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១. ស្រចក្តីសង្ខ្របប្រតិបត្តិ 

អភិបាលកិច្ចល្អសម្្ប់ប្ព័ន្ធធនធានជលផលតាមវាលស្្-សហគមន៍ស្ះជម្កតី្ (RFF-CFR) ដ្លជាប្ភពដ៏សំខាន់ 
ន្អាហារដ៏មានជីវជាតិនិងមានប្ភពពីទឹក គឺជាកតា្ត្សំខាន់សម្្ប់សន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភន្គ្ួសរនៅជនបទ 
ក្ន៊ងប្ទ្សកម្ព៊ជា។ គោលបំណងន្ការរួមបញ្ចូលសកម្មភាពលើផ្ន្កអាហារូបត្ថម្ភ និងយ្នឌ័រ ទៅក្ន៊ងការគ្ប់គ្ងស្ះ 
ជម្កតី្(CFR) មានសកា្តនុ្ពលក្នង៊ការពងឹ្ងបន្ថម្ទៀតនូវលទ្ធផលទំាងន្ះ។ ដោយប្ើទិន្នន័យអំពីគុណភាព និងបរិមាណ  
យើងមានបំណងចងក្ងឯកសរអំពីឥទ្ធិពលន្សកម្មភាពលើផ្ន្កអាហារូបត្ថម្ភ និងយ្នឌ័រ ដ្លបានអនុវត្តស្បគា្ន្ជា 
មួយសកម្មភាពគ្ប់គ្ង CFR ។ ខាងក្្មន្ះជាអនុសសន៍សំខាន់ៗមួយចំនួនពីរបកគំឃើញ របស់យើង។

 y ការបណ្តុះបណា្ត្លអំពអីាហារបូត្ថម្ភដល់អ្នកថ្ទាំកមុារ ពិតជាជួយក្លំអចណ្ំះដងឹនិងអា កបប្ ករិិយា។ ទោះជាយា៉្ង 
ណាក៏ដោយ ដោយសរអាកប្បកិរិយាលើផ្ន្កអាហារូបត្ថម្ភ មិនម្នអាស័្យត្លើចំណ្ះដឹង ដូច្ន្ះការ យល់ដឹង 
ពីឧបសគ្គផ្ស្ងទៀតនៅក្ន៊ងការបរិភោគ និងភាពចម្ុះន្របបអាហារ រួមទាំងអំពីបរិស្ថ្នន្អាហារ ក៏មានឥទ្ធិពល 
លើអាកប្បកិរិយាផងដ្រ។ ដូច្ន្ះគួរមានការស្្វជ្្វបន្ថ្មលើផ្ន្កទាំងន្ះ។

 y គ្្ះរំងស្ងតួកាន់ត្ធ្ងន់ធ្ងរ និងដ្លកើតមានតាមរដូវ គឺជាបញ្ហប្្ឈមចំពោះនិរន្តរភាពន្អាហារដ្លមានប្ភព 
ពីទឹក សន្តិសុខស្បៀង និងភាពចមុ្ះន្របបអាហារ។ ការស្្វជ្្វដ្លទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុ ដើម្បីដោះស្្យ 
បញ្ហ្ប្ឈមទាំងន្ះ ដូចជាតាមរយៈការចិញ្ចឹមត្ីល្អិតៗ និងកិច្ចសហប្តិបត្តិការលើបច្ច្ក ទ្ស រក្សាចំណីអាហារ 
ឱ្យមានសុវត្ថិភាព គឺជាតម្ូវការចាំបាច់។

 y ការផ្តល់វគ្គបណ្តះុបណា្តល្ដល់អ្នកថ្ទំាកុមារ អំពីវិធីនិងគ្ឿងផ្សំ សម្្ប់ការរៀបចំអាហារពីតី្ឱ្យបានសមរម្យសម្្ប់ 
កុមារអាយុក្្ម ៥ឆ្ន្ំ គឺជាវិធីជាក់ស្ត្ងមួយដើម្បីបង្កើនបរិមាណត្ីក្ន៊ងរបបអាហារសម្្ប់កុមារ។ ការបញ្ចូល 
ត្ីជាគ្ឿងផ្សំ ទៅក្ន៊ងកម្មវិធីផ្តល់អាហារតាមសលារៀន ឬអន្តរគមន៍ដទ្ទៀតក្ន៊ងវិស័យជលផល និងកសិកម្ម  
អាចជាមធ្យាបាយដ៏មានប្សិទ្ធភាពក្ន៊ងការបង្កើនអាហារូបត្ថម្ភសម្្ប់កុមារ និងការបរិភោគតី្។

 y ការបង្កើនវត្តមាន និងភាពងាយស្ួលក្ន៊ងការទទួលបានត្ីល្អិតប្ភ្ទពូជក្ន៊ងស្ុក(SIS)នៅជិតៗផ្ទះ ក៏អាចរួម 
ចំណ្កដល់ការបង្កើនការបរិភោគ SIS ក្ន៊ងចំណោមកុមារ និងការបរិភោគ SIS សម្្ប់គ្ួសរទាំងមូលនៅរដូវប្្ំង 
ផងដ្រ។ ដើម្បីស្វ្ងយល់ពីកតា្ត្កំណត់លើការបរិភោគ SIS និងភាពប្្ប្ួលន្ការបរិភោគត្ីល្អិតក្ន៊ងចំណោម 
ប្ជាពលរដ្ឋ ការស្្វជ្្វបន្ថ្ម គឺជាតម្ូវការចាំបាច់។

 y ការស្្វជ្្វ និងនវានុវត្តន៍ទៅអនាគត អាចជួយដល់កម្មវិធីផ្តល់អាហារតាមសលារៀនដោយប្ើប្្ស់ផលិត 
ផលក្ន៊ងមូលដ្ឋ្ន ជាមួយត្ីល្អិត និងវារីសត្វដទ្ទៀតដ្លជាផលិតផលពីវាលស្្ និងអាចជួយក្លម្អអាហារូបត្ថ 
ម្ភសម្្ប់កុមារ ក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់ និងគាំទ្ការគ្ប់គ្ង CFR និងការក្លម្អធនធានជលផលតាមវាលស្ ្
ផងដ្រ។

