងិអនាមយ័  

ចារត់ាំងពីអងគការរត្ូវបានរដងកើត្ដឡើង អកកអ បានវនិិដយគ្នធានយ៉ា ងដរចើនដលើសកមមភាពសុខាភិ
បាល ទ្ឹកសាអ ត្ និងអនាមយ័។ កនុងរយៈដពលរីឆ្ន ាំរនាទ រ ់អកកអ នឹងខ្តិ្ខ្ាំដលើកទ្ឹកចតិ្តនដគូកនុងរសុកឱ្យដ្វើការ
រណនថមដលើរញ្ជា ទ្កឹសាអ ត្ និងអនាមយ័។ ដៅដពលណដលមនិមាននដគូសមរសរ ណត្ណររជាមានត្រមូវការជាកណ់សត
ងដនាេះ អកកអ នឹងរនតដ្វើការដលើគដរមាងទ្ឹកសាអ ត្ និងអនាមយ័ដៅសាោដរៀន និងសហគមន។៍  

ការអររ់ ាំ  

អកកអ បានដ្វើសកមមភាពជាដរចើន កព់ន័ធនឹងវស័ិយអររ់ ាំ។ ដៅឆ្ន ាំរនាទ រ ់ អកកអ នឹងតល ស់រតូរដោល
ដៅយកចិត្តទុ្កដ្ឋករ់រស់ខ្លួន។  កព់ន័ធនឹងការសាងសងស់ាោដរៀន និងការ្តល់សមាា រសិកា អកកអ នឹងពិនិ
ត្យសាដឡើងវញិនូវកមមវ ិ្ ី្តល់អាោររូករែ៍ សហការជាមយួភាគី កព់ន័ធដ្េងដទ្ៀត្ និងសរមរសរមួលដល់
ការរដងកើត្សាោកុមារដមរត្ី និងមដត្តយយសិកា។ ការអររ់ ាំនឹងកាល យជាដោលរាំែងណដលោាំរទ្ដល់ដោលដៅ
យុទ្ធសាស្តសតការ រ និងអភវិឌឍនកុ៍មារ។  

ការណររររលួននការអនុវត្តថាន ករ់សុក  

ដដ្ឋយសារណត្សាថ នភាពពិដសសកនុងរសុកនមីយួៗណដល អកកអ កាំពុងណត្ររត្ិរត្តិការ   រែតុាំ
សកមមភាពណដលបានអនុវត្តកនុងត្ាំរនន់ីមយួៗនឹងមានភាពខុ្សណរលកោន ពីរសុកមយួដៅរសុកមយួ។ ណ្នការអនុ
វត្តនថ៍ាន ករ់សុកនឹងរត្ូវបានដរៀរចាំដឡើងមនុរាំណាចឆ់្ន ាំ២០១៨។  

ជាទូ្ដៅ៖  

កនុងរយៈដពលរនួឆ្ន ាំរនាទ រ ់ ដគនឹងរនតដតត ត្យកចិត្តទុ្កដ្ឋកដ់លើការកសាងទ្ាំនាកទ់្ាំនងជាមយួរដ្ឋា ភបិា
ល អងគការមនិណមនរដ្ឋា ភបិាល និងអាជីវកមមដ្េងដទ្ៀត្ដដើមបណីចករ ាំណលកការទ្ទ្ួលខុ្សរត្វូចាំដ េះកុមារណដលងាយ
រងដរោេះ។  

អកកអ រត្ូវបានរដងកើត្ដឡើងដដ្ឋយមានដោលរាំែងចមបងកនុងការដ្វើឱ្យជីវតិ្កុមារមានភាពលអររដសើរ
ដឡើង។ រហូត្មកដល់ដពលរចចុរបននដនេះ អងគការបានដតត ត្ដលើការងារជាដរចើនដដ្ឋយដ្វើការជាមយួឪពុកមាត យ/
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រគួសារដដើមបកីសាងសមត្ថភាពររស់ពួកដគកនុងការណថ្ទាំ នងិការ រកុមារ។ អកកអ រដងកើនការដរតជាញ ចិត្តររស់ខ្លួន
កនុងកនុងការដរៀរចាំកមមវ ិ្ ីណដលដតត ត្ដលើការដ្វើឱ្យលអររដសើរដឡើងជាពិដសសចាំដ េះកុមារ នងិយកចិត្តទុ្កដ្ឋកដ់លើ
ការតមដ្ឋន និងវាយត្នមលរាល់ការតល ស់រតូរទាំងដនាេះ។ សកមមភាពភាគដរចើនណដលដតត ត្ដលើកុមារតទ ល់កន៏ឹងដកើន
ដឡើង្ងណដរ។  

