
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ខែ សហីា ឆ្ន ាំ ២០២១ 
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ានច៊ូលរមួកនសងរសទ្ាងសនះ ខដលានចាំណាយសេលផតល់រាំនិរដល់េកួសយងីអាំេីបរេិសសធនរ៍បស់ែលួន។ 
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ការបញ្ច៊ូ លទ្បធានបរសតីេីអហារ៊ូបរថមភ និងសយនឌរ័ សៅកនសងការទ្របទ់្រងសហរមនទ៍្សះរទ្មកទ្រី -ទ្បេ័នធរលផលតាមវលខទ្ស៖ ឯកសរសទ្ាបអ់នកអនសវរតន៍ 
 

ពាក្យបំប្ពួញ 
 

CFR Community Fish Refuge សហរមនទ៍្សះរទ្មកទ្រី 
FiA Fisheries Administration រដឋាលរលផល 

FiAC Fisheries Administration Cantonment ែេឌ រដឋាលរលផល 

RFF Rice field fisheries រលផលតាមវលខទ្ស 

SBCC Social behavior change communication ការទ្ាទ្ស័យទករ់ងសដីមបខីកខទ្បឥរោិបល 

VHSG Village health support group ទ្កុមទ្រទ្រងស់សែភាេភ៊ូមិ 

WASH Water, sanitation, and hygiene រឹក អនាមយ័ និងការរស់សៅសែ រ 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

 



 

 

1 
ការបញ្ច៊ូ លទ្បធានបរសតីេីអហារ៊ូបរថមភ និងសយនឌរ័ សៅកនសងការទ្របទ់្រងសហរមនទ៍្សះរទ្មកទ្រី -ទ្បេ័នធរលផលតាមវលខទ្ស៖ ឯកសរសទ្ាបអ់នកអនសវរតន៍ 
 

 

១. យស្ចក្តីយផតើម្ 
១.១ ទ្បេន័ធរលផលតាមវលខទ្ស នងិទ្សះរទ្មកទ្រី  

ការសនសរតាមវលខទ្ស ខដលសធី្សឡងីសៅកនសង និងរីរសាំវញិវលខទ្ស ជាេិសសសកនសងរដ៊ូវរឹករាំនន ់ រឺជា
ទ្បភេដស៏ាំខានន់នទ្ាកច់ាំេ៊ូ ល ចាំេីអហារ និងអហារ៊ូបរថមភសៅកមពសជា។ ទ្រួសរជាសទ្ចីនសៅរនបរ ានសធី្
សនសរតាមវលខទ្ស សទ្ាបក់ារបរសិភារកនសងទ្រួសរ និង/ឬសទ្ាបប់ាំសេញបខនថមសលីរបរចិញ្ច ឹមរីវរិរបស់ែលួន។ 
ការសនសរតាមវលខទ្សកនសងរាំបនបឹ់ងរសនលសប ផតល់ឱ្យទ្រួសរនានាន៊ូវផលសនសរចាំនួន ៦២% ននបរាិេ
ផលសនសរសរសបខដលទ្រួសរទាំងសនាះបរសិភារ សហយីទ្រួសរកនសងចាំនួនរហ៊ូរដល់ ៦៥% ានលកផ់លសនសរ
ទាំងសនាះជាទ្បចាាំ ឬ មតងាក ល (Freed et al. 2020)។ 

ការបសងកីរ និងទ្របទ់្រងសហរមនទ៍្សះរទ្មកទ្រី (CFR) រឺជាមសធោាយមួយដា៏នទ្បសិរធភាេសដីមបី
បសងកីនផលិរភាេ និងរីវចទ្មុះទ្រីកនសងទ្បេន័ធរលផលដស៏ាំខានស់នះ។ CFR គឺជារីរទ្មកខដលានរឹកទ្របរ់ដ៊ូវ
សៅតាមរាំបនវ់លខទ្ស។ សៅសេលានការទ្របទ់្រងសដ្ឋយនិរនតរភាេ តាមរយៈការសធី្ឱ្យទ្បសសីរសឡងីន៊ូវរទ្មក
និងកិចចការពារេីការសនសរ រីរទ្មកទាំងសនះអចបសងកីនបរាិេទ្រីសៅតាមរាំបនវ់លខទ្ស ដ៊ូសចនះវរួយដល់
ការបសងកីនលរធភាេសទ្ាបទ់្រួសរនានាសៅតាមម៊ូលដ្ឋឋ ន កនសងការររួលានទ្រីសទ្ាបប់រសិភារ។ 

សដ្ឋយររួលសគ ល់េីរសេរនមលនន CFR ទាំងសនះ តាាំងេីឆ្ន ាំ ២០០៥មក រររដ្ឋឋ ភិាលកមពសជាាន
រាំរសញឱ្យានការបសងកីរ និងការទ្របទ់្រងទ្សះរទ្មកទ្រី (Joffre et al., 2012)។ ចាបេី់ឆ្ន ាំ ២០១២មក សដ្ឋយ
ានការោាំទ្រេីរីភាន កង់្ករសហរដឋអសមរកិសដីមបអីភិវឌឍនអ៍នតរជារិ (USAID) អងគការ WorldFish ានសធី្ការ
ជាមួយរដឋាលរលផល(FiA) សដីមបសីកលបងនិងេទ្ងីកការអនសវរតលែសលីការង្ករទ្របទ់្រងសៅតាមរីតាាំងនានា
ខដលានទ្សះរទ្មកទ្រីសហរមនខ៍ដលានកាំេរស់ដ្ឋយ FiA។ 

១.២ សហរសអ្ីបញ្ច៊ូ លទ្បធានបរសតេីអីហារ៊ូបរថមភ?  

អសនតិសសែសសបៀង និងអហារ៊ូបរថមភ សៅខរជាបញ្ញា ទ្បឈមដស៏ាំខានក់នសងទ្បសរសកមពសជា ខដលនាាំឱ្យាន
ផលវាិកអវរិជាននានាចាំសពាះសសែភាេ ផលិរភាេសសដឋកិចច និងការអភិវឌឍទ្បសរសជារិទាំងម៊ូល។ បចចសបបនន 
កមពសជា ទ្រូវសលីកកាំេស់អហារ៊ូបរថមភសទ្ាបា់តា និងទរក (Development Initiatives Poverty 

Research, 2020)។ ានកតាត ជាសទ្ចីន ខដលរមួចាំខេកកនសងបញ្ញា កង្ះអហារ៊ូបរថមភសទ្ាបក់សារសៅកមពសជា 
ខដលរមួទាំងបញ្ញា ទ្បឈមសលីរសបៀបននការផតល់ចាំេីអហារ អហារ៊ូបរថមភ និងសសែភាេាតា ទ្េមទាំង រាំងឺរក 
និងរាំងឺដនរសរៀរខដលង្កយឆលង សៅសេលែ្ះរឹកសែ រ អនាមយ័ និងការរស់សៅសែ រ (WASH)។ 

សៅកមពសជា ទ្រីខដលសមប៊ូរសដ្ឋយសរធារសចិញ្ច ឹម ខដលអចសនសរានតាមវលខទ្ស ានសកាត នសេល
កនសងការសលីកកាំេស់សនតិសសែសសបៀងនិងអហារ៊ូបរថមភ សទ្ាបទ់្រួសរសៅរនបរ ខដលរមួទាំង ាត យនិងក៊ូន។ 
សៅឆ្ន ាំ ២០១៦ អនកទ្សវទ្ជាវនិងអនកអនសវរត ានខកសទ្មួលវធីិសហ្សតកនសងការទ្របទ់្រងCFR សដ្ឋយសនមរថា 
ការអនសវរតអនតររមនខ៍ដលសផ្លត រសលីអហារ៊ូបរថមភនិងសយនឌរ័ រនទឹមនឹងសកមមភាេទ្របទ់្រងសផ្ងសរៀរ អចរួយ
សសទ្មចានន៊ូវសកាា នសេលននរលផលវលខទ្ស សដីមបសីលីកកាំេស់អហារ៊ូបរថមភ និងសនតិសសែសសបៀងកនសងម៊ូលដ្ឋឋ
ន។ 



 

 

2 
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១.៣ សហរសអ្បីញ្ច៊ូ លទ្បធានបរសតេី ីសយនឌរ័?  
ហ្សតរីមួចាំខេកោ៉ា ងសាំខានក់នសងការសនសរខាន ររ៊ូច សទះបីផលខដលានេីការសនសរខាន ររ៊ូច សទ្ចីន

ទ្រូវសរសមីលរ ាំលង និងេសាំានការឱ្យរនមលានសមទ្សបកស៏ដ្ឋយ។ បសរស សៅខរជាអនកខដលានឥរធិេលធាំសធង 
កនសងការទ្របទ់្រងរលផលជារមួ។ សៅកនសងការទ្របទ់្រងរលផលតាមវលខទ្សសៅកមពសជា ភារសទ្ចីនហ្សតីានច៊ូល
រមួសដ្ឋយទ្បសោល តាមរយៈទ្កុមសន្ាំទ្ាកនិ់ងទ្កុមឥេទន កដ៏៊ូចជាទ្កុមរួយែលួនឯងផងខដរ (The 

WorldFish Center, 2010)។ សដីមបបីង្កា ញឱ្យកានខ់រចាស់េីការរមួចាំខេក និងផលទ្បសោរនរ៍បសហ់្សតីសៅ
កនសងការទ្របទ់្រងរលផលតាមវលខទ្ស សោលការេ៍អនសវរតលែកនសងការទ្របទ់្រង CFR ខចងថា សហរមនទ៍្រូវ
សទ្រីសយក និងបេតស ះបណាត លហ្សតី សដីមបឱី្យបាំសេញរួនារីដឹកនាាំកនសងរេៈកមមការទ្របទ់្រង CFR។ ការអនសវរត
លែខបបសនះ អចបសងកីនការសរឿជាកក់នសងសហរមន ៍ និងការោាំទ្រដល់រេៈកមមការ សហយីជាញឹកញាប ់ ករួ៏យ
សសទ្មចសោលសៅទ្របទ់្រងផងខដរ ខដលមិនទ្រឹមខរជាការទ្របទ់្រងរីរទ្មកនិងវធិានការលារប៉ាសសណាណ ះសរ ប៉ាសខនត
ខលមទាំង ជាសោលបាំេងនានាននការោាំទ្រដល់អហារ៊ូបរថមភ និងសសែសាលភាេទ្រួសរកនសងម៊ូលដ្ឋឋ នផងខដរ។ 

១.៤ សរឯីកសរខេនាាំសនះសរៀបចាំសឡងីសទ្ាបអ់នកណា នងិានសោលសៅអ្ែីលះ?  
ទ្កុមមនសស្ខដលជាសោលសៅននឯកសរខេនាាំសនះ រឺអនកអនសវរតកនសងវសិ័យរលផលតាមវលខទ្សសៅ

កមពសជា ឬសៅទ្បសរសដនរ។ ឯកសរខេនាាំសនះ ានបាំេងរួយលសបបាំាររ់ាល រ រវងផលសនសរសៅតាម
វលខទ្ស និងអរថទ្បសោរនស៍ទ្ាបស់ហរមនទ៍ាំងម៊ូល ជាេិសសស សសែភាេាតានិងទរក ទ្េមទាំង អហា
រ៊ូបរថមភ និងភាេជាអនកដឹកនាាំរមួោន  រវងបសរសនិងហ្សតី។ ឯកសរខេនាាំសនះខចងអាំេី៖ 

 រាំហាននានា និងដាំសេីរការននការសធី្សាហរេកមមសកមមភាេអហារ៊ូបរថមភ និងសយនឌរ័ សៅកនសងការ
ទ្របទ់្រងរលផលតាមវលខទ្ស និងសហរមនទ៍្សះរទ្មកទ្រី និង 

 ឧបសរគកនសងការអនសវរត និងកតាត អាំសណាយផលដល់សកមមភាេទាំងសនះ។ 

 

រ៊ូបលររី ១៖ ាត យកាំេសងបញ្ចស កបបរដល់ក៊ូន ខដលចាំអិនោយជាមួយទ្រីខដលជាទ្បសភររកានកនសងម៊ូលដ្ឋឋ ន។ 



 

 

3 
ការបញ្ច៊ូ លទ្បធានបរសតីេីអហារ៊ូបរថមភ និងសយនឌរ័ សៅកនសងការទ្របទ់្រងសហរមនទ៍្សះរទ្មកទ្រី -ទ្បេ័នធរលផលតាមវលខទ្ស៖ ឯកសរសទ្ាបអ់នកអនសវរតន៍ 
 

២. ការអ្នុវត្តស្ក្ម្មភាពអាហារបូត្ថម្ភ និងយេនឌ័រ 
សកមមភាេអហារ៊ូបរថមភនិងសយនឌរ័ដ៊ូចខាងសទ្កាមសនះ ទ្រូវានសធី្សឡងីរមួជាមួយសកមមភាេសដីមបី

សលីកកមពស់ការអនសវរតលែ សទ្ាបក់ារទ្របទ់្រងរលផលតាមវលខទ្សនិងការទ្របទ់្រងទ្សះរទ្មកទ្រីសហរមន៖៍ 
 ការបេតស ះបណាត លអាំេីអហារ៊ូបរថមភ និងWASH ដល់អនកខលទាំកសារ 
 ការបសងកីរចកខសវសិ័យតាមទ្រួសរ និង 
 ការបញ្ច៊ូ លហ្សតសីៅកនសងរេៈកមមការ CFR។ 

សកមមភាេទាំងសនះទ្រូវានសធី្សឡងីទ្សបោន  ខដលសកមមភាេនីមួយៗជាការបាំសេញបខនថម និងខដលរមួ
ចាំខេករួយោន សៅវញិសៅមក សដីមបផីតល់ន៊ូវឥរធិេល តាមរយៈទ្រឹសតីននការផ្លល ស់បត៊ូរ (រ៊ូបរី ១)។ សររ ាំេឹងថា 
សកមមភាេទ្របទ់្រងរលផលតាមវលខទ្សនិងទ្សះរទ្មកទ្រីសហរមន ៍ នឹងរួយបសងកីនវរតានទ្រី វរសីរ្ដនរ
សរៀរ និងរសកខជារិរឹក និងការររួលានទ្រី វរសីរ្ដនរសរៀរ និងរសកខជារិរឹកទាំងសនាះ សទ្ាបក់ារបរសិភារផង
ខដរ។ ចាំខេកសកមមភាេទ្ាទ្ស័យទករ់ងសដីមបខីកខទ្បឥរោិបលសងគម ខដលសផ្លត រសលីការសលីកកាំេស់អហារ៊ូប
រថមភ កទ៏្រូវសររ ាំេឹងថា នឹងសធី្ឱ្យទ្បសសីរសឡងីន៊ូវការបរសិភារទ្រី និងអរថទ្បសោរនខ៍ាងខផនកអហារ៊ូបរថមភេីផល
សនសរផងខដរ សទ្ាបទ់្បជាេលរដឋកនសងម៊ូលដ្ឋឋ ន ជាេិសសសសទ្ាបក់សារអយសសទ្កាម ៥ឆ្ន ាំ តាមរយៈការ
បសងកីនចាំសេះដឹង ការខកខទ្បឥរោិបល និងការអនសវរតរបស់អនកខលទាំសកមង និងទ្រួសរ រសាំវញិការសលីកកាំេស់អ
ហារ៊ូបរថមភ និងការយកចិរតរសកដ្ឋកស់លី WASH។ រនទឹមនឹងសនះ សរករ៏ ាំេឹងថា សកមមភាេបសងកីនការយល់ដឹងអាំេី
សមភាេសយនឌរ័ នឹងរមួចាំខេកបសងកីនទ្បសិរធភាេននការទ្របទ់្រងរលផលតាមវលខទ្ស និងសហរមនទ៍្សះ
រទ្មកទ្រី ទ្េមទាំង លរធផលទ្បសសីរជាងមសនសលីខផនកសលីកកាំេស់អហារ៊ូបរថមភ និង WASH ផងខដរ។ 
 