 y ការបង្កើតចក្ខ៊វិស័យតាមគ្ួសរ អាចលើកទឹកចិត្តសមាជិកគ្ួសរ ក្ន៊ងការច្ករំល្កកិច្ចការតាមផ្ទះឱ្យមានសមធម ៌
ជាងមុន និងធ្វើការរួមគា្ន្ដើម្បីក្ប្្អាហារូបត្ថម្ភ និងអាកប្បកិរិយាលើផ្ន្កទឹក អនាម័យ និងការរស់នៅស្អ្ត(WASH) 
របស់ខ្លួន។ ការក្ប្្ដ្លទទួលបាន គឺការប្ងច្កកមា្ល្ំងពលកម្មក្ន៊ងគ្ួសរកាន់ត្សមស្បជាងមុន ដ្លជួយ 
បង្កើនព្លវ្លាដ្លស្ត្ីមាន ជាពិស្សដើម្បីចាប់យកតួនាទីជាសហគ្ិន និងជាម្ដឹកនាំសហគមន៍។ ទោះជា 
យា៉្ងណាក៏ដោយ ដោយសរការធ្វើចំណាកស្ុកដើម្បីស្វ្ងរកការងារ តូ្វបានចាត់ទុកថាជាបញ្ហ្ប្ឈមដ៏សំខាន់ 
មួយ គ្ចំាបាច់តូ្វធ្វើការស្្វជ្្វបន្ថម្ អំពីថាតើការបង្កើតចក្ខវិ៊ស័យតាមគួ្សរ អាចនឹងក្សមួ្លប្បណា ដើម្បី 
ប្ើប្្ស់ក្នង៊ចំណោមសមាជិកសហគមន៍ដ្លស្ថិតនៅក្្ផ្ទះ និងអ្នកថ្ទាំកុមារដទ្ទៀត (ទាំងបុរស និងស្្តី)  
ដ្លមានវត្តមាននៅក្ន៊ងផ្ទះគ្ប់រដូវ។

 y ស្្តអី្នកចូលរួម និងសមាជិកសហគមន៍ផ្ស្ងទៀតបានយល់ពីអត្ថប្យោជន៍នានាន្ការចូលរួមរបស់ស្ត្នីៅក្នង៊គណៈ 
គណៈកម្មការ CFR។ អត្ថប្យោជន៍ទាំងនោះគឺ ការបង្កើនទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងក្ន៊ងការងារ និងមុខមាត់ក្ន៊ងសហគមន៍  
ដ្លបងា្ហ្ញពីគំរូដ៏មានប្សិទ្ធភាពន្ការពង្ឹងភាពអង់អាចរបស់ស្្តីនៅមូលដ្ឋ្ន។ លើសពីន្ះ ស្ត្ីបានផ្តល់  

ការបញ្ចូលប្ធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយ្នឌ័រ ទៅ ក្ន៊ង ការ គ្ប់គ្ងសហគមន៍ស្ះជម្កត្ី - ប្ព័ន្ធ ជលផល តាម វាលស្្៖
របាយការណ៍លទ្ធផល



2

ជំនាញដោយឡ្ក ដ្លរួមចំណ្កជាមួយបុរស ក្ន៊ងការក្លម្អអភិបាលកិច្ច CFR។ ដោយសររបកគំឃើញរបស ់
យើងភាគច្ើនទាក់ទងនឹងសមត្ថភាពភាពជាអ្នកដឹកនំា និងទំនុកចិត្តរបស់ស្ត្កី្នង៊ការងារ ដូច្នះ្ គួរមានការស្្វជ្្វ 
បន្ថ្មដ្លអាចវាយតម្ល្អំពីការរួមចំណ្កន្ការបណ្តុះបណា្ត្ល និងសមត្ថភាពបច្ច្កទ្សលើផ្ន្កជលផល មក
លើការពង្ឹងភាពអង់អាចរបស់ស្ត្ី និងអភិបាលកិច្ច CFR។

 y ឥទ្ធិពលមកលើអាហារូបត្ថម្ភ WASH យ្នឌ័រ សន្តិសុខស្បៀង និងការគ្ប់គ្ងធនធានធម្មជាតិ មានការទាក់ទង 
រវាងគា្ន្។ ការអនុវត្តសកម្មភាពតាមវិស័យទាំងន្ះស្បព្លគា្ន្ អាចផ្តល់ឥទ្ធិពលទាំងនៅក្ន៊ង និងរវាងវិស័យនានា  
ដ្លជាការពង្ីកអត្ថប្យោជន៍សម្្ប់សហគមន៍។
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២. ស្រចក្តីផ្តើម 

២.១  ទិដ្ឋភាពទូទៅនែបែព័ន្ធធនធានជលផលតាមវាលសែែ និងសហគមន៍ សែះ ជមែកតែី

ការន្សទតាមវាលស្្ ឬការន្សទនៅក្ន៊ង និងតំបន់ជុំវិញវាលស្្ ជាពិស្ស ក្ន៊ងរដូវទឹកជំនន់ គឺជាប្ភពប្្ក ់
ចំណូល ស្បៀងអាហារ និងអាហារូបត្ថម្ភដ៏សំខាន់នៅកម្ព៊ជា។ គ្ួសរជាច្ើននៅជនបទ ធ្វើន្សទតាមវាលស្្ សម្្ប់ 
ជាប្ភពប្្ក់ចំណូល ឬការបរិភោគក្ន៊ងគ្ួសរ។ ការន្សទតាមវាលស្្ក្ន៊ងតំបន់បឹងទន្ល្សបផ្តល់  ឱ្យគួ្សរនានានូវ  
៦២%ន្បរិមាណផលត្ីដ្លពួកគាត់បរិភោគ (Freed et al. 2020)។

