
ការចេញផ្សាយច ើកទី៤                 ខែធ្ន ូឆ្សាំ ២០១៩ 
មាតកិា 

១.   កេិចសន្ទនាបុរស ន្ិងចយន្ឌរ័កាចវេ ៖ បចងកើន្ការយ ដ់ងឹ ន្ងិទាំន្កុេតិត 
២.   ចោកស្ស ីចេង មា សណាវ,ី ជន្បច្គស ចយន្ឌ័រ “ែ្ញាំមាន្កតិតយិសកនញងការ                       
ច ើកកម្ពសស់ម្ភាពចយន្ឌ័រ” 
៣.    ទធផ្ នន្ការសកិសាទនិ្នន្យ័ចដើម្អាេទាញយកបាន្ចៅច ើេ ៊ីន្ធ្ឺណតិ
ចោយឥតគិតនលៃ 
៤.   ការេរគណុចៅដ ម់ាចសសជ់ាំន្យួរបសព់ួកចយើង 
៥.   ទាំនាក់ទាំន្ង 

កេិចសន្ទនាបរុស ន្ងិចយន្ឌរ័កាចវេ ៖ បចងកើន្ការយ ដ់ងឹ ន្ងិទាំន្ុកេតិត 

 ចៅកនញងគចស្មាងច ើកកម្ពស់ការច្ៃើយតបន្ឹងសម្ភាពចយន្ឌ័រកនញងការបចស្ងៀន្ 
ន្ិងចរៀន្ ចយើងបាន្ស្បជុាំជាម្ួយថ្្សក់ដកឹនាាំសាោ ន្ងិស្គូចដើម្សបីពភិាកសាេាំពីេាំចពើវិងសា
ទាក់ទងន្ងឹចយន្ឌ័រចៅកនញង ន្ងិជុាំវិញសាោចរៀន្។  

 បុរសស្តូវបាន្ជាំរុញឲសយេូ រួម្ចៅកនញងកេិចសន្ទនាបរុសចដើម្សបី្ៃញុះបញចសាំងពភីាព
ជាបុរសរបស់ែៃនួ្ ន្ងិ ឥរិយាបល ឬអាកបសបកិរិយារបស់បុរសខដ អាេេូ រួម្េាំខណក
ដ ់េាំចពើវងិសាទាក់ទងន្ឹងចយន្ឌ័រ។ ការយ ដ់ងឹរបសព់ួកចគន្ងឹរីកេចស្ម្ើន្ទាក់ទងន្ងឹ
តួនាទដី៏មាន្ឥទធិព របសព់ួកចគចៅកនញងសងគម្ ន្ិងរចបៀបខដ ពួកចគអាេចស្បើេាំណាេ
ចន្ុះចដើម្សបីផ្លសសប់តូរសាថសន្ភាពម្ិន្ចសមើគ្្សនាចព បេចញបសបន្ន។  

 ផ្ទញយចៅវិញ ចយន្ឌរ័កាចវេផ្ត ក់ខន្ៃងម្ួយខដ មាន្សុវតថិភាព ម្ិន្មាន្ការ
វិន្ិេឆ័យសស្មាប់ស្តសតកីនញងការប្ហសញពបីទពិចសាធ្ន្៍របសព់ួកចគពាកព់័ន្ធន្ងឹេាំចពើវិងសាទាក់
ទងន្ឹងចយន្ឌ័រ។ ចគ្ បាំណងគចឺដើម្សបីកសាងទាំន្ុកេិតតរបសព់ួកចគកនញងការេន្ុវតតសទិធិ
ម្ន្ុសសសរបស់ពកួចគ។ 