 
រ៊ូបលររី ២៖ បសរគលិកអងគការមិនខមនរដ្ឋឋ ភិាលកនស ងទ្សុកមយួរ៊ូប ផតល់ការបេតស ះបណាត លអាំេីរសបៀបោងនដ



 

 

4 
ការបញ្ច៊ូ លទ្បធានបរសតីេីអហារ៊ូបរថមភ និងសយនឌរ័ សៅកនសងការទ្របទ់្រងសហរមនទ៍្សះរទ្មកទ្រី -ទ្បេ័នធរលផលតាមវលខទ្ស៖ ឯកសរសទ្ាបអ់នកអនសវរតន៍ 
 

រ៊ូបភាេរី ១៖ ទ្រសឹតីននការផ្លល ស់បត៊ូរ សដីមបសីកមមភាេអហារ៊ូបរថមភនងិសយនឌ័រសៅកនសងវស័ិយរលផលតាមវលខទ្ស 

 



 

 

5 
ការបញ្ច៊ូ លទ្បធានបរសតីេីអហារ៊ូបរថមភ និងសយនឌរ័ សៅកនសងការទ្របទ់្រងសហរមនទ៍្សះរទ្មកទ្រី -ទ្បេ័នធរលផលតាមវលខទ្ស៖ ឯកសរសទ្ាបអ់នកអនសវរតន៍ 
 

២.១ ការបេតស ះបណាត លអនកខលទាំកសារអាំេអីហារ៊ូបរថមភ នងិ WASH  

សកមមភាេសនះផតល់ការបេតស ះបណាត ល ការោាំទ្រ និងការខកខទ្បឥរោិបល សដីមបសីធី្ឱ្យទ្បសសីរសឡងីន៊ូវការផតល់
អហារបខនថម អហារ៊ូបរថមភ អនាមយ័ និងការរស់សៅសែ រ សដ្ឋយសផ្លត រសលហី្សតីាននផទសពាះ និងបាំសៅសដ្ឋះក៊ូន ទ្េមទាំង 
កសាររ៊ូចៗផងខដរ។ វរគបេតស ះបណាត ល និងការោាំទ្រសនះ ទ្រូវានសធី្សឡងីជាេិសសស ជាមួយបណាត អនកខលទាំកសាររ៊ូ
ចៗ និងទ្កុមអនកខលទាំកសាររ៊ូចៗ (ចាបេី់សកីរដល់អយស ៥ឆ្ន ាំ)។ សៅកនសងវរគបេតស ះបណាត លនានា អនកសទ្មបសទ្មួលផត
ល់េរ័ា៌ន និងអនសវរតបង្កា ញ អាំេីការសធី្ឱ្យទ្បសសីរសឡងីន៊ូវការផតល់អហារបខនថម និងការអនសវរតសលីខផនកអនាមយ័។ 
សទ្ាបក់ារអនសវរតបង្កា ញ ទ្កុមអនកខលទាំកសារអចទ្បម៊ូលផតស ាំោន  សដីមបចី៊ូលរមួសរៀបចាំអហារខដលានរីវជារិ ខដលាន
សទ្រឿងផ្ាំកនសងម៊ូលដ្ឋឋ ន ដ៊ូចជា ទ្រីលែិរៗខដលសាំប៊ូរសរធារសចិញ្ច ឹម និងបខនលខដលានកនសងម៊ូលដ្ឋឋ ន ឬសដីមបសីសងករសមីល
វធីិខកលមែភាេសែ រ និងអនាមយ័ផទះសាំខបង។ សដីមបសីទ្មួលដល់សេលសវោខដលានកនសងកទ្មិរកាំេររ់បស់អនកខលទាំ
កសារ វរគ   បេតស ះបណាត លនិងការអនសវរតបង្កា ញ មិនរួរសធី្សឡងីសទ្ចីនជាងេីរសា៉ា ងសឡយី និងរួរអនសវរត ឬមួយសៅសេល
ទ្េឹក ឬសេលរសសៀល អទ្ស័យតាមសេលសវោខដលេួកោរា់ន។ បញ្ជ ីលមែិរននទ្បធានបរសទ្ាបវ់រគបេតស ះបណាត ល 
កដ៏៊ូចជារាំរ៊ូឧបករេ៍ និងសកមមភាេបេតស ះបណាត ល ានបង្កា ញកនសងឧបសមពន័ធ ១ ។ 
 

 

រ៊ូបលររី ៣៖ ឪេសកោងនដក៊ូនរបស់ោរ់សៅកខនលងោងនដកនស ងទ្រសួររបស់េួកោរ់។ 

២.២ ការបសងករីចកខសវសិយ័តាមទ្រសួរ  
វរគបសងកីរចកខសវសិ័យតាមទ្រួសរ រាំរសញឱ្យានការេិភាកាអាំេីការសធី្ឱ្យទ្បសសីរសឡងីន៊ូវអនាមយ័ទ្រួសរជា

េិសសស កនសងការសរៀបចាំមា៊ូបអហារ និងរីកខនលងអនាមយ័ ទ្េមទាំងសលីករឹកចិរតឱ្យានសមភាេរសាំវញិរួនារីបសរសនិងហ្សតី 
កនសងទ្រួសរ។ ែេៈខដលទ្រួសរនីមួយៗសរៀបចាំកាំេរស់ោលបាំេងរបស់ែលួន សោលសៅរមួននសកមមភាេសនះរឺ រួយ
សទ្មួលឱ្យសារិកទ្រួសរច៊ូលរមួកនសងការខកលាំអបរោិកាសកនសងផទះសាំខបង រនទឹមនឹងសធី្ឱ្យទ្បសសីរសឡងីន៊ូវការខចក
រ ាំខលកការង្ករកនសងទ្រួសរទ្បកបសដ្ឋយសមធម ៌ និងរួយសទ្មួលដល់ហ្សតីខដលចាំណាយសេលសទ្ចីនសៅផទះ សដីមបអីចសធី្
សកមមភាេសទ្ៅផទះផងខដរ (ជាញឹកញាបរឺ់ជាសកមមភាេបសងកីរទ្ាកច់ាំេ៊ូ ល ដ៊ូចជា ការខលចារដាំណាាំ និងលកប់ខនល 
និងករេីែលះ កអ៏ចជាការច៊ូលរមួកនសងការង្ករដឹកនាាំសៅម៊ូលដ្ឋឋ នផងខដរ ដ៊ូចជា កនសងរេៈកមមការ CFR)។ វរគពាក់េន័ធ



 

 

6 
ការបញ្ច៊ូ លទ្បធានបរសតីេីអហារ៊ូបរថមភ និងសយនឌរ័ សៅកនសងការទ្របទ់្រងសហរមនទ៍្សះរទ្មកទ្រី -ទ្បេ័នធរលផលតាមវលខទ្ស៖ ឯកសរសទ្ាបអ់នកអនសវរតន៍ 
 

នឹងការបសងកីរខផនរីចកខសវសិ័យមួយអាំេីបរោិកាសទ្រួសរ និងរួនារីបសរស និងហ្សតីសៅសេលបចចសបបនន និងខផនរីចកខសវសិ័
យរីេីរ សតីេីសោលសៅទ្រួសរនាសេលអនាររ និងរួនារីខដលទ្េមសទ្េៀងោន  ខដលទ្រូវសសទ្មចឱ្យាន។ ការបេតស ះប
ណាត លអាំេីអហារ៊ូបរថមភ និងWASH ទ្រូវានដ្ឋកប់ញ្ច៊ូ លសៅកនសងសោលសៅនិងខផនការសកមមភាេសទ្ាបទ់្រួសរ។ 
ឧបសមពន័ធ ២ បង្កា ញេីរាំហាននានា សទ្ាបស់កមមភាេលាំអិរននការបសងកីរចកខសវសិ័យតាមទ្រួសរ។ 

 រាំហានរី ១៖ ផតល់ការខេនាាំ និងសលីកសាំេួរសដីមបសីសាំការបាំភលឺអាំេីរស្នៈ និងការអនសវរតបចចសបបននរបស់េួកោរ់      
រសាំវញិការខបងខចកន៊ូវការររួលែសសទ្រូវ រវងបសរសនិងហ្សតី។ 

 រាំហានរី ២៖ សទ្មបសទ្មួលឱ្យានការេិភាកាអាំេីភាេែសសោន  និងអរសលយភាេសយនឌរ័ ននរួនារីកនសងទ្រួសរ
សហរមននិ៍ងសងគម សដ្ឋយសទ្បីឧបករេ៍មួយនលៃ២៤សា៉ា ង សដីមបកីរទ់្តាសកមមភាេទ្បចាាំនលៃរបស់បសរសនិងហ្សតី។ 

 រាំហានរី ៣៖ ទាំងបសរសនិងហ្សតីកនសងទ្រួសរសធី្វយរនមលលរធភាេររួលាននាសេលបចចសបបនន និងរសេភាេ
អហារអហារ៊ូបរថមភ និងWASH (ឧទហរេ៍អហារខដលានរីវជារិ អហារចទ្មុះ បងគន ់ កខនលងសាករក់ 
ធសងសាំរម។ ល។)។ េិភាកាអាំេីការខកលាំអនានា ខដលចាាំាចស់ដីមបសីធី្ឱ្យបរោិកាសទ្រួសររបស់េួកសរកានខ់រ
ទ្បសសីរ។ 

 រាំហានរី ៤៖ រួយដល់បសរសនិងហ្សតី កនសងការកាំេរស់ោលសៅ និងការប៉ាងទ្ាថាន សទ្ាបទ់្រួសររបស់េួកោរស់ៅ
អនាររ សដ្ឋយសទ្បីលរធផលេីការវយរនមលសថ នភាេបចចសបបននរបស់េួកោរ់ និងការខកលមែខដលចាាំាចទ់្រូវសធី្។ 
រួយសទ្មបសទ្មួលឱ្យានការទ្េមសទ្េៀងោន សលីការខបងខចកភារកិចច សដីមបសីសទ្មចសោលសៅទាំងសនាះ ខដល
ទ្រួសរែលួនឯងចាររ់សកថា ានភាេសមទ្សប និងានរសលយភាេ។ 

 រាំហានរី ៥៖ ករទ់្តាសោលសៅរបសទ់្រួសរ សដ្ឋយខចងេីរាំហាននានា សដីមបសីសទ្មចសោលសៅទាំងសនះ កាំេរ់
ថា អនកណាកនសងទ្រួសរសនះ ានភារៈររួលែសសទ្រូវសលីកិចចការអី្ែលះ សដីមបសីសទ្មចសោលសៅទាំងសនះ និងសលីក
សសនីកាំេរស់េលសវោសទ្ាបស់ោលសៅទាំងសនះ សៅសលីខផនរីចកខសវសិ័យរបស់ែលួន។ 

 
រ៊ូបលររី ៤៖ ទ្រួសរមួយេិភាកាសោលសៅសទ្ាប់ទ្រួសរែលួ ន សដ្ឋយសទ្បីទ្ាស់ខផនរីកាំេរច់កខស វស័ិយតាមទ្រសួរ 



 

 

7 
ការបញ្ច៊ូ លទ្បធានបរសតីេីអហារ៊ូបរថមភ និងសយនឌរ័ សៅកនសងការទ្របទ់្រងសហរមនទ៍្សះរទ្មកទ្រី -ទ្បេ័នធរលផលតាមវលខទ្ស៖ ឯកសរសទ្ាបអ់នកអនសវរតន៍ 
 

២.៣ េេិរ័េ៍ភ៊ូម ិ

េិេរ័េ៍ភ៊ូមិ រឺជាឱ្កាសសទ្ាបទ់្រួសររាំរ៊ូ(អនកខដលានផ្លល ស់បត៊ូរជាវរិជានសលខីផនកអហារ៊ូបរថមភ អនាមយ័ 
និងឥរោិបលខាងសយនឌរ័) សដីមបខីចករ ាំខលកបរេិសសធនរ៍បស់ែលួន កនសងការអនសវរតខផនការសកមមភាេ តាមចកខសវសិ័យ
ទ្រួសររបស់ែលួនសដ្ឋយសជាររយ័ និងអរថទ្បសោរនខ៍ដលានេីការផ្លល ស់បត៊ូរទាំងសនាះ ជាមួយទ្រួសរដនរសរៀរកនសងសហ
រមន។៍ ការផ្លល ស់បត៊ូរបរេិសសធនខ៍បបសនះ ានសោលសៅេទ្ងីកឥរធិេលឱ្យកានខ់ររ៊ូលាំរ៊ូោយសៅកទ្មិរសហរមន ៍
តាមរយៈការសលីករឹកចិរតដល់ទ្រួសរដនរសរៀរ ឱ្យច៊ូលរមួកនសងវរគសតីេីការបសងកីររស្នៈវសិ័យតាមទ្រួសរ និងសធី្ឱ្យ
ទ្បសសីរសឡងីន៊ូវបរោិកាសផទះសាំខបងរបស់ែលួន និងខចករ ាំខលកការង្ករកនសងទ្រួសរ។ ឧបសមពន័ធ ៣ បង្កា ញេីរាំហាន
សទ្ាបស់កមមភាេបសងកីរចកខសវសិ័យតាមទ្រួសរ។ 

 រាំហានរី ១៖ សទ្រីសសរសីទ្រួសររាំរ៊ូ ខដលានសធី្ឱ្យានការផ្លល ស់បត៊ូរជាវរិជានសលីខផនកអហារ៊ូបរថមភ និង
ឥរោិបលសលីខផនក WASH និងការខបងខចកឱ្យានរសលយភាេន៊ូវការររួលែសសទ្រូវកនសងទ្រួសរ រវងបតី និង
ទ្បេនធ។ 

 រាំហានរី ២៖ អសញ្ជ ីញសារិកសហរមន៍ រមួទាំងអជាា ធរម៊ូលដ្ឋឋ ន និងទ្កុមអនកសម័ទ្រចិរតទ្រទ្រងស់សែភាេ ច៊ូល
រមួកនសងទ្េឹរតិការេ៍សនះផងខដរ។ 

 រាំហានរី ៣៖ េនយល់េីសោលបាំេងននេិេរ័េ៍របស់ទ្រួសរសនាះ ដល់អនកច៊ូលរមួ។ 
 រាំហានរី ៤៖ រួយទ្រួសររាំរ៊ូកនសងការបង្កា ញខផនរីចកខសវសិ័យរបស់េួកោរ ់ សៅមសន និងសទ្កាយអនតររមន៍ និង

បរេិសសធនរ៍បស់េួកោរ់ កនសងការអនសវរតខផនរីចកខសវសិ័យរបស់ែលួន សដ្ឋយអនសញ្ញា រឱ្យានសាំេួរ និងការ
េិភាកាជាមួយសារិកសហរមន។៍ 