ការបង្កើត និងគ្ប់គ្ងសហគមន៍ស្ះជម្កត្ី(CFR) គឺជាមធ្យាបាយដ៏មានប្សិទ្ធភាព ក្ន៊ងការលើកកម្ពស់ផលិតភាព  
និងជីវចម្ុះត្ី នៅក្ន៊ងប្ព័ន្ធធនធានជលផលដ៏សំខាន់ន្ះ។ CFR គឺជាទីជម្កវារីសត្វ ដ្លអាចរកបានគ្ប់រដូវនៅតាម 
វាលស្្។ នៅព្លដ្លទីជម្កបានទទួលការគ្ប់គ្ងដោយនិរន្តរភាព ដ្លរួមទំាង កិច្ចការ ពារពីការន្សទ វាអាចបង្កើន 
បរិមាណត្ីនៅតាមតំបន់វាលស្្ ដ្លន្ះជាការបង្កើនលទ្ធភាពរបស់គ្ួសរនានាក្ន៊ងមូលដ្ឋ្នក្ន៊ងការទទួលបានតី្។
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ដោយទទួលស្គ្ល់ពីគុណតម្ល្ទាំងន្ះន្ CFRs រជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ព៊ជាបានជម្ុញការបង្កើត និងគ្ប់គ្ងសហគមន ៍
ស្ះជម្កត្ីតាំងពីឆ្ន្ំ ២០០៥មក (Joffre et al., 2012)។ តាំងពីឆ្ន្ំ ២០១២មកអង្គការវីលហ្វីស បានធ្វើការជា 
មួយរដ្ឋបាលជលផល ជាមួយការគាំទ្ពី USAID ដើម្បីសកល្បង និងពង្ីកការអនុវត្តការងារគ្ប់គ្ងល្អនៅទីតាំង CFR  

ដ្ល FiA បានកំណត់។

២.២ ហែតុអ្វីចាំបាច់បញ្ចូលអាហារូបត្ថម្ភ? 

អសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភនៅត្ជាបញ្ហ្ប្ឈមដ៏សំខាន់នៅកម្ព៊ជា ដ្លបណា្ត្លឱ្យមានផលវិបាកអវិជ្ជមាន 
មកលើសុខភាព ផលិតភាពស្ដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍជាតិជារួម។ បច្ច៊ប្បន្នន្ះ កម្ព៊ជាកំពុងប្ឈម នឹងការមិនអាចសម្្ច 
បានចំណុចដៅសកលស្ទើរទាំងអស់ លើផ្ន្កអាហារូបត្ថម្ភមាតា ទារក និងកុមារតូច (Development Initiatives Poverty  

Research, 2020)។ ទោះបីមានវឌ្ឍនភាពមួយចំនួនក្ន៊ងការដោះស្្យបញ្ហ្កុមារខ្វះអាហារូបត្ថម្ភក៏ដោយ អត្្កុមារ 
ក្ិននៅត្ខ្ពសខ់ា្ល្ំង ដោយនៅឆ្ន្ំ ២០១៤ កម្ព៊ជាមានអត្្កុមារកិ្នអាយុក្្ម ៥ឆ្ន្ំចំនួន ៣២,៤% (National Institute  

of Statistics, Directorate General for Health, & ICF International, 2015)។ អត្្ស្ល្កស្ល្ំងក្ន៊ង ចំណោម ស្ត្ី ក្ន៊ង  
វ័យ បន្ត ពូជ ពុំថយចុះឡើយ (Development Initiatives Poverty Research, 2020)។ ស្ត្ីមានផ្ទ្ពោះមានបន្ទ៊កខ្ពស់ន ្
ភាពស្ល្កស្ល្ំងដោយមានអត្្ ៥៥,៨% ក្ន៊ងឆ្ន្ំ ២០១៦ (Development Initiatives Poverty Research, 2020)។  
ទន្ទឹមនឹងន្ះ ប្ជាជនកម្ព៊ជាចំនួន ១៣,៤% ប្ឈមនឹងអសន្តិសុខស្បៀងធ្ងន់ធ្ងរ ដោយត្ូវចំណាយច្ើនជាង ៧០%  
ន្ប្្ក់ចំណូលរបស់ខ្លួន ទៅលើម្ហូបអាហារ (FAO, IFAD, UNICEF, WFP, & WHO, 2021)។

កតា្ត្កំណត់ចំពោះបញ្ហ្ខ្វះអាហារូបត្ថម្ភក្ន៊ងចំណោមកុមារនៅកម្ព៊ជា មានលក្ខណៈទូលំទូលាយ។ កតា្ត្ចំបង ៗ  មានជា 
អាទិ៍៖ ការបំបៅដោះកូន និងការផ្តល់អាហារដល់កុមារតូចមិនបានគ្ប់គ្្ន់ (ជាពិស្ស ការបំបៅដោះកូនត្មួយមុខ ការ 
ចាប់ផ្តើមផ្តល់អាហារបន្ថ្ម និងរបបអាហារអប្បបរមាមិនគ្ប់គ្្ន់) និងបន្ទ៊កជំងឺរគរូសខ្ពស់ដ្លភាគច្ើនបង្កដោយការ 
ប្ើប្្ស់ទឹកមិនស្អ្ត គា្ម្នអនាម័យ និងការរស់នៅមិនស្អ្ត (Development Initiatives Poverty Research, 2020)។ អត្្ 
ខ្ពស់ន្កង្វះអាហារូបត្ថម្ភក្ន៊ងចំណោមស្ត្ីមានផ្ទ្ពោះ និងស្្តីបំបៅដោះកូន ក៏រួមចំណ្កដល់កង្វះអាហារូបត្ថម្ភរវាងជំនាន ់
មនុស្សផងដ្រ ដ្លធ្វើឱ្យកូនរបស់ពួកគាត់ក៏ជួបប្ទះបញ្ហ្កង្វះអាហារូបត្ថម្ភផងដ្រ (Development Initiatives Poverty  