 កនញងករណីទាាំងពីរចន្ុះ ការស្បជុាំស្តូវបាន្ដកឹនាាំចោយេនកេ ូរួម្ចោយែៃនួ្ឯង 
ចស្ពាុះពួកចគជាេនកជាំនាញកនញងបរិបទជាក់ោក ់ ន្ិងជាម្ួយបទពិចសាធ្ន្៍ជាក់ោក់របស់
ពួកចគចនាុះ ចោយមាន្ការេូ រួម្ជាធាតេុូ  តេិតេួប ុចណា្សុះពេីនកសស្ម្បសស្ម្ួ ។ 
សកម្មភាពចន្ុះបចងកើតបាន្ជាសវគម្ន្ ៍ន្ងិការទកុេតិតគ្្សរវាងសវការី ចដើម្សបីជួយគ្្សចៅ
វិញចៅម្កចោុះស្សាយសាថសន្ភាព ាំបាក ឬដាំចណើរការនន្ការគតិខដ មាន្បញហស។ 

 កិេចសន្ទនាបុរស ន្ិងចយន្ឌ័រកាចវេគឺជាខផ្នកសាំខាន្់ម្យួនន្គចស្មាងច ើក
កម្ពសក់ារច្ៃើយតបន្ឹងសម្ភាពចយន្ឌ័រកនញងការបចស្ងៀន្ ន្ិងចរៀន្។ ម្ុន្ចព ថ្្សកដ់កឹនាាំ
សាោ ន្ងិស្គូបចស្ងៀន្អាេឈាន្ចៅរកសកាតសន្ុព របសព់ួកចគ ន្ិងកាលសយជាភា្សក់្ រនន្
ការផ្លសស់បតូរខដ ស្បឆាំងន្ងឹផ្នតគ់ាំន្តិចយន្ឌរ័ចោយចជាគជយ័ ពួកចគចាំបាេ់ស្តូវយ ់
ដឹង ន្ងិចោុះស្សាយភាព ាំចេៀងចយន្ឌ័រ ន្ងិជាំចន្ឿរបស់ពកួចគជាម្នុ្សិន្។ បនាទសបម់្ក
ពួកចគអាេផ្លសស់បតូររចបៀបខដ ពួកចគេន្ុវតតសកម្មភាពទាាំងចន្ុះចៅកនញងថ្្សក់ចរៀន្ ន្ងិ
សាោចរៀន្របស់ពកួចគបាន្។  

 ការ្ៃញុះបញចសាំងចម្ើ ែៃនួ្ឯង ន្ងិការសន្ទនាខបបសាថសបនាជាម្ួយនដគូគជឺាគន្ៃឹុះ
កនញងការផ្លសស់បតូរវបសបធ្ម្ ៌ ន្ងិស្បនពណីខដ មាន្អាយុកា េាំណាស។់ ស្បសិន្ចបើគ្មសន្ការ 
ការេូ រួម្ទូ ាំទូោយចទ ចនាុះវឌសឍន្ភាពស្បកបចោយេីរភាពម្និ្អាេចកើតច ើងបាន្
ចទ។ 

 



ចោកស្ស ីចេង មា សណាវ,ី ជន្បច្គស ចយន្ឌ័រ៖ “ែ្ញាំមាន្កតិតយិសកនញងការច ើកកម្ពស់សម្ភាពចយន្ឌ័រ” 
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 ទធផ្ នន្ការសកិសាទិន្នន្យ័ចដើម្អាេទាញអាេយកបាន្ចៅច ើេ ៊ីន្ធ្ណឺតិចោយឥតគតិនលៃ 

ផ្ទុះច ែB-53, បរុពីាន្ជិជកម្មកាណាឌយីា ស, ភមូ្កិម្មករ, 
ស្កសតស់ាវសយចបា ស, ស្កងុបាតដ់ាំបង, ស្ពុះរាជាណាេស្កកម្ពញជា 
ចគវទាំពរ័៖ www.cambodia.vvob.be/tiger 
បណាដសញសងគម្ Facebook៖ @vvobcambodia, @kapeaction, 