២.៤ ភាេជាអនកដកឹនាាំ នងិការច៊ូលរមួរបសហ់្សតកីនសងសកមមភាេរបសរ់េៈកមមការ CFR  

ការបញ្ច៊ូ លហ្សតសីៅកនសងការដឹកនាាំ និងសកមមភាេរបស់រេៈកមមការ CFR ានសោលសៅបសងកីនអនករាំណាងឱ្យ
សសមលង រាំនិរ និងសោលបាំេងរបស់ហ្សតីកនសងការអភិវឌឍសហរមន ៍ សដីមបធីានាថា ខផនការអភិវឌឍសហរមនា៍នភាេ
ចទ្មុះនិងផតល់អរថទ្បសោរនដ៍ល់ទ្បជាេលរដឋទាំងអស់ េទ្ងឹងសមរថភាេ និងរាំនសកចិរតផ្លទ ល់ែលួនរបស់ហ្សតី សដីមបឈីាន
មសែ និងររួលយករួនារីដឹកនាាំ ទ្េមទាំង សធី្ឱ្យទ្បសសីរសឡងីន៊ូវការទ្របទ់្រង CFRs សដីមបបីសងកីនផលិរភាេ និង
វរតានផលសនសរ។ ដាំសេីរការសទ្រីសសរសីរេៈកមមការCFR ការបេតស ះបណាត លរេៈកមមការCFR ការសរៀបចាំ
ខផនការទ្របទ់្រងCFR សៅថាន កស់ហរមន ៍ និងដាំសេីរការទ្រួរេិនិរយនិងវយរនមលទាំងអស់ សសរធសឹងានហ្សតីច៊ូលរមួ។ 
ការសធី្ខបបសនះអចទ្បទ្េឹសៅាន តាមរយៈកិចចសហការរវងអនកអនសវរត និងអជាា ធរម៊ូលដ្ឋឋ ន សដ្ឋយ៖ 

 បសងកីរលកខេៈវនិិចឆយ័សទ្ាបក់ារសទ្រីសសរសីសារិករេៈកមមការ សដ្ឋយានក៊ូតាហ្សតី ៣០% សទ្កាមកិចចសហ
ការជាមួយអនកពាកេ់ន័ធនឹងសហរមន៍និងអជាា ធរម៊ូលដ្ឋឋ ន ខដលផ្េ្ផាយេីរួនារីរបស់រេៈកមមការសនះ 
ដល់សហរមនទ៍ាំងម៊ូល។ 

 បសងកីររេៈកមមការសទ្រីសសរសីខដលសបតជាា ឱ្យានសបកខភាេហ្សតីតាមចាំនួនខដលទ្រូវការ និងសហការជាមួយអជាា   
ធរម៊ូលដ្ឋឋ ន សដីមបសីលីករឹកចិរត និងខរងតាាំងហ្សតីខដលានសកាត នសេល ឱ្យច៊ូលជាសបកខរនរេៈកមមការ CFR។ 

 ផតល់េរ័ា៌ន សលីករឹកចិរត និងខរងតាាំងហ្សតី ឱ្យច៊ូលរមួកនសងកិចចទ្បរសាំសទ្រីសសរសីសបកខភាេរេៈកមមការ CFR 
រនទឹមនឹងខចករ ាំខលករសេសមបរតិននការច៊ូលរមួ ខដលជាការសលីករឹកចិរតឱ្យហ្សតីទាំងសនាះច៊ូលរមួ។ ឧទហរេ៍ 
ហ្សតីជាអនកច៊ូលរមួ ររួលានបរេិសសធនខ៍ដលអចេទ្ងឹងភាេអងអ់ចរបស់េួកោរ ់ កនសងការររួលយករួនារី
ដឹកនាាំ សផ្ងសរៀរកនសងសហរមន។៍ 
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ការបញ្ច៊ូ លទ្បធានបរសតីេីអហារ៊ូបរថមភ និងសយនឌរ័ សៅកនសងការទ្របទ់្រងសហរមនទ៍្សះរទ្មកទ្រី -ទ្បេ័នធរលផលតាមវលខទ្ស៖ ឯកសរសទ្ាបអ់នកអនសវរតន៍ 
 

 សទ្មបសទ្មួលសដីមបកីារច៊ូលរមួជាមួយោន  ទាំងហ្សតីនិងបសរស កនសងការបសងកីរចកខសវសិ័យសហរមន៍ សរៀបចាំខផនការ
សកមមភាេខដលអចសធី្សៅាន សដីមបសីដ្ឋះទ្សយបញ្ញា ននការទ្របទ់្រងរលផលតាមវលខទ្ស។ 

 សទ្មបសទ្មួលសទ្ាបក់ារបញ្ច៊ូ លរាំនិរ និងការសសទ្មចចិរតរបស់ហ្សតី សៅទ្របដ់ាំណាកក់ាលននការទ្របទ់្រង៖ 
ការសធី្ខផនការ ការអនសវរត ការទ្រួរេិនិរយ និងការវយរនមល។ 

 វយរនមលការង្កររបស់រេៈកមមការ CFR សលីការច៊ូលរមួរបស់ហ្សតី និងចាំណារក់ាររបនឹងបញ្ញា របស់ហ្សតី កនសង
អាំឡសងសេលសធី្ការវយរនមលការង្ករទ្បចាាំឆ្ន ាំ។ 

៣. ក្តាត អ្ំយោេផលអ្នតរវិស្េ័ និងឧបស្រគ 
៣.១ កតាត អាំសណាយផល  

អនកអនសវរតានកាំេរអ់រតសញ្ញា េកតាត អាំសណាយផលជាសទ្ចីន ខដលពាកេ់ន័ធនឹងរល់សកមមភាេសផ្ងៗោន សលី
ខផនកអហារ៊ូបរថមភនិងសយនឌរ័ កនសងការទ្របទ់្រងរលផលតាមវលខទ្ស-សហរមនទ៍្សះរទ្មកទ្រី៖ ១)ការបសងកីររាំនាក់
រាំនងជាមួយសហរមន ៍និងបងកលកខេៈឱ្យសហរមនា៍នភាេាច ស់ការ ២) ការច៊ូលរមួជាមួយអជាា ធរម៊ូលដ្ឋឋ ន និង 
៣) ការសធី្សាហរេកមមសៅកនសងរចនាសមពន័ធខដលានទ្សប។់ 

៣.១.១ បសងកីររាំនាក់រាំនងជាមួយសហរមន៍ និងបងកលកខេៈឱ្យសហរមន៍ានភាេាច សក់ារ  
ការបសងកីររាំនាករ់ាំនងលែជាមួយសារិកសហរមន ៍ ដ៊ូចជា ជាមួយទ្កុមមនសស្ចាស់ ទ្កុមខដលានឥរធិេល 

និងរនជារិភាររិច មសនសេលចាបស់ផតីមសកមមភាេនានា ានសរៈសាំខានណ់ាស់ កនសងការធានាថា សកមមភាេនានាទ្រូវ
ានអនសវរតសដ្ឋយទ្បសិរធភាេ។ អនកអនសវរតមកេីអងគការមិនខមនរដ្ឋឋ ភិាលានេនយល់ថា កនសងទ្របស់កមមភាេទាំងអស់
ការបសងកីររាំនាករ់ាំនងជាមួយសហរមនផ៍តល់ន៊ូវការសរឿរសកចិរតរវងអនកអនសវរតនិងអនកច៊ូលរមួ ានសលីករឹកចិរតឱ្យាន
ានការបនតច៊ូលរមួ និងផតល់ជាការសលីករឹកចិរតឱ្យានការច៊ូលរមួកនសងវរគបេតស ះបណាត ល សដ្ឋយសរេួកោរា់នយល់
េីផលទ្បសោរនខ៍ដលអចសកីរសចញេីការច៊ូលរមួ។ ឧទហរេ៍ តាមរយៈការបសងកីររាំនាករ់ាំនងជាមួយសារិកសហ
រមន៍ មសនសេលចាបស់ផតីមវរគបសងកីរចកខសវសិ័យតាមទ្រួសរ ទ្រួសរនានាយលទ់្េមច៊ូលរមួកនសងការេិភាកា សធី្ការខស្ង
យល់និងខកខទ្បរួនារីសយនឌរ័ខដលានទ្សប ់ សដ្ឋយសរការសរឿរសកចិរតខដលសកីរានជាមសន រវងអនកសទ្មបសទ្មួល
ការ    បេតស ះបណាត ល និងសារិកសហរមន៍។ 

ការកសងភាេាច ស់ការរបស់សហរមន ៍ រឺជារិដឋភាេសាំខានមួ់យសរៀរ ននការសធី្សាហរេកមមសដ្ឋយសជារ
រយ័ន៊ូវសកមមភាេអហារ៊ូបរថមភ និងសយនឌរ័ សៅកនសងកិចចការរលផលតាមវលខទ្ស។ ភាេាច ស់ការរបស់សហរមន ៍
ាននយ័ថា សហរមន៍ ឬអនកខដលពាកេ់័នធខាងផលទ្បសោរន ៍មិនទ្រឹមខរានាច ស់ការសលីលរធផលសនាះសរ ប៉ាសខនតខលម
ទាំង ាច ស់ការសលីដាំសេីរការផងខដរ។ សទ្ាប ់ CFRs សនះាននយ័ថា អនកខដលពាកេ់ន័ធទាំងអស់សៅកនសងរលផល
តាមវលខទ្ស ានាច ស់ការសល ី CFR កដ៏៊ូចជា សលីដាំសេីរការននការបសងកីរ ការទ្របទ់្រង និងការសធី្ជារាំណាងឱ្យ
សកមមភាេរបស់ CFRសនាះផងខដរ តាមរយៈរេៈកមមការ
ទ្របទ់្រង។ ភាេាច ស់ការរបស់សហរមន ៍ អចបសងកីរសឡងី
ាន សដ្ឋយការបសងកីនសមរថភាេសហរមន ៍ការបសងកីររាំនាក់
រាំនងជាមួយអនកកានអ់ាំណាច និងការរទ្មុញឱ្យានដាំសេីរ
ការននការររួលសគ ល់សហរមន។៍ 

វធីិមួយខដលអនកអនសវរតអចេទ្ងឹងសមរថភាេសហ
រមន ៍ រឺការរ៉ា បរ់ងរួនារីជាអនករួយសទ្មួល ខរមិនខមនរួ

“សទ្ាប់ទ្កមុរបស់សយងី សយងីសទ្បឧីបករេ៍ដ៊ូចោន
សយងីសទ្បីវធិីដ៊ូចោន  ប៉ាសខនតសយងីផតល់ការបេតស ះបណាត ល
បខនថម ផតល់រាំនាញបខនថមសលីការសទ្មបសទ្មលួ ផតល់
រាំនាញបខនថមសលីការេទ្ងងឹភាេអង់អច និងរសបៀប
និោយ សពាលរឺ រសបៀបនិោយជាមយួទ្បជាេលរដឋ 
និងេទ្ងឹងភាេអង់អចដល់េកួសរ សដមីបសីធ្ីការសាំខដង
មរិ សទ្កាយមកលរធផលរឺ កាន់ខរជាក់ោក់ និង
កាន់ខរចាស់ោស់”។ 

បសរស អនកអនសវរតេអីងគការ WorldFish 



 

 

9 
ការបញ្ច៊ូ លទ្បធានបរសតីេីអហារ៊ូបរថមភ និងសយនឌរ័ សៅកនសងការទ្របទ់្រងសហរមនទ៍្សះរទ្មកទ្រី -ទ្បេ័នធរលផលតាមវលខទ្ស៖ ឯកសរសទ្ាបអ់នកអនសវរតន៍ 
 

នារី“បសទ្ងៀន”សឡយីសៅកនសងវរគបេតស ះបណាត លនានា។ តាមវធីិសនះ សារិកសហរមនអ៍ចររួលានន៊ូវរាំនាញ ខដល
ទ្រូវការជាចាាំាច ់ សដីមបសីដ្ឋះទ្សយបញ្ញា  និងសធី្ការរស៊ា៊ូមរិសដ្ឋយែលួនឯងអាំេីរទ្មូវការរបស់សហរមន ៍ ដ៊ូចខដលាន
សរៀបរបស់ដ្ឋយអនកអនសវរតាន កម់កេីអងគការ WorldFish សៅកនសងសទ្មងស់ាំដីដ៊ូចរសៅសនះ៖ 

ការបសងកីររាំនាករ់ាំនង រវងភាេជាអនកដឹកនាាំកនសងសហរមន៍ និងអជាា ធរម៊ូលដ្ឋឋ ន ជាយសរធសហ្សតសាំខានមួ់យ
សរៀរ សដីមបបីសងកីរភាេាច ស់ការរបស់សហរមន ៍ សដ្ឋយអនសញ្ញា រឱ្យសហរមនេ៍ទ្ងឹងរាំនាក់រាំនងទាំងសនះ សដីមបខីស្ង
រកធនធាន និងសដ្ឋះទ្សយបញ្ញា ។ សៅកនសងការដកទ្សងស់ាំដីជាបនត អនកអនសវរតាន ក់េីអងគការ WorldFish ានេនយល់
ថា សដ្ឋយសរការបញ្ច៊ូ លអហារ៊ូបរថមភនិងការសលីកកមពស់សមភាេសយនឌរ័សៅកនសងខផនការទ្របទ់្រង CFR រឺជាកិចចការ
េហសវសិ័យ ការរភាជ បស់ហរមនជ៍ាមួយអជាា ធរពាកេ់ន័ធសៅម៊ូលដ្ឋឋ ន អចផតល់ន៊ូវមសធោាយោាំទ្របខនថម។ 

ទ្បសិនសបី[រេៈកមមការ CFR] ចងា់នរាំនួយឬការោាំទ្រខាងសសែភាេនិងអនាមយ័ សយងីអចភាជ ប់េួកសរជា
មួយទ្កុមទ្រទ្រងស់សែភាេភ៊ូមិ ឬមេឌ លសសែភាេភ៊ូមិ។ ទ្បសិនសបីេួកោរច់ងា់នការោាំទ្របសចចកសរសខដល
ទករ់ងនឹងរលផល សយងីអចនាាំេួកោរ[់រេៈកមមការCFR] មករួបរដឋាលរលផល។ សយងីទ្ោនខ់រ
បង្កា ញ[រេៈកមមការ CFR] ន៊ូវអី្ខដលជាដាំសណាះទ្សយ ខដលេួកសររួរខស្ងរក សដីមបអីចអនសវរតខផនការ 
[CFR] របស់ែលួន។ (បសរស អនកអនសវរតេីអងគការ WorldFish) 
សលីសេីសនះ ការររួលសគ លស់ហរមន ៍ទាំងេីសាំណាកស់ារិកសហរមន ៍ និងអជាា ធរម៊ូលដ្ឋឋ ន ានសរៈ

សាំខានណ់ាស់ សៅកនសងទ្របស់កមមភាេ។ វអចជាមសធោាយដា៏នទ្បសិរធភាេ កនសងការរួយសទ្មួលដល់ការ
ផ្េ្ផាយចាំសេះដឹងដល់សារិកដនរសរៀរកនសងសហរមន៍ សលីករឹកចិរត និងរាំរសញឱ្យានការខកលមែទ្បកបសដ្ឋយ
និរនតរភាេ សលីកិចចការអហារ៊ូបរថមភ និងឥរោិបលខាងខផនកសយនឌរ័។ 