Research, 2020)។ របកគំហើញពីការសិក្សាម៉ូដ្លថ្មីៗន្ះនៅកម្ព៊ជា បងា្ហ្ញថា កុមារដ្លជួបបញ្ហ្ខ្វះខាតច្ើនមុខ មាន 
ភាពត្ួតគា្ន្ន្បញ្ហ្កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ សុខភាព ទឹក អនា-ម័យ និងលំនៅដ្ឋ្ន ទំនងជាជួបប្ទះនឹងភាពក្ិន ក្ន៊ងនោះ 
កុមារច្ើនជាង ៧៨% បច្ច៊ប្បន្នកំពុងជួបប្ទះការខ្វះខាតទាំងន្ះចំនួនពីរ ឬច្ើនមុខ (Karpati, Neubourg, Laillou, & 
Poirot, 2020) ដ្លបងា្ហ្ញពីកង្វះអាហារូបត្ថម្ភលើផ្ន្កជាច្ើន។

នៅកម្ពជ៊ា ការបង្កើនបរិមាណផលន្សទតាមវាលស្្ មានសកា្តនុ្ពលក្នង៊ការរួមចំណ្កដល់ការសម្្ចបានគោលដៅ 
អភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពសំខាន់ៗ (SDGs 1, 2, 5, 6 និង 12) និងជួយរជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ព៊ជានៅក្ន៊ងការប្ត្ជា្ញ្របស់ខ្លួនឆ្ព្ះទៅ 
សម្ចបានសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភពោលគឺ យុទ្ធសស្ត្ជាតិលើកទី២ ស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ  
(NSFSN, 2019-2023)។ នៅឆ្ន្ំ ២០១៦ អ្នកស្្វជ្្វ និងអ្នកអនុវត្តបានក្លំអអន្តរគមន៍គ្ប់គ្ង CFR ជាមួយ 
សម្មតិកម្មដ្លថា ការផ្ត្តលើអាហារូបត្ថម្ភ និងអន្តរគមន៍យ្នឌ័រ ទន្ទឹមនឹងសកម្ម ភាពបង្កើនធនធានជលផលតាមវាលស្្  
នឹងជួយដល់វិស័យន្សទក្ន៊ងការបំព្ញសកា្ត្នុពលរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឱ្យមានការរីកចម្ើនខាងអាហារូបត្ថម្ភ និងសន្តិសុខ 
ស្បៀងនៅតាមមូលដ្ឋ្ន។ តម្ូវការឱ្យមានអន្តរគមន៍ប្បន្ះ បានបងា្ហ្ញតាមរយៈភស្ត៊តាងផ្ស្ងទៀតដ្លអះអាងថា  
អន្តរគមន៍ដ្លផ្ត្តលើអាហារូបត្ថម្ភនៅក្្វិស័យសុខាភិបាល គឺជាកតា្ត្សំខាន់ ក្ន៊ងការសម្្ចបាននូវវឌ្ឍនភាពខាង 
ផ្ន្កអាហារូបត្ថម្ភ (Kumar et al., 2018; Ruel & Alderman, 2013)។

២.៣ ហែតុអ្វីចាំបាច់បញ្ចូលយែនឌ័រ?

ស្ត្ីផ្តល់វិភាគទានយា៉្ងសំខាន់ៗ នៅក្ន៊ងការន្សទខា្ន្តតូច ទោះបីជារឿយៗ វិភាគទានទាំងនោះតូ្វបានឱ្យតម្ល្ទាប  
និងមើលរំលងក៏ដោយ។ ការគ្ប់គ្ងជលផលនៅត្បន្តស្ថិតក្្មឥទ្ធិពលរបស់បុរស ទោះបីស្ត្ីបានចូលរួមយ្៉ាងច្ើនក្ន៊ង 
សកម្មភាពដ្លទាក់ទងនឹងជលផលដ្លរួមទាំង ការងារនៅមុន និងក្្យការប្មូលផលក៏ដោយ។ ក្ន៊ងការគ្ប់គ្ង 

ការបញ្ចូលប្ធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយ្នឌ័រ ទៅ ក្ន៊ង ការ គ្ប់គ្ងសហគមន៍ស្ះជម្កត្ី - ប្ព័ន្ធ ជលផល តាម វាលស្្៖
របាយការណ៍លទ្ធផល
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ធនធានជលផលវាលស្្នៅកម្ព៊ជា ស្ត្ីភាគច្ើនបានចូលរួមដោយប្យោល តាមរយៈក្ុមសន្សំ និងក្ុមឥណទាន ព្ម 
ទាំងក្ុមជួយខ្លួនឯង (The WorldFish Center, 2010)។ ស្ត្ីក្ន៊ងចំនួនតិចតួចប៉ុណោ្ណ្ះដ្លកាន់តំណ្ងជាអ្នកដឹកនាំ  
ឬធ្វើការសម្្ចចិត្តនៅក្ន៊ងគណៈកម្មការគ្ប់គ្ង ទោះបីការចូលរួមរបស់ពួកគាត់ ក្ន៊ងបំណងក្លម្អជីវភាពរស់នៅ ពងឹ្ង 
សមត្ថភាព និងអត្ថប្យោជន៍ ពីការក្លំអធនធានជលផលសម្្ប់មនុស្សជំនាន់ក្្យៗក៏ដោយ (The WorldFish  

Center, 2010)។ នៅក្នង៊ការសិក្សាមួយដ្លធ្វើឡើងដោយរដ្ឋ-បាលជលផល "ការពាក់ព័ន្ធខាងយ្នឌ័រនៅក្នង៊ការគ្ប់គ្ង 
ធនធានធម្មជាតិដោយសហគមន៍៖ តួនាទី តម្ូវការចាំបាច់ និងការប៉ង ប្្ថា្ន្របស់ស្ត្ីក្ន៊ងសហគមន៍ន្សទ" ស្្តីជាអ្នក 
ឆ្លើយនៅក្ន៊ងការសិក្សានោះ បានយោងទៅនិយាមយ្នឌ័រដ្លមានលក្ខណៈ រឹតត្បិត រួមទាំង កង្វះសមត្ថភាពក្ន៊ងការធ្វើ 
ឱ្យមានតុល្យភាពរវាងតួនាទីក្នង៊ផលិតកម្ម និងក្នង៊ការបន្តពូជ ព្មទំាងការយល់ថា ខ្លនួឯងគា្មន្ការជឿជាក់ក្នង៊ការងារដោយ 
សរត្ ការអប់រំ និងទំនុកចិត្តដ្លនៅមានកមិ្តទាប ដ្លជាឧបសគ្គចម្បងក្នង៊ការទទួលយកតួនាទីជាអ្នកដឹកនំា (Fisheries  