@gadccambodia ន្ងិ @pkoorganization 

េរគណុេាំចពាុះមាចសស់ជាំន្យួ ន្ងិពត័៌មាន្ទាំនាកទ់ាំន្ង 

 ស្កុម្េនកស្សាវស្ជាវខដ ម្កពីសាក វិទសា យ័ ចេ យូរ  ឺចវន្ (ស្បចទសខប វសសញកិ) សាក វិទសា យ័ភមូ្ិន្ទភនាំចពញ (ស្បចទសកម្ពញជា) ន្ិងេងគ
ការ វី វី េូ ប ៊ីចៅកម្ពញជាបាន្ចធ្េើការសិកសាទិន្នន្័យចដើម្េាំពីចវតុការណ៍នន្េាំចពើវិងសាចៅកនញងសាោចរៀន្ទាកទ់ងន្ឹងចយន្ឌ័រ (SRGBV) ចៅស្បចទសកម្ពញជា
ចដើម្សបីវាយតនម្ៃពីផ្ ជុះនន្ការេន្ុវតតគចស្មាង TIGER របស់ចយើងចៅដាំណាកក់ា ចស្កាយចទៀត។ ការសិកសាទនិ្នន្័យចដើម្ប្ហសញពីសាថសន្ភាពចផ្សសងៗនន្េាំចពើ
វិងសាទាកទ់ងន្ឹងចយន្ឌ័រចៅកនញងសាោចរៀន្។ ផ្ ជុះនន្ការេន្ុវតតគចស្មាងចន្ុះន្ឹងស្តូវចធ្េើការវាស់ខវងច្ៃើយតបន្ឹងសាថសន្ភាពចនាុះចៅដាំណាកក់ា ចស្កាយ
ចទៀត។  

 ចយើងចេើញថ្េស្ានន្ការចកើតមាន្ជារួម្នន្ទស្ម្ង់ចផ្សសងៗគ្្សនន្េាំចពើវងិសាស្បឆាំងន្ងឹកមុារ ន្ិងរវាងកុមារចៅកនញងបរិបទសាោចរៀន្ចៅស្បចទស
កម្ពញជាមាន្កស្ម្តិែពសស់ាំរាប់ចភទទាាំងពីរ។ នាយកសាោ ន្ងិស្គមូ្ិន្ទាន្់បាន្ចស្តៀម្ែៃនួ្រួេរា ច់ដើម្សបីច្ៃើយតបន្ងឹេាំចពើវិងសាចៅកនញងសាោចរៀន្ទាក់ទងន្ងឹ
ចយន្ឌ័រចៅច ើយចទ។ ចន្ុះគជឺា ទធផ្ នន្កងេុះបទបញជសនផ្ទកនញងច ើបញហសចន្ុះចៅកនញងសាោចរៀន្។ ចវតដុូចេនុះចវើយ ស្គូបចស្ងៀន្ចៅខតបន្តចស្បើការោក់
ទណឌកម្មច ើរាងកាយកនញងការេន្ុវតតវិធាន្ការវិន្យ័។ ការរកចេើញរបស់ចយើងេាំពាវនាវឱសយមាន្វិធ្ីសាស្តសតខផ្ែកច ើសវគម្ន្៍ ន្ងិសស្មាបស់ាោចរៀន្ទាាំងម្ូ 
ចដើម្សបី ុបបាំបាត់េាំចពើវងិសាចៅកនញងសាោចរៀន្ទាក់ទងន្ងឹចយន្ឌ័រ ន្ិងផ្លសស់បដូរវបសបធ្ម្ ៌ ន្ងិជាំចន្ឿខដ គ្ាំស្ទេាំចពើវងិសាទាាំងចនាុះ។ ធាតុផ្សសាំទាាំងចន្ុះស្តូវបាន្
ោក់បញ្ចូ ចៅកនញងគចស្មាងច ើកកម្ពស់ការច្ៃើយតបន្ឹងសម្ភាពចយន្ឌ័រកនញងការបចស្ងៀន្ ន្ងិចរៀន្។ ចោកេនកអាេទាញយកេតថបទទាាំងម្ ូាម្តាំណភាជសប់
ខាងចស្កាម្ចន្ុះ៖ https://cambodia.vvob.org/en/download/baselinestudy/SRGBV 