សយងីបសងកីរចកខសវសិ័យ[តាមទ្រួសរ] បនាទ បម់កសៅសេលអនកសសទ្មចតាមចកខសវសិ័យសនាះសហយី [ទ្រួសររាំរ៊ូ]
កាល យជាធនធានមនសស្ ខដលអចខចករ ាំខលកបរេិសសធនរ៍បស់ែលួន ដល់អនករិរខាងកនសងភ៊ូមិទាំងម៊ូល។ 
បនាទ បម់កសយងីកស៏៊ូមអសញ្ជ ីញមហ្នតីរដ្ឋឋ ភិាល ដ៊ូចជា សមឃសាំ មកទ្បរល់វញិ្ញា បនបទ្រសលីករឹកចិរតដល់ទ្រួសរ
សនះ។ បនាទ បម់ក [ទ្រួសររាំរ៊ូ]ដ្ឋកត់ាាំងវញិ្ញា បនបទ្រសនាះសៅផទះរបស់ែលួន - េួកសរានសារនភាេចាំសពាះ
ការង្កររបស់ែលួន។ សៅសេលេួកសរានសារនភាេចាំសពាះការង្កររបស់ែលួន េួកោរ់ចងប់ង្កា ញេីសារនភាេ
មួយកទ្មិរខលមសរៀរ សពាលរឺ កទ្មិរែពស់មួយសរៀរននសមិរធផល។ ដ៊ូសចនះ សនាះរឺជាលរធផលននចកខសវសិ័យស
ហរមន ៍និងេិេរ័េ៍តាមទ្រួសរ។  (បសរស អនកអនសវរតមកេីអងគការ WorldFish) 

៣.១.២ បសងករីនិងរការាំនាក់រាំនងជាមួយអជាា ធរម៊ូលដ្ឋឋ ននិងសថ ប័នរដ្ឋឋ ភិាល 

រវងសកមមភាេទាំងអស់ ការបសងកីររាំនាក់រាំនង និងការបនតច៊ូលរមួជាមួយអជាា ធរម៊ូលដ្ឋឋ ន ជាអរិ៍ រដឋាល
រលផល ែេឌ រដឋាលរលផល ទ្កុមទ្បឹកាឃសាំររួលបនទសកកិចចការកសារនិងហ្សតី អភិាលសែរត អភិាលទ្សុក សមឃសាំនិង
សមភ៊ូមិ រឺជាខផនករមួ។ ឧទហរេ៍ កិចចសហការជាមួយអជាា ធរម៊ូលដ្ឋឋ ន រឺជារាំហានដស៏ាំខានដ់ាំប៊ូង សទ្ាបក់ារបញ្ច៊ូ ល
ហ្សតី និងការពាកេ់ន័ធរបស់ហ្សតីសៅកនសងការដឹកនាាំ CFR។ អជាា ធរម៊ូលដ្ឋឋ នានសដីររួនារីោ៉ា ងសាំខានក់នសងការធានាឱ្យហ្សតី
សៅកនសងសហរមនា៍នច៊ូលរមួកនសងកិចចទ្បរសាំសទ្រីសសរសីសបកខភាេរេៈកមមការ CFR។ អជាា ធរម៊ូលដ្ឋឋ នានសលីករឹក
ចិរតហ្សតី ឱ្យសម័ទ្រចិរតច៊ូលរមួកនសងរេៈកមមការ CFR ទ្េមទាំងានខរងតាាំងហ្សតីខដលេួកសរយល់ថាសមទ្សប ឱ្យច៊ូលរមួ
កនសង រេៈកមមការ CFR។ 
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ការបញ្ច៊ូ លទ្បធានបរសតីេីអហារ៊ូបរថមភ និងសយនឌរ័ សៅកនសងការទ្របទ់្រងសហរមនទ៍្សះរទ្មកទ្រី -ទ្បេ័នធរលផលតាមវលខទ្ស៖ ឯកសរសទ្ាបអ់នកអនសវរតន៍ 
 

ការបនតច៊ូលរមួជាមួយទ្កុមទ្បឹកាឃសាំ កា៏នសរៈសាំខានផ់ងខដរ ជាេិសសសសដីមបនិីរនតរភាេននសកមមភាេ។ 
ឧទហរេ៍អាំេីការច៊ូលរមួរបសទ់្កុមទ្បឹកាឃសាំ រមួាន ការបញ្ចស ះបញ្ច៊ូ លសដីមបដី្ឋកប់ញ្ច៊ូ លសកមមភាេអហារ៊ូបរថមភ និង
សយនឌរ័សៅកនសងកមមវធីិវនិិសោរឃសាំ និងសដីមបបីនតវភិារនល៍វកិាឃសាំសទ្ាបអ់នសវរតសកមមភាេទាំងសនះបនាទ ប់េីរសទ្ាងចប។់ 

សយងីរិរថា សដីមបឱី្យការបេតស ះបណាត លអាំេីអហារ៊ូបរថមភ និងអនាមយ័ និងដាំសេីរការផ្េ្ផាយដល់អនក
ខលទាំកសារាននិរនតរភាេសទ្ាបរ់យៈសេលខវង ទ្បរិបរតិកររសទ្ាងទ្រូវសហការរិរសនិរធជាមួយរនបសង្កគ ល
ររួលបនទសកកិចចការហ្សតនិីងកសារ(CWCC)ននទ្កុមទ្បឹកាឃសាំ ជាមួយរេៈកមមការកិចចការហ្សតីនិងកសារននទ្កុម
ទ្បឹកាសែរត និងទ្កុមទ្បឹកាជារិសដីមបហី្សតីនិងកសារ សដីមបចី៊ូលរមួកនសងមសែង្កររបស់េួកសរ កនសងសោលសៅសលីករឹក
ចិរតដល់ទ្កុមទ្បឹកាឃសាំ ជាេិសសស CWCC ខដលានមសែង្ករ និងវភិារនល៍វកិាឃសាំ សទ្ាបដ់ាំសេីរការអភិវឌឍ
អនកខលទាំកសារ។ (បសរស អនកអនសវរតននអងគការមិនរដ្ឋឋ ភិាលកនសងទ្សុក) 

៣.១.៣ សាហរេកមមសៅកនសងរចនាសមព័នធខដលានទ្សប់  
ការបញ្ច៊ូ លសកមមភាេរសទ្ាងសៅកនសងរចនាសមពន័ធខដលានទ្សប ់ ដ៊ូចជា ទ្កុមទ្រទ្រងស់សែភាេភ៊ូមិ(VHSG) 

និងមេឌ លសសែភាេ ានសរៈសាំខានោ់៉ា ងខាល ាំងសទ្ាបក់ារបញ្ច៊ូ លសកមមភាេអហារ៊ូបរថមភនិងសយនឌរ័ឱ្យានទ្បសិរធ
ភាេ។ សធី្ការសៅកនសងរចនាសមពន័ធទាំងសនះអចអនសញ្ញា រឱ្យានការសទ្បីទ្ាស់បណាត ញសាំខានមួ់យ សទ្ាបប់ញ្ជ៊ូ នសរ
និងការសទ្មបសទ្មួលជាមួយទ្រួសរនានាកនសងសហរមន ៍ការសសងករនិងតាមដ្ឋនជាបនតបនាទ បអ់ាំេីឥរោិបលខាងអហា
រ៊ូបរថមភ និងការអនសវរតរបស់ទ្រួសរនានាតាមខផនរីចកខសវសិ័យរបស់ែលួន និងសងគរិភាេននការបញ្ជ៊ូ នសរសៅអនកអនសវរត
សផ្ងៗសរៀរ។ សទ្ាបក់ារបេតស ះបណាត លអាំេីអហាររ៊ូបរថមភ និងអាំេី WASH រសទ្ាងសនះសទ្បីទ្ាស់ផ្លទ ាំងរ៊ូបភាេេី
ទ្កសួងសសខាភិាល សតីេីការបាំសៅសដ្ឋះក៊ូននិងការចិញ្ច ឹមក៊ូន ទ្េមទាំងខែ្អរស់ាំសលង និងវសីដអ៊ូេីរសទ្ាង 
NOURISH ខដលនាាំមសែសដ្ឋយអងគការសសហ្ង្កគ ះកសារ និងអងគការយ៊ូនីសសហ ្ប៉ាសខនតឧបករេ៍ទាំងសនះទ្រូវានខកសទ្មួល 
សដ្ឋយបញ្ច៊ូ លសរជាកោ់កអ់ាំេីទ្រី តាមរយៈការអនសវរតបង្កា ញ និងខែ្វសីដអ៊ូ។ សលីសេីសនះ ការសធី្សាហរេកមមសនះ
ានអនសញ្ញា រឱ្យានការទ្សងម់រិសោបល់ទ្រឡបម់កវញិ និងយនតការសដ្ឋះទ្សយបញ្ញា  រវងអនកអនសវរតនិងសារិក
សហរមនដ៍៊ូចខដលានេិេេ៌នាសៅកនសងសទ្មងស់ាំដីខាងសទ្កាមសនះ៖ 

សលីសេីសនះ ការសធី្សាហរេកមមសថ បន័នានាខដលានបសងកីរសឡងីសៅសទ្កាមរសទ្ាងសនះ សៅកនសងរចនា     
សមពន័ធខដលានទ្សបន់នរដ្ឋឋ ភិាល ានសរៈសាំខានជ់ាសរវនត ចាំសពាះនិរនតរភាេនិងរេសនយយភាេននលរធផលសលី
ខផនកអហារ៊ូបរថមភនិងសយនឌរ័។ ឧទហរេ៍ ការផារភាជ បរ់េៈកមមការ CFR សៅកនសងដាំសេីរការសរៀបចាំខផនការរបស់
ទ្កុមទ្បឹកាឃសាំ អនសញ្ញា រឱ្យេួកោរ់បញ្ច៊ូ លខផនការCFR សៅកនសងខផនការរបស់រដ្ឋឋ ភិាល ប៉ាសខនតកផ៏តល់ន៊ូវរចនាសមពន័ធផល៊ូវ
ការមួយ សដីមបទី្រួរេិនិរយនិងតាមដ្ឋនវឌឍភាេននខផនការរបស់សហរមនផ៍ងខដរ។ 
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ការបញ្ច៊ូ លទ្បធានបរសតីេីអហារ៊ូបរថមភ និងសយនឌរ័ សៅកនសងការទ្របទ់្រងសហរមនទ៍្សះរទ្មកទ្រី -ទ្បេ័នធរលផលតាមវលខទ្ស៖ ឯកសរសទ្ាបអ់នកអនសវរតន៍ 
 

 
រ៊ូបលររី ៥៖ កសារកាំេសងញាស ាំអហារខដលសរៀបចាំសដ្ឋយសទ្បីទ្ាស់ទ្រីរកានកនស ងម៊ូលដ្ឋឋ ន សៅកនសងសេលអនសវរតបង្កា ញអាំេីការចាំអិនអហារ។ 

៣.២ ឧបសរគ 
ចាំសពាះសកមមភាេអហារ៊ូបរថមភនិងសយនឌរ័ ានឧបសរគអនតរវសិ័យែលះៗ ខដលអនកអនសវរតរសទ្ាងានកាំេរ់

សឃញី៖១)អសមធមន៌ននិោមសយនឌរ័ ២)កទ្មិរទបននអកខរកមម និង៣)ចាំណាកទ្សុកញឹកញាបស់ដីមបរីកការង្ករសធី្។ 

៣.២.១ វសិមភាេជារ៊ូសៅនននិោមសយនឌ័រ 
សៅរ៊ូទាំងវរគបេតស ះបណាត លអនកខលទាំកសារ វរគបសងកីរចកខសវសិ័យតាមទ្រួសរ និងការបញ្ច៊ូ លហ្សតីសៅកនសងរេៈ

កមមការ CFR និោមសយនឌរ័ខដលានទ្សប ់ (ដ៊ូចជា ការយល់ថា ហ្សតីទ្រូវរ៉ា បរ់ងការររួលែសសទ្រូវចាំសពាះរួនារីកនសង
ផទះ សហយីបសរសររួលែសសទ្រូវចាំសពាះរួនារីសៅសទ្ៅផទះ) ទ្រូវសរ
សមីលសឃញីថា ជាឧបសរគចាំសពាះការអនសវរតសកមមភាេទាំងសនះ
ឱ្យានទ្បសិរធភាេ។ ការច៊ូលរមួកទ្មិរទបននបសរស ទ្រូវានសរ
សសងករសឃញី ទាំងកនសងវរគបេតស ះបណាត លអនកខលទាំកសារ និង
កនសងវរគបសងកីរចកខសវសិ័យតាមទ្រួសរ សដ្ឋយសរសហរមននិ៍ង
ទ្រួសរនានាយល់ថា អហារ៊ូបរថមភ និងការបសងកីរចកខសវសិ័យតាម
ទ្រួសរ រឺជាការររួលែសសទ្រូវរបស់ហ្សតី សហយីការរកទ្ាក់
ចាំេ៊ូ ល រឺជាការររួលែសសទ្រូវរបស់បសរស។ 

កទ្មិរទបននការច៊ូលរមួរបស់បសរសសៅកនសងវរគចកខសវសិ័យ
តាមទ្រួសរ កា៏នឥរធិេលសដ្ឋយទ្បសោលដល់ការច៊ូលរមួរបស់ហ្សតីកនសងការដឹកនាាំរេៈកមមការCFRផងខដរ។ អនកអនស
វរតានេនយល់ថា ហ្សតីខដលមិនអចច៊ូលរមួកនសងរេៈកមមការ CFR ភារសទ្ចីនានផតល់សហរសផលដ៊ូចជា៖ េួកោរជ់ាប់
រវល់ ររួលែសសទ្រូវសលីកិចចការផទះ បតីរបស់ោរមិ់នអនសញ្ញា រ េួកសរារមភថាបតីអចនឹងទ្បចេ័ឌ ។ 

អនកអនសវរតមកេីអងគការមិនខមនរដ្ឋឋ ភិាលកា៏នេនយល់ផងខដរថា ហ្សតី“មិនកាល ហាន”កនសងការច៊ូលរមួកនសងរេៈ
កមមការដឹកនាាំ CFR សដ្ឋយអនកែលះសពាលថា ានការសលីករឹកចិរតទ្រឹមរិចរួចេីស្មី សារិកទ្រួសរ និងសហរមន។៍ 
ស៊ូមបសីៅសេលខដលហ្សតទី្រូវានបញ្ច៊ូ លកនសងរេៈកមមការ CFR សហយីកស៏ដ្ឋយ េួកោរស់ទ្ចីនរ៉ា បរ់ងរួនារីខដលមិនពាក់

“ភារសទ្ចីនានខរហ្សតសីរខដលានច៊ូលរមួកនសង
វរគបសងកីរចកខសវសិ័យតាមទ្រួសរ សដ្ឋយសរ
បសរសរិរថា វជាការង្កររបស់ហ្សតី សហយីបសរស
ទ្រូវសចញសៅសធី្ការសៅខាងសទ្ៅ”។  

- ហ្សតី អនកអនសវរតេីអងគការមិនខមនរដ្ឋឋ ភិ
ាលកនសងទ្សកុ 
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េន័ធនឹងការសធី្សសចកតីសសទ្មចចិរត ដ៊ូចជា អនករកាឯកសរ ឬអនកសធី្កាំេរស់ហរស។ សនះអចជាការបង្កា ញេីកង្ះបរោិ
កាសអាំសណាយផលសទ្ាបហ់្សតីសដីមបចី៊ូលរមួកនសងរួនារីដឹកនាាំ សដ្ឋយសរខរវសិមភាេសទ្ាបហ់្សតីកនសងការររួលានការ
សិកា និងសដ្ឋយសរហ្សតីយល់សឃញីថា េួកោរមិ់នសមនឹងរាំខេងដឹកនាាំសឡយី។ 