Administration of Cambodia & CBNRM Learning Institute, 2008)។

បន្ថ្មលើសកា្ត្នុពលក្ន៊ងការសម្្ច SDGs និងផ្សារភា្ជ្ប់ជាមួយអាហារូបត្ថម្ភ ដូចដ្លបានរៀបរប់ខាងលើ ការបញ្ចូល 
សកម្មភាពយ្នឌ័រទៅក្ន៊ងការគ្ប់គ្ង CFR អាចនាំមកនូវអត្ថប្យោជន៍កាន់ត្ច្ើន និងដោយសមធម៌សម្្ប់បុគ្គល  
គ្ួសរ គណៈកម្មការ CFR និងសហគមន៍ទាំងមូល។

២.៤ លំនាំនែឥទ្ធិពលពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយែនឌ័រមកលើការនែសាទតាមវាលសែែ 

សកម្មភាពលើផ្ន្កអាហារូបត្ថម្ភ និងយ្នឌ័រ ដូចខាងក្្ម ត្ូវបានអនុវត្ត ទន្ទឹមនឹងសកម្មភាពលើកកម្ពស់ការអនុវត្តល្អ 
សម្្ប់ការគ្ប់គ្ងធនធានជលផលតាមវាលស្្ និងសហគមន៍ស្ះជម្កត្ី៖

 y អាហារូបត្ថម្ភ៖ ការបណ្តុះបណា្ត្លអ្នកថ្ទាំកុមារ (រួមទាំង ការបំបៅដោះកូនត្មួយមុខ ទមា្ល្ប់ក្ន៊ងការផ្តល់អាហារដល ់
ទារក និងកុមារតូច អាហារូបត្ថម្ភ និងWASH) ការបណ្តុះបណា្ត្ល និងការណ្នាំលើការថ្ទាំច្បារដំណាំនៅតាមផ្ទះ។

 y យ្នឌ័រ៖ ការបង្កើតចក្ខ៊វិស័យតាមគ្ួសរ និងការបញ្ចូលស្ត្ីទៅក្ន៊ងគណៈកម្មការ CFR។

គម្្ងចំនួនពីរ (គម្្ងធនធានជលផលតាមវាលស្្ ន្កម្មវិធីសន្តិសុខស្បៀងសម្្ប់ អនាគតកម្ព៊ជា ជំហាន ទី២  
និងគម្្ងគ្ប់គ្ងប្ព័ន្ធវារី-កសិកម្ម ដើម្បីលើកកំពស់អាហារូបត្ថម្ភ និងជីវភាពរស់នៅ) តូ្វបានរៀបចំឡើងដើម្បីអនុវត្ត 
សកម្មភាពទាំងន្ះទន្ទឹមគា្ន្ដ្លគម្្ងនីមួយៗបំព្ញបន្ថ្ម និងរួមចំណ្កដល់គម្្ងមួយទៀត ដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពល 
តាមរយៈទឹ្ស្តីន្ការផ្ល្ស់ប្តូរ(រូបទី ១)។ សកម្មភាពគ្ប់គ្ងជលផលវាលស្្ត្ូវបានរំពឹងថា នឹង បង្កើនលទ្ធភាពទទួល 
បាន និងវត្តមានត្ី វារីសត្វផ្ស្ងទៀត និងរុក្ខជាតិទឹក។ រីឯវគ្គបណ្តុះបណា្ត្លអ្នកថ្ទាំកុមារដ្លផ្ត្តលើអាហារូបត្ថម្ភ និង 
សកម្មភាពបង្កើតការយល់ដឹងដល់សហគមន៍ ត្ូវបានរំពឹងថា នឹងធ្វើឱ្យប្សើរឡើងនូវការបរិភោគតី្ និងអត្ថប្យោជន៍លើ 
ផ្ន្កអាហារូបត្ថម្ភនៅក្ន៊ងមូលដ្ឋ្ន ជាពិស្សសម្្ប់កុមារអាយុក្្ម ៥ឆ្ន្ំ ដោយលើកកំពស់ចំណ្ះដឹង អាកប្បកិរិយា  
និងការអនុវត្តលើផ្ន្កអាហារូបត្ថម្ភជាវិជ្ជមាន និងអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកថ្ទាំកុមារ និងគ្ួសរលើផ្ន្ក WASH។ ទន្ទឹមនឹង 
ន្ះ សកម្មភាពលើកកម្ពស់សមភាពយ្នឌ័រត្ូវបានរំពឹងថា នឹងរួមចំណ្កក្ន៊ងការគ្ប់គ្ងធនធានជលផលតាមវាលស្ ្
ឱ្យមានប្សិទ្ធភាព ក៏ដូចជា ក្លម្អអាហារូបត្ថម្ភ និងលទ្ធផលលើផ្ន្កWASH ផងដ្រ។ 

២.៥ គោលបំណងនែរបាយការណ៍នែះ

អភិបាលកិច្ចល្អសម្្ប់ប្ព័ន្ធ RFF-CFR មានសរៈសំខាន់ចំពោះសន្តសុិខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភក្នង៊ចំណោមប្ជាពល 
រដ្ឋតាមជនបទនៅកម្ព៊ជា។ ពីមុន យើងបានរៀបចំរួចមកហើយនូវឯកសរណ្នាំសម្្ប់ការរៀបចំ និងគ្ប់គ្ង CFRs និង 
របៀបបញ្ចូលសកម្មភាពអាហារូបត្ថម្ភនិងយ្នឌ័រទៅក្ន៊ងការគ្ប់គ្ង CFR-RFF។ តាមរយៈ របាយការណ៍  ន្ះ យើងមាន 
បំណងចងក្ងជាឯកសរអំពីឥទ្ធិពលន្ការបញ្ចូលសកម្មភាពអាហារូបត្ថម្ភ និងយ្នឌ័រទៅក្ន៊ងការគ្ប់គ្ង CFR មកលើ 
គ្ួសរ និងសហគមន៍។ ឥទ្ធិពលដ្លបានគូសបញ្ជ្ក់ក្ន៊ងរបាយការណ៍ន្ះ មិនម្នជាលទ្ធផលន្សកម្មភាពជាក់លាក ់
ក្ន៊ងផ្ន្កអាហារូបត្ថម្ភ និងយ្នឌ័រដោយផ្ទ្ល់នោះទ្។ ប៉ុន្ត្ វាជាលទ្ធផលន្ការគ្ប់គ្ង និងអភិបាលកិច្ចល្អសម្្បC់FR  