 “ែ្ញាំជាបគុគ កិខផ្នករដឋបា ខដ កាំពងុចធ្េើការចៅសាោបឋម្សកិសាេន្ុវតតន្ក៍នញងស្កងុបាត់ដាំបង។ កា ពមី្នុ្ែ្ញាំមាន្េាំចណុះដឹងតិេតួេេាំពទីសសសន្ៈនន្
តួនាទីចយន្ឌ័រ ន្ិងផ្នតគ់ាំន្តិចយន្ឌ័រ។ ែ្ញាំម្និ្ហ សន្ន្ិយាយពីវាជាសាធារណៈចទ។ ែ្ញាំមាន្ភាពខាមសស់ចេៀន្ ចវើយែ្ញាំខតងែេុះន្ូវទាំន្កុេិតតកនញងការពិភាកសាេាំពីស្បធាន្
បទខដ ខដ អាេញ សាំងឱសយមាន្ការជខជកខវកខញក។ ែ្ញាំមាន្ចមាទន្ភាពកនញងការន្ិយាយថ្ ចរឿងចន្ុះ បាន្ផ្លសស់បតូរចវើយ។ ជាទូចៅ ែ្ញាំពតិជាមាន្កតិតិយស
ណាសក់នញងការច ើកកម្ពសស់ម្ភាពចយន្ឌ័រចៅកនញងសងគម្ ន្ិងជាពិចសសចៅកនញងដាំចណើរការបចស្ងៀន្ ន្ងិចរៀន្។  

 បនាទសបព់ីបាន្េ ូរួម្ចៅកនញងចយន្ឌ័រកាចវេម្ក ែ្ញាំស្តូវបាន្ច ើកទឹកេិតតឱសយេូ រួម្កនញងវគគបាំប ន្គចស្មាង TIGER សតីពី ការសស្ម្បសស្ម្ួ វគគកេិចសន្ទនា
បុរស ន្ិងចយន្ឌ័រកាចវេ។ កនញងេាំ ញងវគគបាំប ន្ចន្ុះែ្ញាំបាន្បចងកើន្េាំចណុះដឹងរបស់ែ្ញាំទាក់ទងន្ឹងចយន្ឌ័រ ចវើយែ្ញាំចប់ចផ្តើម្មាន្អារម្មណ៍ចជឿជាក់កនញងការសស្ម្ប
សស្ម្ួ ការសន្ទនាជាស្កុម្។ 

 ចប់ាាំងពីខែកកកោ  ឆ្សាំ២០១៩ ែ្ញាំបាន្ជយួសស្ម្បសស្ម្ ួការចរៀបេាំចយន្ឌ័រកាចវេចៅកនញង
សាោរបស់ែ្ញាំ ចវើយែ្ញាំបាន្ជួយសវការីរបសែ់្ញាំចៅកនញងសាោចរៀន្ជតិខាងេាំន្ួន្៣ខលម្ចទៀត ។ ស្តង់
េាំណុេចន្ុះ ែ្ញាំមាន្ទាំន្កុេតិតកនញងការជួយសស្ម្បសស្ម្ួ ការចរៀបេាំចយន្ឌ័រកាចវេចន្ុះ។ ែ្ញាំហ សន្ន្ិយាយ 
ន្ិងពិភាកសាេាំពផី្នតគ់ាំន្តិ ន្ិងបទោឋសន្ចយន្ឌ័រ ។ ែ្ញាំសបសាយរីករាយខដ ែ្ញាំអាេគ្ាំស្ទដ ់សវគម្ន្៍
របស់ចយើងកនញងការចោុះស្សាយេាំចពើវិងសាទាកទ់ងន្ឹងចយន្ឌ័រ។ 
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