ដ៊ូសចនះ អនកអនសវរតមកេីអងគការមិនខមនរដ្ឋឋ ភិាល ានផតល់អនសសសនខ៍ដលសផ្លត រសលីសកមមភាេបសងកីនការ
យល់ដឹងអាំេីសយនឌរ័ ដ៊ូចជា ការេិភាកាអាំេីែលឹមសរ និងសរៈសាំខានន់នសមភាេសយនឌរ័ ការយល់សឃញីអាំេីរួនារី 
សយនឌរ័ និងការប៉ាះពាល់ននរួនារីទាំងសនាះចាំសពាះទ្រួសរនិងសហរមន។៍ សទះោ៉ា ងណាកស៏ដ្ឋយ រនទឹមនឹងបសងកីនការ
យល់ដឹងេីសយនឌរ័ ទ្បការសាំខានរឺ់ទ្រូវ សដ្ឋះទ្សយភាេចាាំាចស់ដីមបកីសងសមរថភាេរបស់ហ្សតី មិនទ្រឹមខរសមរថភាេ
ដឹកនាាំ និងរាំនសកចិរតសលីការង្កររបស់ែលួនផ្លទ ល់ប៉ាសសណាណ ះសរ ប៉ាសខនតខលមទាំងសលីការង្កររលផលតាមវលខទ្សផងខដរ សដីមបី
ឱ្យេួកោរា់នរាំនសកចិរត និងអចរមួចាំខេកដល់ការទ្របទ់្រង CFR ទ្បកបសដ្ឋយអរថនយ័។ 
៣.២.២ ការយលថ់ា អនកច៊ូលរមួានកទ្មិរទបននការសចះអក្រ និងការសធី្ចាំណាកទ្សកុជាញឹកញាប់ 

អនកអនសវរតមកេីអងគការមិនខមនរដ្ឋឋ ភិាលរួបការលាំាកកនសងការផតល់វរគការបេតស ះបណាត ល សដ្ឋយសរេួក
ោរយ់ល់សឃញីថា អនកច៊ូលរមួែលះសចះអក្រកទ្មិទបសេក។ ទ្បការសនះសធី្ឱ្យអនកច៊ូលរមួ លាំាកកនសងការខស្ងយល់អាំេី
សញ្ញា េននអហារ៊ូបរថមភ ការរ៊ូរ និងសរសសរខផនរីចកខសវសិ័យតាមទ្រួសរ និងរិរទ្សនមអាំេីសថ នភាេទ្រួសរែលួនសៅ    
អនាររ។ សដីមបសីទ្មបតាមសថ នភាេសនះ អនកអនសវរតមកេីអងគការមិនខមនរដ្ឋឋ ភិាលសផ្លត រសលីការសទ្បីទ្ាស់ឧបករេ៍
ចកខសរស្ននិ៍ងសសររស្ន ៍ ដ៊ូចជា ផ្លទ ាំងរ៊ូបភាេនិងវសីដអ៊ូ ទ្េមទាំងផតល់ឧទហរេ៍េីបរេិសសធនផ៍្លទ ល់របស់ែលួន។ 
អនកអនសវរតមកេីអងគការមិនខមនរដ្ឋឋ ភិាលកា៏នេនយល់ផងខដរថា កទ្មិរទបននសចះអក្រកនសងចាំសណាមហ្សតីមួយចាំនួន 
ានររ ាំងេួកោរ ់េីការច៊ូលរមួកនសងរេៈកមមការ CFR សទ្ពាះរាំខេងែលះទ្រូវការចាំសេះអននិងសរសសរ។ 

បញ្ញា ទ្បឈមមួយសរៀរខដលេិេេ៌នាសដ្ឋយអនកអនសវរតមកេីអងគការមិនខមនរដ្ឋឋ ភិាលរឺ អនកច៊ូលរមួានសធី្ 
ចាំណាកទ្សុកជាញឹកញាប។់ បសរស និងសេលែលះហ្សតីផងខដរ ននទ្រួសរខដលច៊ូលរមួកនសងការង្ករសហរមន ៍ខរងសធី្ចាំណា
កទ្សុកសៅរីទ្កុង ឬទ្បសរសជាបទ់្េាំខដន ខដលសធី្ឱ្យានការលាំាក ទាំងកនសងការផតល់វរគបេតស ះបណាត ល និងការធានាឱ្យ
ានការអនសវរតសកមមភាេអហារ៊ូបរថមភ និងចាំសេះដឹងអាំេីសយនឌរ័។ ជាេិសសស អនកអនសវរតេីអងគការមិនខមនរដ្ឋឋ ភិាល
ជាសទ្ចីនានសពាលថា េួកោរមិ់នអចចារខ់ចងការរួបរសាំទ្រួសរជាមួយទាំងបតីនិងទ្បេនធានសរ សដ្ឋយសរបតីខរងសធី្   
ចាំណាកទ្សុកសដីមបខីស្ងរកការង្ករ។ សទះបីអនកអនសវរតេីអងគការមិនខមនរដ្ឋឋ ភិាលានសទ្មួល សដ្ឋយការសលីករឹកចិរត
ឱ្យហ្សតីជាភរោិខចករ ាំខលកចាំសេះដឹងខដលានសរៀនេីវរគបេតស ះបណាត លជាមួយស្មីកស៏ដ្ឋយ ការតាមដ្ឋន និងការធា
នាឱ្យានការខចករ ាំខលកខបបសនះ រឺជាការលាំាក។ 

៤. ស្ក្ម្មភាពអ្ំយោេផល និងឧបស្រគ 
៤.១ ការបេតស ះបណាត លដលអ់នកខលទាំកសារ នងិការបសងករីចកខសវសិយ័តាមទ្រសួរ 
៤.២.១ សកមមភាេអាំសណាយផល 

ទ្រួសរនានារាំនងជាសឆលីយរបសៅនឹងការបេតស ះបណាត ល និងយកសមសរៀនខដលេួកសរានេីវរគបេតស ះបណាត ល
សៅអនសវរត សៅសេលអនកអនសវរតេនយល់ោ៉ា ងលែិរលែនអ់ាំេីរសេសមបរតិនិងអរថទ្បសោរនន៍នសកមមភាេទាំងសនាះ។ ឧទ
ហរេ៍ អនកអនសវរតានករស់ាគ ល់ថា រួនកាលអនកច៊ូលរមួានការេិាកយល់សកមមភាេបសងកីរចកខសវសិ័យតាមទ្រួសរ 
ប៉ាសខនតសទ្កាយេីានផតល់ឧទហរេ៍ និងេនយល់ថា ការអនសវរតខផនរីចកខសវសិ័យតាមទ្រួសរទាំងសនាះ នឹងានទ្បសោរន៍
សទ្ាបស់សែភាេ និងភាេសសែដសមរមនាននទ្រួសរ សរីបអនកច៊ូលរមួទាំងសនាះអនសវរតតាម។ 
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ការបញ្ច៊ូ លទ្បធានបរសតីេីអហារ៊ូបរថមភ និងសយនឌរ័ សៅកនសងការទ្របទ់្រងសហរមនទ៍្សះរទ្មកទ្រី -ទ្បេ័នធរលផលតាមវលខទ្ស៖ ឯកសរសទ្ាបអ់នកអនសវរតន៍ 
 

ការសផទរចាំសេះដឹងបនតេីអនកច៊ូលរមួ បនតសៅសារិកដនរកនសងទ្រួសរ សៅអនករិរខាង និងសារិកដនរកនសង
សហរមន ៍ក៏រួយេទ្ងីកឥរធិេលននសកមមភាេអហារ៊ូបរថមភនិងសយនឌរ័សដ្ឋយសជាររយ័ផងខដរ។ 

រនលឹះននសជាររយ័កនសងការបេតស ះបណាត លអនកខលទាំកសាររឺ អនកខលទាំកសារានយល់ចាស់អាំេីទ្បធានបរននសម
សរៀន យកចាំសេះដឹងេីវរគសនះសៅអនសវរតកនសងទ្រួសររបស់ែលួន និងខចករ ាំខលកដល់អនករិរខាង។ - (បសរស អនក
អនសវរតមកេីអងគការមិនខមនរដ្ឋឋ ភិាលកនសង
ទ្សុក) 
ការបសងកីរចកខសវសិ័យតាមទ្រួសរ ជាេិសសស

សៅសេលទ្រួសរទាំងម៊ូល(បតីនិងទ្បេនធ)ច៊ូលរមួអនសវរត
លាំហារស់នះរាំនងជានាាំមកន៊ូវផលវរិជាន។  

 

 
 

៤.១.៣ យសរធសហ្សតបេតស ះបណាត លខដលាន
ទ្បសិរធភាេ 

អនកអនសវរតមកេីអងគការមិនខមនរដ្ឋឋ ភិាល ានេិេេ៌នាអាំេីយសរធសហ្សត និងឧបករេ៍បេតស ះបណាត លមួយ
ចាំនួនខដលានទ្បសិរធភាេែពស់៖ 

 ការររួលសគ ល់៖ ការររួលសគ ល់ជាសធារេៈ ឬជាឯករន ន៊ូវសមិរធផលរបស់ទ្រួសរ (ទាំងផល៊ូវការ ឬមិនផល៊ូវ
ការ) ជាេិសសសសដ្ឋយអជាា ធរម៊ូលដ្ឋឋ នអាំេីការខកលាំអកនសងទ្រួសរ និងសលីករឹកចិរតដល់ទ្រួសរដនរឱ្យច៊ូលរមួ។ 

 តាមដ្ឋនបនត៖ សធី្រស្នកិចចជាទ្បចាាំ និងសរៀងទរត់ាមទ្រួសរ សដីមបេិីនិរយសមីលវឌឍនភាេ និងខេនាាំឱ្យអនស
វរតសកមមភាេទាំងសនាះសឡងីវញិ តាមការចាាំាច។់ 

 ការអនសវរតបង្កា ញជាកខ់សតង៖ រសទ្ាងសនះានផតល់ន៊ូវការអនសវរតបង្កា ញសដ្ឋយផ្លទ ល់ អាំេីរសបៀបចាំអិនអហារខដល
ានរីវជារិ សដ្ឋយសទ្បីទ្ាសទ់្រីខដលរកានកនសងម៊ូលដ្ឋឋ ន។ 

 ឧបករេ៍សសររស្ននិ៍ងចកខសរស្ន៖៍ ផ្លទ ាំងរ៊ូបភាេ និងសនលឹកេរ័ា៌ន ខដលភារសទ្ចីនបង្កា ញតាមរយៈរ៊ូបភាេ 
រួយឱ្យង្កយយល់។ ខែ្អរស់ាំសឡងនិងវសីដអ៊ូ ជាមសធោាយង្កយទ្សួលកនសងការផ្េ្ផាយេរ័ា៌នដល់សារិ
ករ៊ូសៅ។ េួកសរកអ៏ចសទ្បីទ្ាស់វសីដអ៊ូជារាំនួយកនសងសកមមភាេអនសវរតបង្កា ញផងខដរ។ ឧទហរេ៍ ការអនសវរត
បង្កា ញ អចរទ្មូវឱ្យអនកច៊ូលរមួចាំណាយសេលខវង ដ៊ូសចនះការសទ្បីទ្ាសវ់សីដអ៊ូខដលានលររសកមសន អនកអនសវរតអច
សសទ្មចថា សរីទ្រូវសផ្លត រសលីរិដឋភាេណាែលះ និងេរ័ា៌នណាែលះខដលទ្រូវផតល់បខនថម។ 

 ទ្បេន័ធេរ័ា៌នសងគម៖ ឧទហរេ៍អនកអនសវរតែលះបសងកីរទ្កុមអនកច៊ូលរមួកនសងសហស្ប៊ាសក ឬអនកភាជ បរ់ាំនាករ់ាំនង
សដ្ឋយការសផាីសរតាមសហស្ប៊ាសក សដីមបខីចករ ាំខលកវសីដអ៊ូសទ្ាបក់ារបេតស ះបណាត ល។ 

អនកអនសវរតមកេីអងគការមិនខមនរដ្ឋឋ ភិាលកា៏នករស់ាគ ល់ផងខដរថា សកមមភាេច៊ូលរមួ ដ៊ូចជាការអនសវរត
បង្កា ញអាំេីការចាំអិនអហារ ានឥរធិេលបាំផសរ។ កនសងអាំឡសងននវរគបសងកីរចកខសវសិ័យតាមទ្រួសរ ស្មីនិងភរោិអចយល់
និងសរៀបចាំខផនការអនាររទ្រួសររបស់ែលួន សៅសេលេួកោររ់៊ូសខផនរីចកខសវសិ័យសទ្ាបទ់្រួសរែលួនសដ្ឋយែលួនឯង៖ 

“សៅសេលេួកោររ់៊ូសខផនរីចកខសវសិ័យសដ្ឋយែលួនឯង េួកោរនឹ់ងដឹងចាស់ថា េួកោរទ់្រូវសធី្អី្កនសងសេលអនា
ររ។ េួកោរដឹ់ងថា អី្ជាកិចចការអរិភាេខដលេួកោរទ់្រូវសធី្ឱ្យសហយីមសន”។ (បសរស អនកអនសវរតមកេីអងគការ
មិនខមនរដ្ឋឋ ភិាលកនសងទ្សុក) 

រ៊ូបលររី ៦៖ បតី និងទ្បេនធ ខលទាំចារដាំណាាំជាមយួោន ។ 
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ការបញ្ច៊ូ លទ្បធានបរសតីេីអហារ៊ូបរថមភ និងសយនឌរ័ សៅកនសងការទ្របទ់្រងសហរមនទ៍្សះរទ្មកទ្រី -ទ្បេ័នធរលផលតាមវលខទ្ស៖ ឯកសរសទ្ាបអ់នកអនសវរតន៍ 
 

 

 
រ៊ូបលររី ៧៖ អនកអនសវរតាន កម់កេីអងគការមិនខមនរដ្ឋឋ ភិាល ខេនាាំេីសកមមភាេការចាំអិនអហារ សដ្ឋយសទ្បីទ្ាស់ទ្រី និងបខនលចទ្មុះ 

៤.១.៤ ឧបសរគ និងអនសសសន៍  

អនកអនសវរតសៅរ៊ូទាំងសែរតទាំង៤ ានកាំេរអ់រតសញ្ញា េឧបសរគមួយចាំនួនសៅកនសងការអនសវរត ។ អនកអនសវរត
សសទីរទាំងអស់ មកេីអងគការមិនខមនរដ្ឋឋ ភិាល ានសរៀបរប់េី ការចាំណាយសេលដស៏ទ្ចីន សដីមបបីញ្ច បវ់រគបេតស ះបណាត ល
ទាំងអស់ ខដលសធី្ឱ្យអនកច៊ូលរមួលាំាកកនសងការររួលយកយកេរ័ា៌នោ៉ា ងសទ្ចីនខបបសនះ។ វរគនីមួយៗទ្រូវចាំណាយ
សេលទ្បខហលកនលះនលៃ ភារសទ្ចីនសដ្ឋយសរទ្រូវចាំណាយសេលសធី្មា៊ូប ជាមួយការខេនាាំបសចចកសរសានរយៈសេលរហ៊ូរ
ដល់េីរសា៉ា ង។ អនកអនសវរតេីអងគការមិនខមនរដ្ឋឋ ភិាលានផតល់អនសសសនឱ៍្យានវរគបេតស ះបណាត លែលីៗនិងញឹកញាប់
ជាងសនះ (ប៉ាសខនត េួកោរស់ពាលថា វអទ្ស័យសលីលរធភាេខាងលវកិា និងសេលសវោរបស់បសរគលិក) និងការសសងខបែលីអាំេី
វរគបេតស ះបណាត លកនលងមក មសនសេលចាបស់ផតីមវរគបេតស ះបណាត លនីមួយៗ។ សលីសេីសនះ សដីមបរីមនះបញ្ញា ទ្បឈមប
ណាត លេីអទ្តាទបននការសចះអក្រកនសងចាំសណាមអនកច៊ូលរមួ អនកអនសវរតមកេីអងគការមិនខមនរដ្ឋឋ ភិាល ានផតល់អនស
សសនឱ៍្យានការផតលស់រសមញ្ាៗ ខដលអចឱ្យអនកច៊ូលរមួ“ង្កយចងចាាំ”។ (ហ្សតី អនកអនសវរតមកេីអងគការមិនខមនរ
ដ្ឋឋ ភិាលកនសងទ្សុក) 