ដោយបន្ថ្មសកម្មភាពអាហារូបត្ថម្ភ និងសកម្មភាពយ្នឌ័រប៉ុណោ្ណ្ះ។ 

ការបញ្ចូលប្ធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយ្នឌ័រ ទៅ ក្ន៊ង ការ គ្ប់គ្ងសហគមន៍ស្ះជម្កត្ី - ប្ព័ន្ធ ជលផល តាម វាលស្្៖
របាយការណ៍លទ្ធផល
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៣. វិធីសាស្រ្ត 

៣.១ រចនាបថនែការសិកែសា និងសំណាក 

របាយការណ៍ន្ះសំយោគទិន្នន័យបរិមាណ និងទិន្នន័យគុណភាពដ្លប្មូលបានរវាងឆ្ន្ំ ២០១៧ និងឆ្ន្ំ២០២១   
(តារង ទី ១)។ ទិន្នន័យទាំងន្ះ តូ្វបានប្មូលនៅមុនក្ន៊ងអំឡ៊ងព្ល និងក្្យព្លអនុវត្តអន្តរគមន៍គ្ប់គ្ង CFR   

និងសកម្មភាពអាហារូបត្ថម្ភ និងយ្នឌ័រ ក្ន៊ងខ្ត្តចំនួនបួនន្កម្ព៊ជា៖ បាត់ដំបង កំពង់ធំ ពោធិ៍សត់ និង សៀមរប ។

តារាងទី ១. ស្ចក្តីសង្ខ្បវិធីសស្្តប្ើប្្ស់ក្ន៊ងរបាយការណ៍ន្ះ

សមស 

ភាគ 
សំណាក វិធីសាសែ្ត ឧបករណ៍ បែមូល ទិន្នន័យ

កមែិត ញឹក ញាប់ និង កាល 

បរិច្ឆែទ បែមូល ទិន្នន័យ

អាហា 

រូបត្ថម្ភ

គ្ួសរ ក្ន៊ង គម្្ង បរិមាណ ការស្ទង់ មតិ សំណាក តំណាង អំពី ផល 

ន្សទ ការ រៀបចំ និង ការ បរិភោគ 

អាហារ 

២ដង ក្ន៊ង មួយ ឆ្ន្ំ; ២០១៧-

២០២០

គ្ួសរ ក្ន៊ង គម្្ង បរិមាណ ការ ស្ទង់ មតិ សំណាក តំណាង អំពី 

ចំណ្ះ ដឹង អាកប្ប កិរិយា និង ការ 

ប្ព្ឹត្ត

ដើមគ្្ កណា្ត្ល គ្្ និង 

ចុងគ្្ ឆ្ន្ំ ២០១៨ ២០១៩ 

& ២០២១

គ្ួសរ ក្ន៊ង គម្្ង គុណភាព ការសមា្ភ្ស សីុ ជម្្ ជា លក្ខណៈ 

បុគ្គល, ការ ពិភាក្សា ក្ុម គោលដៅ

ចុងគ្្ ឆ្ន្ំ ២០២១

អ្នក អនុវត្ត គម្្ង គុណភាព សមា្ភ្ស តាម អនឡាញ ចុងគ្្ ឆ្ន្ំ ២០២១

យ្នឌ័រ គ្ួសរ គំរូ បរិមាណ & 

គុណភាព

អង្ក្ត(សំណាក ពុំ មាន លក្ខណៈ 

តំណាង) និង ការ សមា្ភ្ស សីុ ជម ្្ជា 

លក្ខណៈ បុគ្គល

ចុងគ្្ និង ៦ ខ្ ក្្យ ការ 

អនុវត្ត; ឆ្ន្ំ ២០១៨ ២០១៩ 

& ២០២០

គណៈ កម្មការ CFR, 

អាជា្ញ្ធរ មូលដ្ឋ្ន និង 

សមាជិក សហគមន៍ 

CFR 

បរិមាណ ការ វាយ តម្ល្ សមត្ថភាព របស់ CFR 

(ស្វ័យ រយការណ៍)

ដើមគ្្ កណា្ត្ល គ្្ 

និង ចុង គ្្; ឆ្ន្ំ ២០១៧ 

២០១៩ & ២០២១

៣.១.១ បរិមណ 
៣.១.១.១ អាហារូបត្ថម្ភ 

ការស្ទង់មតិប្បបរិមាណបានធ្វើឡើងចំនួនពីរលើក៖ ការស្ទង់មតិទីមួយ ផ្ត្តលើការអនុវត្តតាមផ្ទះ ការរៀបចំចំអិន   
និងការបរិភោគត្ី។ ការស្ទង់មតិទីពីរ ផ្ត្តលើចំណ្ះដឹងអាកប្បកិរិយា និងការអនុវត្តតាមគ្ួសរ លើផ្ន្កអាហារូបត្ថម្ភ   
និងWASH។ ការស្ទង់មតិទាំងពីរ មានភាពខុសប្ល្កគា្ន្ខាងវិធីសស្្តន្ការយកសំណាក ដោយការស្ទង់មតិទីមួយផ្ត្ត  
លើគ្ួសរន្សទ និងយកសំណាកជាសមាមាត្ដ៏ច្ើនន្គ្ួសរក្ន៊ងភូមិមួយចំនួនតូច ចំណ្កការស្ទង់មតិទីពីរ ផ្ត្តលើ  
គ្ួសរដ្លមានកុមារអាយុក្្ម ៥ឆ្ន្ំ និងសំណាកជាគ្ួសរមួយចំនួនតូចនៅក្ន៊ងភូមិជាច្ើន។ 