៥.២- ការអភវិឌឍសាថ រន័  

ដាំដែើ រការដ្វើណ្នការយុទ្ធសាស្តសតបានគូសរញ្ជជ កយ់៉ា ងចាស់អាំពីត្រមូវការររស់ អកកអ កនុងការធានា
ថា អងគការមយួដនេះបានដតត ត្យកចិត្តទុ្កដ្ឋកដ់លើការអភវិឌឍសាថ រន័ ជាពិដសសតមរយៈការតល ស់រតូរកនុងការ
ដរជើសដរ ើសរុគគលិក។ ណ្នកមយួននណ្នការដនេះ នឹងរនតយកចិត្តទុ្កដ្ឋកដ់លើការអភវិឌឍសាថ រន័ កព់ន័ធនឹង៖ ការ
អភវិឌឍរគុគលិក នងិភាពជាអនកដឹកនាាំ ការពនិិត្យតមដ្ឋន និងវាយត្នមល។ ដនេះគឺជាសមាសធាតុ្ដស៏ាំខានម់យួ
ននការរនតពរងឹងសមត្ថភាពររស់ អកកអ។  

ជាពិដសស គាំនតិ្្តួចដ្តើមជាដរចើនរត្ូវបានអនុវត្តដឡើងដដើមបអីភវិឌឍសាថ រន័ដូចជា៖ រចនាសមពន័ធររស់
អកកអ នឹងរត្វូបានពនិិត្យដ្ទៀងតទ ត្ដ់ឡើងវញិដដើមបដីឆលើយត្រដៅនឹងកាំដែើ នជារនតរនាទ ររ់រស់សាថ រន័ ត្ួនាទ្ី
រុគគលិកមយួចាំនួននឹងមានការតល ស់រតូរ កមមវ ិ្ ីអភវិឌឍនរ៍ុគគលិកនឹងរត្ូវបានរដងកើត្ដឡើង និងអនុវត្តដដើមបពីរងឹង
សមត្ថភាពររស់រុគគលិក ររពន័ធពនិិត្យតមដ្ឋន និងវាយត្នមលនឹងរត្ូវបានរនតពរងងឹរណនថមដទ្ៀត្ជាមយួនងឹ
រករខ្ែ័ឌ ពិនតិ្យតមដ្ឋន និងវាយត្នមលណដលដទ្ើរណត្បានរដងកើត្ថ្មីដដើមបឆីលុេះរញ្ជច ាំងពីទ្ិសដៅយុទ្ធសាស្តសត។  

៥.៣- ការ្តល់មលូនិ្  ិនងិ្នធាន  

ដដើមបអីនុវត្តណ្នការយុទ្ធសាស្តសតឱ្យបានដពញដលញដៅបាន ករមតិ្ននការ្តល់មូលនិ្ និឹងរត្ូវបានរតូរ
ទ្ិសដៅដឆ្ព េះដៅកានស់កមមភាពណដលបានដសនើសុាំ នងិ/ឬដលើកដឡើង។ កនុងដាំណាកក់ាលដរៀរចាំដាំរងូននណ្នការថ្មី
ដនេះ ណ្នការ្តល់មូលនិ្ ិ នងិ្នធាននឹងរត្ូវបានរដងកើត្ដឡើង និងអនុវត្តដដើមបធីានាពភីាពដជាគជយ័ននណ្នការ
ដនេះ។  

៥.៤- ភាពជានដគូយុទ្ធសាស្តសត  

ណ្នកដស៏ាំខានន់នអភរិកមររស់ អកកអ គឺជាទ្ាំនាកទ់្ាំនង និងភាពជានដគូររករដដ្ឋយររសិទ្ធភាព
ជាមយួភាគី កព់ន័ធសាំខាន់ៗ ។ ដនេះរមួរញ្ចូ លទាំងកុមារ និងរគសួារររស់ពកួដគណដល អកកអ ដ្វើការជាមយួ   
មាច ស់ជាំនួយ វស័ិយឯកជន អងគការមនិណមនរដ្ឋា ភបិាលជាត្ ិនិងអនតរជាត្ិដ្េងៗ  វស័ិយសុខាភបិាល និងអររ់ ាំ  
អាជាញ ្រមូលដ្ឋា ន រពមទាំងមនទីរ-រកសួងចាំនុេះរដ្ឋា ភបិាល។ អកកអ ដរតជាញ ចិត្តរនតពរងឹងភាពជានដគូណដលមាន
រសាររ់រស់ខ្លួន និងរដងកើត្ភាពជានដគូថ្មីដដើមបពីរងីកការងារររស់ខ្លួន កព់ន័ធនងឹការតល ស់រតូរជាវជិជមានសរមារ់
កុមារ។ តមរយៈកិចចសហររត្ិរត្តិការជាមយួភាគី កព់ន័ធដនទ្ដទ្ៀត្ អនកជារក់ាត្ពវកិចចសាំខាន់ៗ នឹងអាចអនុ
វត្តការទ្ទ្ួលខុ្សរត្ូវររស់ខ្លួនដដើមបដីលើកត្ដមកើងសិទ្ធកុិមារ។  