អនកអនសវរតមួយចាំនួនមកេីអងគការមិនខមនរដ្ឋឋ ភិាល ានសលីកសឡងីេីរទ្មូវការសដីមបសីធី្បចចសបបននភាេែលឹមសរ
កនសងសសៀវសៅខេនាាំការបេតស ះបណាត ល។ ឧទហរេ៍ រសទ្ាងសលីករឹកចិរតដល់ទ្រួសរនានាឱ្យញាស ាំអហារ ោ៉ា ងរិច ៣ 
ទ្កុម កនសងមួយនលៃៗ ប៉ាសខនតបចចសបបនន រដ្ឋឋ ភិាលខេនាាំឱ្យររួលទនអហារ ៥ ទ្កុមសផ្ងោន កនសងមួយនលៃៗ។ 

៤.២ ភាេជាអនកដកឹនាាំ នងិការច៊ូលរមួរបសហ់្សតសីៅកនសងសកមមភាេននរេៈកមមការ CFR  

៤.២.១ កតាត អាំសណាយផល  

សដីមបឱី្យហ្សតីអចច៊ូលរមួកនសងការដឹកនាាំរបស់រេៈកាម ធិការCFR សរទ្រូវានកតាត មួយចាំនួនជាចាាំាច។់ រី
មួយការសលីករឹកចិរតេីទ្រួសរ សហរមន៍ និងអជាា ធរម៊ូលដ្ឋឋ នខដលហ្សតីសនាះរស់សៅ អចបសងកីនលរធភាេខដលហ្សតីនឹង
អចច៊ូលរមួកនសងរេៈកមមការទ្របទ់្រង CFR។ 



 

 

15 
ការបញ្ច៊ូ លទ្បធានបរសតីេីអហារ៊ូបរថមភ និងសយនឌរ័ សៅកនសងការទ្របទ់្រងសហរមនទ៍្សះរទ្មកទ្រី -ទ្បេ័នធរលផលតាមវលខទ្ស៖ ឯកសរសទ្ាបអ់នកអនសវរតន៍ 
 

សដីមបឱី្យហ្សតីអចបនតការច៊ូលរមួកនសងការង្ករននរេៈកាម ធិការទ្របទ់្រង CFR សទ្ាបរ់យៈសេលខវង ទ្រូវាន៖ 
១)ការោាំទ្រនិងសលីករឹកចិរតេីស្មីនិងសារិកទ្រួសរ ២)ការច៊ូលរមួនិងសលីករឹកចិរតេីអជាា ធរពាកេ់ន័ធ 
ដ៊ូចជាអជាា ធរម៊ូលដ្ឋឋ ននិងចាស់រសាំកនសងសហរមន។៍ (បសរស អនកអនសវរតេីអងគការមិនខមនរដ្ឋឋ ភិាលកនសងទ្សុក) 
សលីសេីសនះ សេលសវោនិងការសរឿជាកស់លីែលួនឯងរបស់ហ្សត ី រឺជាកតាត សាំខាន ់ សដីមបហី្សតីអចច៊ូលរមួកនសងរេៈ 

កមមការ CFR។ ចាំសពាះហ្សត ី ខដលានការខចករ ាំខលកកិចចការកនសងទ្រួសរ េួកោរា់នសេលសទ្ចីនសទ្ាបស់កមមភាេ
បសងកីរទ្ាកច់ាំេ៊ូ ល និងការបេតស ះបណាត លសដីមបេីទ្ងឹងសមរថភាេ។  

ការសរឿជាកស់លីែលួនឯងរបស់ហ្សតីទាំងសនះ សៅរសាំវញិភាេជាអនកដឹកនាាំសៅកនសងសហរមន ៍ កា៏នទ្បសសីរសឡងីផង
ខដរ សហយីេួកោរា់នអរមមេ៍ថា េួកោរា់នរបរ និងការេទ្ងឹងភាេអងអ់ច សដីមបចី៊ូលរមួជាមួយថាន កដឹ់កនាាំកនសង     
រេៈកមមការ CFR។ ការបសងកីនរាំនសកចិរតរបស់ហ្សតីសលីែលួនឯងកនសងភាេជាអនកដឹកនាាំ កអ៏នសញ្ញា រឱ្យសារិកសហរមន៍
ររួលសគ ល់សមរថភាេនិងសកាត នសេលភាេរបស់ហ្សតីជាអនកដឹកនាាំរបស់េួកសរផងខដរ។ ឧទហរេ៍ ហ្សតីាន កខ់ដលជា
សារិករេៈកមមការ CFR ទ្រូវានររួលឱ្យសធី្ការជារាំនួយការទ្កុមទ្បឹកាឃសាំ មួយខផនកសដ្ឋយសរខរសហរមនស៍នះ 
និងទ្កុមទ្បឹកាឃសាំ សមីលសឃញីភាេដឹកនាាំ និងសមរថភាេការង្កររបស់ោរក់នសងនាមជាសារិករេៈកមមការ CFR៖ 

សៅសេលែាស ាំានច៊ូលរមួជាសារិករេៈកមមការ CFR ែាស ាំបង្កា ញេីសមរថភាេនិងការររួលែសសទ្រូវ និងភាេ
សសម ះទ្រងរ់បស់ែាស ាំ ចាំសពាះសហរមននិ៍ងអជាា ធរម៊ូលដ្ឋឋ ន។ សៅសេលមួយសនាះ ទ្កុមទ្បឹកាឃសាំសនះទ្រូវការអនក
រាំនួយការាន ក ់ ដ៊ូសចនះែាស ាំានដ្ឋកព់ាកយសទ្ាបរ់ាំខេងសនះ។ សដ្ឋយសរទ្កុមទ្បឹកាឃសាំធាល បស់គ ល់ែាស ាំេីមសន និង
សគ ល់ការង្កររបស់ែាស ាំសៅកនសងសហរមន ៍ កដ៏៊ូចជា សមរថភាេែាស ាំផងខដរ ដ៊ូសចនះសទ្កាយមកទ្កុមទ្បឹកាឃសាំាន
សទ្រីសយកែាស ាំជារាំនួយការទ្កុមទ្បឹកាឃសាំ។ (ហ្សតី សារិករេៈកមមការ CFR) 
បខនថមេីសលីការបញ្ច៊ូ ល និងានហ្សតីជារាំណាងកនសងរេៈកមមការ CFR សហយី ទ្បការសាំខានរឺ់ ទ្រូវធានាថា 

ហ្សតីានសមរថភាេ រឹកចិរត និងសេលសវោ សដីមបរីមួចាំខេកដល់រេៈកមមការ CFR ទ្បកបសដ្ឋយទ្បសិរធភាេ សហយី
ការសសទ្មចចិរតរបស់េួកោរ់ ទ្រូវានសោរេ និងេិចារណាសៅកនសងរេៈកមមការ CFR របស់េួកសរ។ ការោាំទ្រដល់
ដាំសេីរការសទ្រីសសរសីខដលខផែកសលេីរ័ា៌នទ្របទ់្ោន ់ខដលកនសងសនាះានការបង្កា ញឱ្យហ្សតីដឹងេីរាំនាញ សមរថភាេ ការ
ររួលែសសទ្រូវ និងសេលសវោខដលជាលកខែេឌ ចាាំាចស់ទ្ាបរ់ាំខេងកនសងរេៈកមមការ CFR តាមរយៈវរគរាំរងរិ់ស
ជាមសនដល់សហរមន ៍ រឺជាវធីិមួយកនសងការសទ្រីសសរសីហ្សតី ខដលានឆនទៈ និងសមរថភាេកនសងការោាំទ្រដល់ការទ្របទ់្រង 
CFRs ទ្បកបសដ្ឋយអរថនយ័។ បនាទ ប់េីានសទ្រីសសរសីេួកសរច៊ូលកនសងរេៈកមមការ CFR ទ្បការចាាំាចផ់ងខដររឺ ទ្រូវ
បនតោាំទ្រដល់ហ្សតីជាសារិការេៈកមមការ និងកសងសមរថភាេដឹកនាាំ សដ្ឋយសផ្លត រសលីរាំនាញខដលេួកោរច់ងា់
ន។ 

“ សយងីអចសឃញីលរធផលែលះខផែកសលីបរេិសសធន៍កនលងមក សយងីអចសឃញីទ្រួសរែលះសចះខបងខចកភារកចិច។ 
សដ្ឋយសរខរការបាំសេញភារកចិចរមួោន  ហ្សតាីនសេលសវោសដីមបរីកទ្ាក់ចាំេ៊ូ លែលះ។ សៅសេលហ្សតីានទ្ាក់ចាំេ៊ូ លកាន់ខរ
ែពស់ េកួោរ់ក៏ច៊ូលរមួកនសងវរគបេតស ះបណាត លមួយចាំនួនខដលសរៀបចាំសដ្ឋយរសទ្ាងរបស់សយងី េួកោរ់អចទ្រូវានសទ្រីស
សរសីជាសបកខរនសទ្ាប់ការសាះសឆ្ន រសទ្រសីសរសីជាសារកិរេៈកមមការ សទ្ពាះបចចសបបនន េួកោរ់ានរាំនសកចិរត សហយី
ឥឡ៊ូវេកួោរ់ក៏ានទ្ាក់ចាំេ៊ូ លែលះៗ សហយីេួកោរ់ក៏ានការររួលសគ ល់ថា េួកោរ់រជឺាអនកខដលអចខចករ ាំខលករួ
នារីនងិការររួលែសសទ្រូវ មិនទ្រមឹខរសៅកទ្មរិទ្រួសរប៉ាសសណាណ ះសរ ប៉ាសខនតសៅកទ្មិរែពស់ជាងសនះផងខដរ។” 

បសរស អនកអនសវរតេអីងគការ WorldFish 
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រ៊ូបលររី ៨៖ ហ្សតីសារិការេៈកមមការ CFR មយួរ៊ូប ខដលទ្រប់ទ្រង និងដឹកនាាំការសកៀរររម៊ូលនិធិសទ្ាប ់CFR របស់េួកោរ ់  
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យស្ចក្តីស្ននិដ្ឋា ន 
ការបញ្ច៊ូ លអនតររមនស៍លីខផនកអហារ៊ូបរថមភ និងសយនឌរ័ រមួជាមួយសកមមភាេទ្របទ់្រងរលផលតាមវលខទ្ស

ានសកាត នសេលកនសងការបសងកីនលរធផលខាងសនតិសសែសសបៀង និងអហារ៊ូបរថមភ ជាេិសសស កនសងចាំសណាមហ្សតី និងកសារ។ 
កតាត អាំសណាយផលនានាដល់ការអនសវរតសដ្ឋយសជាររយ័ន៊ូវសកមមភាេទាំងសនះ ខដលអនកអនសវរតភារសទ្ចីនានកាំេរ់
សឃញី សផ្លត រសលីភាេាច ស់ការរបស់សហរមន ៍ចាំខេកឧបសរគនានា សថិរសៅរសាំវញិកតាត កាំេរន់នកង្ះអហារ៊ូបរថមភនិង
វសិមភាេសយនឌរ័។ សផតីមសចញេីសមសរៀនទាំងសនះ សកមមភាេរលផលតាមវលខទ្សនាសេលអនាររ កនសងសោលបាំេង
សធី្សាហរេកមមសកមមភាេអហារ៊ូបរថមភ និងសយនឌរ័ រួរខរេិចារណាអាំេី៖ 

១. ការោាំទ្រដល់ភាេាច ស់ការរបស់សហរមន៖៍ បសងកីររាំនាក់រាំនងជាមួយសហរមន ៍ និងអជាា ធរម៊ូលដ្ឋឋ ន សលីក
រឹកចិរតឱ្យានចាំេងទករ់ងរវងថាន កដឹ់កនាាំសហរមន ៍ និងអជាា ធរម៊ូលដ្ឋឋ ន ទ្េមទាំង បញ្ច៊ូ លសកមមភាេ     
អហារ៊ូបរថមភនិងសយនឌរ័ សៅកនសងរចនាសមពន័ធសហរមនខ៍ដលានទ្សប ់(ផល៊ូវការនិងមិនផល៊ូវការ)។ 

២. ការសទ្បីទ្ាស់ឧបករេ៍នចនទ្បឌិរ៖ សដីមបសីឆលីយរបនឹងកទ្មិរទបននការសចះអក្រ ស៊ូមសទ្បីឧបករេ៍នានាខដល
សងករធ់ៃនស់លីការបញ្ជ៊ូ នសរចកខសរស្ននិ៍ងសសររស្ន ៍ កដ៏៊ូចជា ការបេតស ះបណាត ល តាមរយៈអនតរកមម ការ
ហ្កឹហារ ់ និងការសរៀនផងសធី្ផង។ កនសងករេីខដលការអនសវរតបង្កា ញេីការចាំអិនអហារផ្លទ ល់ ទមទរសេលខវង
សេក ឬមិនអចសធី្ាន ការសទ្បីទ្ាសវ់សីដអ៊ូសទ្ាបក់ារបង្កា ញអាំេីការចាំអិនអហារ អចជារសទ្មីសដា៏ន
ទ្បសោរន។៍ 

៣. សដ្ឋះទ្សយបញ្ញា ជាឫសរល់៖ ោាំទ្រដល់ការខកខទ្បសដីមបឱី្យាននិោមសមធមស៌យនឌរ័ និងការេទ្ងឹងភាេអង់
អចដល់ហ្សតី កដ៏៊ូចជា ការអបរ់ ាំហ្សតីសដីមបបីសងកីនរាំនសកចិរត និងសមរថភាេផ្លទ ល់ែលួន សដីមបចី៊ូលរមួកនសងការសសទ្មច
ចិរតនិងកនសងរួនារីជាអនកដឹកនាាំ។ 

៤. ការអនសវរតសកមមភាេតាមបរបិរជាកោ់ក៖់ ខស្ងយល់េីឧបសរគចាំសពាះការខកខទ្បឥរោិបលជាវរិជានសលខីផនក
អហារ៊ូបរថមភ និង WASH និងការច៊ូលរមួរបសហ់្សតីកនសងរេៈកមមការ CFR សដ្ឋយខកសទ្មួលសោលការេ៍
ខេនាាំសដីមបបីាំសេញតាមរទ្មូវការជាកោ់ករ់បស់សហរមននី៍មួយៗ។ 

 
រ៊ូបលររី ៩៖ អនកអនសវរតេីអងគការមិនខមនរដ្ឋឋ ភិាលកនស ងទ្សុកមយួ បេតស ះបណាត លអាំេីអរថទ្បសោរន៍ននការបរសិភារទ្រីលែិរៗកនសងម៊ូលដ្ឋឋ ន  
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ឧបស្ម្ព័នធ ១៖ ស្ញ្ញា ណ និងសារស្ខំាន់ៗអ្ំពីអាហារបូត្ថម្ភ និង WASH 
ស្ប្ាប់បណតុ ះ  បោត លអ្នក្ស្ែទកំ្ាុរ 
ល
.រ 