ការបញ្ចូលប្ធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយ្នឌ័រ ទៅ ក្ន៊ង ការ គ្ប់គ្ងសហគមន៍ស្ះជម្កត្ី - ប្ព័ន្ធ ជលផល តាម វាលស្្៖
របាយការណ៍លទ្ធផល
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ការស្ទង់មតិប្បបរិមាណអំពីផលចាប់តាមគ្ួសរ ការរៀបចំចំអិន និងការបរិភោគតី្ ត្ូវបានធ្វើឡើងពីរដងក្ន៊ងមួយ   
ឆ្ន្ំៗ នៅទូទាំងរយៈព្លសិក្សា។ អាស្័យលើវត្តមានគ្ួសរ (ចំនួនពី ៨០៥ ទៅ ៨៨៤) គួ្សរដ្លធ្វើន្សទតាមស្្   
ត្ូវបានស្ទង់មតិនៅក្ន៊ងភូមិចំនួន២៣ ទូទាំងខ្ត្តគោលដៅចំនួន ៤ ក្ន៊ងអំឡ៊ងព្លយកសំណាក។ អ្នកឆ្លើយបានផ្តល់ព័ត៌មាន   
លម្អិតអំពីប្ភ្ទ និងទម្ងន់ន្ផលត្ី វិធីសស្្តចំអិនម្ហូបជាមួយត្ីដ្លសម្បូរមីកូ្សរជាតិ និងបរិមាណត្ីសម្បូរមីកូ្សរ   
ជាតិដ្លកុមារអាយុក្្ម ៥ ឆ្ន្ំបានបរិភោគ។

ការស្ទង់មតិប្បបរិមាណតាមគួ្សរ អំពីចំណ្ះដឹង អាកប្បកិរិយានិងការប្ពឹ្ត្ត (KAP)លើផ្នក្អាហារូបត្ថម្ភ និងWASH    
ត្ូវបានធ្វើឡើងនៅដំណាក់កាលដើមគ្្ កណា្ត្លគ្្ និងចុងគ្្ ន្រយៈព្លសិក្សាន្ះ។ នៅដំណាក់កាលនីមួយៗ វិធី   
សស្្តស្្វជ្្វពហុដំណាក់កាលត្ូវបានយកមកអនុវត្ត ដោយរួមបញ្ចូលការស្ទង់មតិប្បបរិមាណលើ ៧៥៦គួ្សរដ្ល  
បានជ្ើសរីសដោយច្ដន្យ (HHs) ដ្លមានយ្៉ាងហោចណាស់កុមារមា្ន្ក់អាយុក្្ម ៥ឆ្ន្ំក្ន៊ងបន្ទ៊ក ក្ន៊ងភូមិគោលដៅ   
នៅក្ន៊ងខ្ត្តគោលដៅទាំងបួន។ សំណាកន្ះបានផ្តល់ទិន្នន័យដ្លលក្ខណៈតំណាងឱ្យចំនួនគ្ួសរដ្លមានកូនយា៉្ង 
ហោចណាស់មា្ន្ក់អាយុក្្ម ៥ឆ្ន្ំនៅក្ន៊ង ១៣៤ CFRs (៣២.១១៣ គ្ួសរក្ន៊ង ១២៨ភូមិ) ជាមួយកម្ិតទំនុកចិត្តយា៉្ងតិច  
៨៥% និងសន្ទស្សន៍កំហុសទាបជាង ៤%។ សម្្ប់ដំណាក់កាលទាំងបី គ្ួសរផ្ស្ងគា្ន្ប៉ុន្ត្នៅក្ន៊ងភូមិដដ្ល ត្ូវ  
បានជ្ើសយកជាសំណាក ហើយគ្ួសរន្សទត្ូវបានកំណត់ជាគោលដៅនៅក្ន៊ងការស្ទង់មតិចុងគ្្ ប៉ុន្ត្មិននៅក្ន៊ងការ 
ស្ទង់មតិដើមគ្្ទ្។

៣.១.១.២ យែនឌ័រ 

ដើម្បីស្ង់យកឥទ្ធពិលន្ការបង្កើតចក្ខវិ៊ស័យតាមគួ្សរ ការសិក្សាន្ះបានជ្ើសយកសំណាកចំនួន២០គួ្សរ (៥គួ្សរ 
មកពីខ្ត្តនីមួយៗ) ដ្លបានអនុវត្តដោយជោគជ័យនូវការប្ងច្កការទទួលខុសត្ូវសមស្បក្ន៊ងគ្ួសរ រវាងភរិយា និង  
ស្វ្មី យា៉្ងហោចណាស់ ៦ខ្ បនា្ទ្ប់ពីអន្តរគមន៍របស់គម្្ង។

ដើម្បីស្ង់យកឥទ្ធិពលន្ការបណ្តុះបណា្ត្លមកលើការគ្ប់គ្ងល្អរបស់គណៈកម្មការ CFR ការវាយតម្ល្សមត្ថភាព  
CFR តូ្វបានធ្វើឡើងនៅដើមគ្្ កណា្តល្គ្្ និងចុងគ្្ន្រយៈព្លសិក្សាន្ះ។ សម្្ប់ CFR នីមួយ ៗ   ក្នង៊តំបន់គោលដៅ 
ន្គម្្ង ចំនួនគ្ួសរក្ន៊ងការសិក្សាសម្្ប់ការវាយតម្ល្សមត្ថភាពCFR មានដូចខាងក្្ម៖

 y សមាជិកសហគមន៍យា៉្ងតិច ១ នាក់មកពី CFRs ក្ន៊ងគម្្ង

 y សមាជិកគណៈកម្មការ CFR យា៉្ងតិច ១ នាក់

 y អាជា្ញ្ធរមូលដ្ឋ្នយា៉្ងតិច ១ នាក់មកពី CFRs ក្ន៊ងគម្្ង

៣.១.២ គុណភាព 
ជាផ្ន្កមួយន្ការស្ទង់មតិ KAP ប្បបរិមាណលើសំណាកគ្ួសរ ស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងWASH មានការពិភាក្សា ក្ុម  