ទ្បធានបរ &  
សរខដលពាកេ់ន័ធ 

មសធោាយរាំនាករ់ាំនង 

ផ្លទ ាំងរ៊ូបភាេ វសីដអ៊ូនិងសសមលង ខលបង/សកមមភាេ 
1 របបអហារសមទ្សបសទ្ាបហ់្សតីាននផទសពាះនិងបាំសៅសដ្ឋះក៊ូន និងកសារចាបេី់អយស ៦-២៤ ខែ 

1.1 អហារ ៣ ទ្កុមសទ្ាប់
ផតល់ថាមេល ការល៊ូរ
ោស់ និងការពារ 

ផ្លទ ាំងរ៊ូបភាេអហារបី
ទ្កុម 

ខែ្អរស់សមលងេី 
NOURISH អាំេី 
អហារានទ្បភេេី
សចស់រ្  
វសីដអ៊ូេី WorldFish អាំេី
ទ្រីលែិរ 
 

 

1.2 ទ្រីលែិរកនសងអហារ៊ូបរថមភ ផ្លទ ាំងរ៊ូបភាេទ្រីលែិរៗនិង
សាសធារសមីទ្កូសរ 
ធារសចិញ្ច ឹមកនសងទ្រីលែិរ 

 

1.3 រទ្មូវការអហារ៊ូបរថមភ
សផ្ងៗោន ននកសារសៅ
សេលេួកសរធាំសឡងី 

ផ្លទ ាំងរ៊ូបភាេអាំេីកសារ 
កនសងវយ័សផ្ងៗោន  

    

2 រសបៀបបញ្ច៊ូ លទ្រីសៅកនស ងរបបអហារទ្បចាាំទ្រសួរ 
2.1 បរាិេអហារសទ្ាប់

កសារកនសងវយ័ែសសៗោន   
ផ្លទ ាំងរ៊ូបភាេអាំេីបរាិេ
អហារទ្រូវផតល់សៅវយ័   
ែសសៗោន  

ខែ្អរស់សមលងេី 
NOURISH អាំេី
បរាិេអហារ 

ការអនសវរតបង្កា ញជាក ់
ខសតង 

2.2 កទ្មិរញឹកញាបន់នការ 
ផតល់អហារដល់កសារ
តាមវយ័សផ្ងៗោន   

ផ្លទ ាំងរ៊ូបភាេេីកទ្មិរញឹក
ញាបន់នការផតល់អហារ
ដល់កសារសៅវយ័ែសសៗោន  

អរស់សមលងេី 
NOURISH អាំេីភាេសសី
សង្្កកោ់ន ននអហារ 

ការអនសវរតបង្កា ញជាក ់
ខសតង 

2.3 ការផតល់អហារបខនថម  ផ្លទ ាំងរ៊ូបភាេននការផតល់
អហារ 

  

2.4 វធីិបញ្ច៊ូ លអហារេីឆ្ន ាំង
ទ្រួសរសៅកនសងអហារ
របស់កសារ  

ផ្លទ ាំងរ៊ូបភាេេីរសបៀបយក
អហារេីឆ្ន ាំងទ្រួសរនិង
កិនបាំខបកឱ្យសមទ្សបជា
អហារសទ្ាបក់សារ 

  

2.5 ការខកនចននិងរការសកទ្រីលែិរ
ៗ សទ្ាបរ់ដ៊ូវទ្ាាំង  

ផ្លទ ាំងរ៊ូបភាេសមៅទ្រី អរស់សមលងនិងវសីដអ៊ូេី 
NOURISH អាំេីសមៅទ្រី 

ការអនសវរតបង្កា ញេីការ
ចមែិនអហារ 
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2.6 វធីិបញ្ច៊ូ លទ្រីលែិរៗទាំងម៊ូល
សៅកនសងរបបអហាររបស់
កសារ៖ ស៊ាសបទ្រី  

ផ្លទ ាំងរ៊ូបភាេអាំេីស៊ាសបទ្រី  ការអនសវរតបង្កា ញេីការ
ចមែិនអហារ 

2.7 វធីិសដីមបបីញ្ច៊ូ លទ្រីលែិរៗ
ទាំងម៊ូលកនសងរបបអហារ
កសារ៖ ទ្រីកិន 

ផ្លទ ាំងរ៊ូបភាេទ្រីកិន  ការអនសវរតបង្កា ញេីការ
ចមែិនអហារ 

2.8 រសបៀបសធី្និងផតល់អហារ
សទ្មនស់មទ្សបដល់កសារ  

ផ្លទ ាំងរ៊ូបភាេអហារសទ្មន់
ខដលរួយឱ្យសសែភាេលែ 

    

3 អរថទ្បសោរនន៍នចារដាំណាាំ និងរសបៀបបសងកីរនិងទ្របទ់្រងចារដាំណាាំតាមទ្រសួរ 
3.1 ចារដាំណាាំទ្បចាាំទ្រួសរ   វសីដអ៊ូេីមរឈមេឌ ល 

បខនលេិភេសោក 
អរស់សមលងេី
NOURISH អាំេីចារ
ដាំណាាំតាមទ្រួសរ 

ការអនសវរតបង្កា ញជាក ់
ខសតង 

3.2 ការដ្ឋាំបខនលតាមសផីងរ៊ូចៗ   

3.3 រីកាំប៉ាសសតិរងឹ   

3.4 រីកាំប៉ាសសតិរវ   
4 ការអនសវរតលែសលីខផនករឹកសែ រ អនាមយ័ និងការរសស់ៅសែ រ   (WASH)  

4.1 បរសិថ នផទះសាំខបងសែ រ 
 

ផ្លទ ាំងរ៊ូបភាេអាំេីផទះខដល
ាន និងោម នអនាមយ័លែ  

វសីដអ៊ូអាំេីផទះសែ រ&
ខដលានអនាមយ័លែ 

ការបញ្ញច ាំងវសីដអ៊ូ  

4.2 ការោងនដជាមួយសប៊ា៊ូនិង
រឹក 
 

រមួបញ្ច៊ូ លកនសងផ្លទ ាំងរ៊ូបភាេ
អាំេីអនាមយ័ជាម៊ូលដ្ឋឋ ន 
បរាិេអហារ 

ការោងនដ, វសីដអ៊ូ
និងអរស់ាំសលងេី 

UNICEF, BBC & 
NOURISH 

ការអនសវរតបង្កា ញជាក់
ខសតងអាំេីការរសមលីង 

4.3 ផឹករឹកសែ រ  រមួបញ្ច៊ូ លសៅកនសងផ្លទ ាំងរ៊ូប
ភាេសតីេីអនាមយ័ជាម៊ូល
ដ្ឋឋ ន ទ្បភេននរាំងឺរក 

វសីដអ៊ូ និងអរស់សមលងេី 
1001 Fontaines, 
Malteser & 
NOURISH  

  

4.4 ការសរៀបចាំនិងការរសកដ្ឋក់
មា៊ូបអហារទ្បកបសដ្ឋយ    
អនាមយ័ 

រមួបញ្ច៊ូ លសៅកនសងផ្លទ ាំងរ៊ូប
ភាេសតីេីបរាិេអហារ 
ទ្បភេននរាំងឺរក រនលឹះ ៥ 
ននសសវរថិភាេមា៊ូបអហារ 

    

4.5 ការបសនាទ របង ់ 
 

រមួបញ្ច៊ូ លសៅកនសងផ្លទ ាំងរ៊ូប
ភាេសតីេីទ្បភេរាំងឺរក 

បងគន ់ចាំេស ចសាំខាន់ៗ
ចាំនួន ១៧, វសីដអ៊ូ និង
អរស់សមលងេីUNICEF 

& NOURISH  
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ឧបស្ម្ព័នធ ២៖ ការស្ណនសំ្ប្ាប់ស្ប្ម្បស្ប្ម្ួលវរគបយងកើត្ចក្ខវុិស្េ័តាម្
ប្រួសារ 
រាំហាន ដាំសេីរការ 

រាំហានរី១៖  
សសចកតីសផតីម 

១. ការខេនាាំែលួនសដ្ឋយែលួនឯង៖ សឈាម ះ មសែង្ករ និងសថ នភាេ/រួនារីកនសងទ្រួសរ 
២. អនកសទ្មបសទ្មួលទ្ាបក់សិករអាំេី សោលបាំេង និងទ្កមសីលធមក៌នសងការលររ៊ូប និង

េរ័ា៌នខដលទ្រូវសទ្បី 
៣. សធី្បញ្ជ ីសឈាម ះអនកច៊ូលរមួកនសងទ្រួសរ (សឈាម ះ សភរ កទ្មិរសិកា រួនារីកនសងទ្រួសរ) 
៤. ភាជ បស់ាំេួរនានាសៅរាំហានបនាទ ប៖់ 

ក  សួរសារិកទ្រួសរអាំេីការយល់សឃញី និងការអនសវរតនាសេលបចចសបបននខដលបងកជា
សាព ធបខនថមសលីបសរសនិងហ្សតីកនសងភ៊ូមិ និងកនសងទ្រួសរ សដីមបរីរួលយកចាំសេះដឹង
រាំនាញការអភិវឌឍ និងបសចចកសរសលមីៗ (ដ៊ូចជា ការចិញ្ច ឹមទ្រីលែិរៗ ការបរសិភារទ្រី 
លែិរៗ អហារ៊ូបរថមភ អនាមយ័ …) 

ែ  សរីអនកយល់ោ៉ា ងណាអាំេីនិោម រាល បេី់ប៊ូរេទាំងសនាះ? សហរសអី្?  

រាំហានរី២៖ 
សកមមភាេការង្ករ
ទ្បចាាំនលៃ (២៤
សា៉ា ង/នលៃ) 

១.  សសនសីារិកទ្រួសរឱ្យកាំេរ ់និងសរសសរសលីទ្កដ្ឋសមួយសនលឹក ន៊ូវសកមមភាេការង្ករ
ខដលបសរសសៅកនសងទ្រួសរានសធី្ និងសលីទ្កដ្ឋសមួយសនលឹកសផ្ងសរៀរ ន៊ូវសកមមភាេ
ទាំងអស់ខដលហ្សតសីធី្។ អនកសទ្មបសទ្មួលករទ់្តាន៊ូវការង្កររបស់បសរសនិងហ្សតីខដលាន
សលីផ្លទ ាំងទ្កដ្ឋស និងសសាំឱ្យេួកោរប់នតសកមមភាេរបស់ែលួនសទ្ាបស់េល ២៤ សា៉ា ង។ 

២.  ខេនាាំេួកសរន៊ូវសញ្ញា េននរួនារីកនសងការផលិរ និងកនសងការបនតេ៊ូរ សួរោរថ់ា សរី 
សារិកទ្រួសរ(ទ្បុសនិងទ្សី)យល់ោ៉ា ងណា េីរសបៀបខដលេួកោរខ់បងខចកទ្បសភរ
ការង្ករ? សហរសអី្? បនាទ បម់ក នាាំេួកោរម់កសសងករសកមមភាេនីមួយៗខដលេួកសរ
ានចសះកនសងបញ្ជ ីសទ្ាបប់សរសនិងហ្សតីថា សរីសនាះជាសកមមភាេ”បនតេ៊ូរ”សកមមភាេ     
“ផលិរ” ឬសកមមភាេ“សហរមន”៍ សដ្ឋយសទ្បីតារងខាងសទ្កាម។ 

រាំហានរី៣៖ ការ
បសងកីរចកខសវសិ័យ
តាមទ្រួសរ និងការ
សរៀបចាំខផនការ 

១. ការបសងកីរកតីទ្សនម៖ ដាំសេីរការបសងកីរចកខសវសិ័យ ខផែកសលកីារសរៀបចាំខផនការតាមកតីទ្សនម
របស់ទ្រួសរ។ ការចាំណាយសេលរិរអាំេីអី្ខដលសាំខានស់ទ្ាបទ់្រួសរអនក និងរីវរិរបស់
អនក រឺជាចាំេស ចសាំខាន។់ សរសសរកតីទ្សនមខដលពាកេ់ន័ធនឹងសោលសៅននរសទ្ាង។ 

២. ស្័យវយរនមល៖ សសនឱី្យស្មីនិងភរោិសធី្ការវយរនមលែលួនឯង តាមាទ្រដ្ឋឋ នេី១ ដល់៥៖ 
កទ្មិរ១៖ ដឹងខដរ ខរមិនខដលសធី្; កទ្មិរ២៖ ានដឹង/ឮ និងានសទ្ោងសធី្ (ប៉ាសខនតមិន
ទនច់ាបស់ផតីម); កទ្មិរ៣៖ ានសធី្សៅសេលែលះ; កទ្មិរ៤៖ ានសធី្ញឹកញាប;់ កទ្មិរ៥
៖ ការសធី្សនាះានកាល យជារាល ប។់ សួរសារិកទ្រួសរ (បតី ទ្បេនធ និងក៊ូន)ថា៖ សរី
ឥឡ៊ូវ កតីទ្សនមទាំងសនះសថិរសៅឯណា ឬសរីកតីទ្សនមសនះ បចចសបបននានសភាេខបបណា 
និងសហរសអី្? សរីសធី្ដ៊ូចសមតចសដីមបឱី្យវសកីរានសឡងីកនសងរយៈសេលបីឆ្ន ាំខាងមសែ? សរីអនក
ទាំងអស់ោន រួយោន ោ៉ា ងដ៊ូចសមតច សដីមបឱី្យកតីទ្សនមសនះកាល យជាការេិរ? 

៣.  កតីទ្សនមជាអរិភាេ៖ សាះសឆ្ន រសទ្រីសយកធារសផ្ាំជាអរិភាេននកតីទ្សនម ខដលអចអនស
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ការបញ្ច៊ូ លទ្បធានបរសតីេីអហារ៊ូបរថមភ និងសយនឌរ័ សៅកនសងការទ្របទ់្រងសហរមនទ៍្សះរទ្មកទ្រី -ទ្បេ័នធរលផលតាមវលខទ្ស៖ ឯកសរសទ្ាបអ់នកអនសវរតន៍ 
 

វរតានកនសងរយៈសេល ១ឆ្ន ាំ សដ្ឋយខផែកសលីធនធាននិងសមរថភាេរបស់អនក។ ធារសផ្ាំជា 
អរិភាេននកតីទ្សនម ខដលជាឧបសរគចាំសពាះបសងកីនផលិរភាេវរវីបបកមមនិងកសិកមម     
រីផារនិងនលល បសចចកវរិោទ្បេន័ធកសិកមម-វរវីបបកមម អហារ៊ូបរថមភនិងអនាមយ័ទ្រួសរ។ 
អនកច៊ូលរមួ/សារិកទ្រួសរ អចេិភាកានិងសាះសឆ្ន រសទ្រីសយកធារសផ្ាំខដលជាអរិ
ភាេែពស់បាំផសរននកតីទ្សនមសនាះ។ អនកករទ់្តា ទ្រូវចមលងយកទ្របច់ាំេស ចននការេិភាកា 
រសបៀបខដលសារិកទ្រួសរ(បតី ទ្បេនធ និងក៊ូន)សធី្ការសសទ្មចចិរត អនកណាកនសងចាំសណាម
សារិកទ្រួសរខដលខរងខររាំទស់។ 

រាំហានរី ៤៖ ខផន
ការសកមមភាេទ្បចាាំ
ទ្រួសរ 

១. អនកសទ្មបសទ្មួលរមលឹកអនកច៊ូលរមួ អាំេីធារសផ្ាំជាអរិភាេននកតីទ្សនម និងសេលសវោ 
២. អនកសទ្មបសទ្មួលបាំផសសរាំនិរឱ្យានការេិភាកាសដីមបខីកលមែសោលបាំេងសទ្ាបធ់ារស

ផ្ាំជាអរិភាេនីមួយៗននកតីទ្សនមសនាះ 
៣. អនកសទ្មបសទ្មួលបង្កា ញតារងខផនការទ្រួសរ និងែលឹមសរននរួរឈរនីមួយៗ 
៤. អនកច៊ូលរមួសធី្ការេិភាកានិងចាបស់ផតីមបាំសេញតារងខផនការសកមមភាេទ្រួសរ សដ្ឋយ

ានអនកសទ្មបសទ្មួលរួយសៅកនសងការបាំសេញតារងសនះ។  
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ឧបស្ម្ព័នធ ៣៖ ការស្ណនសំ្ប្ាប់យរៀបចំពិព័រណ៍ភូម្ិ 
អនកពាកេ់ន័ធ រួនារី 

១. ទ្រួសរខដល
ានសទ្រីសយក 
(១ ឬ ២ ឬ ៣) 

១.  បង្កា ញខផនរីចកខសវសិ័យ (មសនអនតររមននិ៍ងសទ្កាយអនតររមន)៍ បនាទ បម់កេនយល់
ខផនរីទាំងេីរសនះដល់អងគទ្បរសាំ។ 

២.  បង្កា ញផទះននទ្រួសរខដលសទ្រីសយក សដ្ឋយបង្កា ញេីសមិរធផលរបស់ោរ ់ដ៊ូចជាចារ
ដាំណាាំ ធសងសាំរម បរសិថ នសែ រសៅរសាំវញិផទះ កខនលងោងនដ ដល់សភាៀវ/អនកភ៊ូមិដនរ
សរៀរ ខដលច៊ូលរមួកនសងេិេរ័េ៍ភ៊ូមិ។ សភាៀវអចសមីលសឃញីផ្លទ ល់េីការផ្លល ស់បត៊ូរវរិជាន 

៣. ទ្ាបប់ញ្ញា ទ្បឈមខដលេួកោររួ់បទ្បរះ និងរសបៀបសដ្ឋះទ្សយបញ្ញា ទាំងសនាះ 
៤. ទ្ាបអ់ាំេីអរថទ្បសោរនន៍នការខកខទ្បកនសងទ្រួសរ។ 

២. អនកសទ្មប
សទ្មលួ 

រួនារីរ៊ូសៅ 

១. អសញ្ជ ីញមនសស្មួយចាំនួន (២០-៤០ នាក)់ ឱ្យច៊ូលរមួកនសងទ្េឹរតិការេ៍សនះ។ 
២. ធានាថាទ្រួសរខដលានសទ្រីសសរសី ានដ្ឋកត់ាាំងសាភ រៈរបស់េួកសរោ៉ា ងានរសបៀប 

និងចារខ់ចងកខនលងសមទ្សបសទ្ាបស់ភាៀវអងគសយ។ 
៣. ស្រមនអ៍នកច៊ូលរមួ និងេនយល់េួកោរ់អាំេីសោលបាំេងននទ្េឹរតិការេ៍កនសងនលៃសនះ។ 
៤. អសញ្ជ ីញអជាា ធរម៊ូលដ្ឋឋ ន និងមេឌ លសសែភាេឃសាំ/ទ្កុមទ្រទ្រងស់សែភាេភ៊ូមិ សដីមបខីលលង

សសនទរកថាែលីៗ។ 
៥. អសញ្ជ ីញទ្រួសររាំរ៊ូឱ្យបង្កា ញេីសាំភារៈនិងលរធផលខដលានបញ្ញជ កខ់ាងសលី។ 
៦. សទ្មួលឱ្យានសាំេួរនិងចសមលីយរវងទ្រួសរខដលានសទ្រីសយកនិងអនកច៊ូលរមួ។ 
៧. ការឆលសះបញ្ញច ាំងនិងការសបតជាា ចិរតេីអនកច៊ូលរមួ។ 
រួនារីជាកខ់សតងសៅកនសងវរគសនះ 
ខផនករី ១៖ 

េនយល់េីសោលបាំេងននេិេរ័េ៍ទ្រួសរសនះដល់អនកច៊ូលរមួ 
ខផនករី ២៖ 
១. អនកសទ្មបសទ្មួលសសនីឱ្យទ្រួសររាំរ៊ូសធី្ការបង្កា ញខផនរីចកខសវសិ័យខដលេួកោរា់ន

បសងកីរសឡងីសៅមសនសេលអនសវរតរសទ្ាង ខដលរមួទាំងរ៊ូបលរទ្រួសរសនះផងខដរ។ 
២. អនកសទ្មបសទ្មួលសសនីទ្រួសររាំរ៊ូ បង្កា ញេីខផនរីចកខសវសិ័យ ខដលេួកោរា់នសធី្

បចចសបបននភាេ បនាទ បេី់ានអនសវរតរសទ្ាង ខដលរមួទាំង រ៊ូបលរទ្រួសរសនះផងខដរ 
ឧទហរេ៍ រ៊ូបលរបតីរួយសធី្មា៊ូប បញ្ចស កចាំេីក៊ូន សាែ រផទះសាំខបង ខលចារដាំណាាំ 
និងេនយល់រ៊ូបលរទាំងសនះដល់អនកច៊ូលរមួទាំងអស់។ 

៣. អនកសទ្មបសទ្មួលសសនីឱ្យទ្រួសររាំរ៊ូសនះ ទ្ាបស់រឿងេិរអាំេីបញ្ញា ទ្បឈមខដលេួកសរ
ានរួបទ្បរះ និងវធីិសដ្ឋះទ្សយបញ្ញា របស់េួកោរ។់ 

៤. អនកសទ្មបសទ្មួលសសនីទ្រួសររាំរ៊ូសនះ ខចករខមលកការយល់សឃញីរបស់ែលួន អាំេីអរថ
ទ្បសោរនន៍នវធីិសហ្សតសនះ (ចកខសវសិ័យតាមទ្រួសរ)។ ច៊ូរសទ្បីរ៊ូបលរសទ្ាបក់ារសឆលីយ
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របសៅនឹងសាំេួរ។ 
៥. អនកសទ្មបសទ្មួលសសនីឱ្យទ្រួសររាំរ៊ូេិនិរយសមីលខផនការសកមមភាេបនាទ បរ់បស់េួកោរ់

និងផតល់សោបល់រប អាំេីនិរនតរភាេននវធីិសហ្សតសនះ។ 
៦. អនសញ្ញា រឱ្យអនកច៊ូលរមួសលីកសាំេួរសៅទ្រួសររាំរ៊ូ សដីមបសីសាំការបាំភលឺ និងខស្ងយល់ឱ្យ

កានខ់រចាស់។ 
ខផនករី ៣៖ 
ច៊ូរសទ្មបសទ្មួលរួនារីបីោ៉ា ង ខដលជាឧបករេ៍រទ្មុញឱ្យានការសលីករឹកចិរតដល់
ទ្បជាេលរដឋកនសងសហរមន ៍ឱ្យច៊ូលរមួោ៉ា ងសកមមកនសងការអនសវរតរសបៀបរសស់ៅសែ រ អហា
រ៊ូបរថមភ និងអនាមយ័សៅតាមផទះ។ ចាំេស ចទាំងសនះ ានដ៊ូចខាងសទ្កាម៖ 
១.  សទ្មួលឱ្យានការបត៊ូរសវនោន  សដីមបេីនយល់េីបញ្ញា ទ្បឈមកនសងការខកខទ្បឥរោិបល។ 
២. បង្កា ញរ៊ូបលរខដលបញ្ញជ កថ់ា ោម នអី្សធី្មិនសកីរសឡយី (៤ រ៊ូបលរ) សហយីសសាំឱ្យេួកសរ

និោយជាមួយោន អាំេី (រសបៀបរសស់ៅសែ រ អនាមយ័ និងអហារ៊ូបរថមភសទ្ាបក់៊ូនៗ 
របស់សយងី រឺសសរធខរអចសធី្ាន) 

៣. សទ្មួលការបង្កា ញខផនរីចកខសវសិ័យតាមទ្រួសរ ជាមួយរ៊ូបលរ (បរសិថ នផទះសាំខបងមិន
សែ រ បរសិថ នផទះសាំខបងសែ រ និងរ៊ូបលរសារិកទ្រួសរ ខដលានចាបេី់ក៊ូន ដល់ 
រីដ៊ូនរីតា។ 

៤. សសាំការសបតជាា ចិរតរបស់េួកោរ ់និងសទ្ោងសៅសលងទ្រួសររបស់េួកោរ។់ 

៣. អនកច៊ូលរមួ 
(ភរោិ និងស្មី) 

១. សិកាេីទ្រួសរខដលានសទ្រីសយក ខចករខមលកបរេិសសធននិ៍ងបញ្ញា ទ្បឈមខដល
េួកោរា់នរួបទ្បរះ កនសងការអនសវរតខផនការសកមមភាេរបស់េួកោរ ់ដ៊ូចាន
បង្កា ញកនសងខផនរីចកខសវសិ័យសទ្ាបទ់្រួសរោរ។់ 

២. រកសមីលអនសសសន ៍និងចសមលីយេីមេឌ លសសែភាេ/ទ្កុមទ្រទ្រងស់សែភាេភ៊ូមិ/អនក
សទ្មបសទ្មួល/អនកដនរសរៀរខដលានសទ្រីសឱ្យច៊ូលរមួ 

៣. ខចករខមលកការសបតជាា ចិរត ោ៉ា ងសហាចសកមមភាេមួយ សៅសេលទ្រឡបម់កផទះវញិ។ 

៤. ទ្កុមទ្រទ្រង់
សសភាេភ៊ូមិ 

១. សដីររួជាទ្រួសររាំរ៊ូសៅកនសងភ៊ូមិ។ ធានាថា េួកោរអ់ចជាទ្រួសររាំរ៊ូ សលីការរស់សៅ
សែ រ និងអនាមយ័។ 

២. ករទ់្តាការសបតជាា ចិរតរបស់អនកច៊ូលរមួនិងរួយេួកោរឱ់្យសសទ្មចសកមមភាេទាំងសនាះ។ 
៣. ោាំទ្រទ្រួសរនិងអនកច៊ូលរមួមួយចាំនួន សលីបសចចកសរសអនាមយ័និងននការរស់សៅសែ រ។ 

បសរគលិកមេឌ ល
សសែភាេឃសាំ 

១.  ររួលសគ ល់និងោាំទ្រទ្កុមទ្រទ្រងស់សែភាេភ៊ូមិ សដ្ឋយអសញ្ជ ីញេួកោរច់៊ូលរមួកនសងកិចច
ទ្បរសាំការបេតស ះបណាត ល សិកាខ សោនិងធានាថា េួកោរប់ាំសេញរួនារីរបស់ែលួនតាម
ការទ្េមសទ្េៀងោន  រវងទ្កុមទ្រទ្រងស់សែភាេភ៊ូមិ និងបសរគលិកមេឌ លសសែភាេឃសាំ។ 

២. សសាំឱ្យទ្កុមទ្រទ្រងស់សែភាេភ៊ូមិ សធី្រាយការេ៍ជាទ្បចាាំដល់េួកោរ ់អាំេីវឌឍភាេនន
ទ្រួសររាំរ៊ូសៅកនសងភ៊ូមិរបស់េួកោរ។់ 

៣. ផតល់អនសសសននិ៍ងការោាំទ្រ សៅតាមរួនារីនិងការររួលែសសទ្រូវរបស់េួកោរ ់



 

 

25 
ការបញ្ច៊ូ លទ្បធានបរសតីេីអហារ៊ូបរថមភ និងសយនឌរ័ សៅកនសងការទ្របទ់្រងសហរមនទ៍្សះរទ្មកទ្រី -ទ្បេ័នធរលផលតាមវលខទ្ស៖ ឯកសរសទ្ាបអ់នកអនសវរតន៍ 
 

ចាំសពាះទ្រួសររាំរ៊ូ តាមរយៈទ្កុមទ្រទ្រងស់សែភាេភ៊ូមិ ឬមករួបផ្លទ ល់។ 

  



 

 

26 
ការបញ្ច៊ូ លទ្បធានបរសតីេីអហារ៊ូបរថមភ និងសយនឌរ័ សៅកនសងការទ្របទ់្រងសហរមនទ៍្សះរទ្មកទ្រី -ទ្បេ័នធរលផលតាមវលខទ្ស៖ ឯកសរសទ្ាបអ់នកអនសវរតន៍ 
 

ឧបស្ម្ព័នធ ៤៖ ផ្ទ ងំរបូភាពអ្ំពីរយបៀបយ្វើយម្ៅប្ត្ី 

  

ការយ វ្ើយម្ៅប្តី្ 

រាំហាន១. ោងទ្រ ីរសកទ្រីឱ្យទ្សស់រឹកកនសងកខហ្ញ្ចងមួយ រាំហាន២. លីងទ្រីខដលោងរចួកនសងែទះមួយ រាំហាន៣. លីងសដ្ឋយសទ្បីកាំសៅមធយម និងក៊ូររហ៊ូរទ្រីសៃួរ 

រាំហាន៤. បសកទ្រីលីងរចួសដ្ឋយសទ្បីរាល់ និងអខទ្ង  រាំហាន៥. រការសកសមៅទ្រីកនសងខកវបិរទ្របរិរានរហ៊ូរ៤ខែ រាំហាន៦. បខនថមសមៅទ្រីកនសងអហារចាំអិនរចួ មសនបរសិភារ 



 

 

27 
ការបញ្ច៊ូ លទ្បធានបរសតីេីអហារ៊ូបរថមភ និងសយនឌរ័ សៅកនសងការទ្របទ់្រងសហរមនទ៍្សះរទ្មកទ្រី -ទ្បេ័នធរលផលតាមវលខទ្ស៖ ឯកសរសទ្ាបអ់នកអនសវរតន៍ 
 

 

 

 

 

អាំេីអងគការ សវលីហ្សី  
សវលីហ្សី ជាអងគការទ្សវទ្ជាវអនតរជារិ មិនខស្ងរកផលចាំសេញ ខដលសទ្បីទ្ាស់សកាត នសេលននធនធានរលផល
និងវរវីបបកមម សដីមបកីារប់នថយភាេអរឃ់្លល ន និងភាេទ្កីទ្ក។ សៅរ៊ូទាំងេិភេសោក ទ្បជាេលរដឋទ្កីទ្កជាងមួយ
ពានោ់ននាករ់រួលានទ្បូសរអសីនេីសចស់រ្ ភារសទ្ចីនេីទ្រី សហយីេលរដឋ ៨០០ោននាក ់ េឹងខផែកសលី
ធនធានរលផល និងវរវីបបកមម សទ្ាបក់ារចិញ្ច ឹមរីវរិរបស់េួកោរ។់ WorldFish រឺជាសារិកនន CGIAR 

ខដលជា   នដរ៊ូទ្សវទ្ជាវសកលសដីមបធីានាសនតិសសែសសបៀងសៅអនាររ។ 
ចាំសពាះេរ័ា៌នបខនថម ស៊ូមអនកនសង៖ www.worldfishcenter.org 

https://www.cgiar.org/
http://www.worldfishcenter.org/