គោលដៅ (FGDs) ចំនួន ១២ ផងដ្រក្ន៊ងនោះបីក្ុមមកពីខ្ត្តនីមួយៗ។ សម្្ប់ FGD នីមួយៗ អ្នក ថ្ទាំ កុមារ យា៉្ង  
ហោចណាស់ ៨នាក់តូ្វបានកំណត់យកពីភូមិដូចគា្ន ្ នឹងការស្ទង់មតិប្បបរិមាណ និងតូ្វបានជ្ើសយក ប្សិនបើពួក គាត់  
បានទទួលការបណ្តុះបណា្ត្លអំពីអាហារូបត្ថម្ភ និង/ឬ WASH ដោយអង្គការវីលហ្វីស។

ការសមា្ភ្សចំនួន ២៦ ត្ូវបានធ្វើឡើងជាមួយអ្នកអនុវត្តគម្្ង និងអ្នកចូលរួម ដើម្បីស្វ្ងយល់ពីឥទ្ធិពលន្អាហា  
រូបត្ថម្ភ និងសកម្មភាពយ្នឌ័រ ដ្លបានបញ្ចូលទៅក្ន៊ងគម្្ងនានាដ្លបានអនុវត្តក្ន៊ងអំឡ៊ងព្លសិក្សាន្ះ ។ ចំនួន 
គ្ួសរ នៅក្ន៊ងសំណាកសម្្ប់ទិន្នន័យគុណភាព មានជាអាទិ៍ អ្នកអនុវត្តគម្្ង និងគ្ួសរអ្នកទទួលផលន្គម្្ង។  
ការសិក្សាន្ះបានជ្ើសយកអ្នកចូលរួមចំនួន ២៦នាក់ ពីក្ុមនានាដូចខាងក្្ម ដើម្បីឱ្យចូលរួមក្ន៊ងការសមា្ភ្សពាក ់ 
កណា្ត្លរចនាសម្ព័ន្ធ៖

 y អ្នករចនាគម្្ង ២នាក់

 y អ្នកអនុវត្តគម្្ង/គ្ូបណ្តុះបណា្ត្លយ្នឌ័រ និងអាហារូបត្ថម្ភចំនួន ៤នាក់ (១ នាក់មកពីខ្ត្តនីមួយៗ)

ការបញ្ចូលប្ធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយ្នឌ័រ ទៅ ក្ន៊ង ការ គ្ប់គ្ងសហគមន៍ស្ះជម្កត្ី - ប្ព័ន្ធ ជលផល តាម វាលស្្៖
របាយការណ៍លទ្ធផល



9

 y អ្នកចូលរួម/គ្ួសរចូលរួមក្ន៊ងសកម្មភាពយ្នឌ័រ និងអាហារូបត្ថម្ភន្គម្្ងចំនួន ២០នាក់៖

 � ៨នាក់ ជាអ្នកចូលរួមក្ន៊ងសកម្មភាពអាហារូបត្ថម្ភ និងការបង្កើតចក្ខ៊វិស័យតាមគ្ួសរ (២ នាក់មកពីខ្ត្តនីមួយៗ 
ប្ពន្ធ ១ នាក់ និងប្តី ១ នាក់មកពីគ្ួសរត្មួយ)

 � សមាជិកគណៈកមា្ម្ធិការ CFR ៨នាក់ (២ នាក់មកពីខ្ត្តនីមួយៗ ស្ត្ី ១ នាក់ និងបុរស ១ នាក់មកពី គណៈកម្មការ  
CFR ជាមួយគា្ន្)

 � សមាជិកសហគមន៍ចំនួន ៤ នាក់ មកពីតំបន់គម្្ង (ស្ត្ី ១ នាក់មកពីខ្ត្តនីមួយៗ)។

នៅក្ន៊ងការសិក្សាន្ះមានការបញ្ចូលគា្ន្រវាងសំណាកដ្លជ្ើសយកតាមគោលការណ៍អត្តនោមតិ និងដោយ សរ ងាយ  
ស្ួលជ្ើសយក ដើម្បីរួមបញ្ចូលអ្នកអនុវត្តគម្្ង និងអ្នកចូលរួម ដ្លបានទទួលការបណ្តុះបណា្ត្លអំពីអាហារូបត្ថម្ភ   
និងការបង្កើត ចក្ខ៊វិស័យ តាមគ្ួសរ សមាជិកគណៈកម្មការសហគមន៍ស្ះជម្កត្ី និងសមាជិកផ្ស្ងទៀតន្សហគមន ៍ 
នៅក្ន៊ងតំបន់គម្្ង ។ ការសិក្សាពីមុនមកបងា្ហ្ញថា នៅក្ន៊ងការសមា្ភ្សសុីជម្្ជាលក្ខណៈបុគ្គល លទ្ធផលនឹងឈានដល ់ 
កម្ិតដ្លប្្ប្ួលតិចបំផុត ឬ ល្ងប្្ប្ួល ក្្យពីបានសមា្ភ្សរវាង ៥ ទៅ ១២នាក់ (Guest, Namey, & McKenna,   
2017)។ ដូច្នះ្ ទំហំសំណាកតូ្វបានគណនាដោយធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពរវាងលទ្ធភាពក្នង៊ការឈានដល់កមិ្តដ្លលទ្ធផល  
ល្ងប្្ប្ួល និងលទ្ធភាពអនុវត្តដោយបុគ្គលិកស្្វជ្្វដ្លមានចំនួនក្ន៊ងកម្ិតកំណត់។ 

៣.២ ការបែមូលទិន្នន័យ

៣.២.១ បរិមណ 
៣.២.១.១ អាហារូបត្ថម្ភ

ការជ្ើសយកសំណាក បានធ្វើឡើងសរុបចំនួន ៩លើក សម្្ប់ការស្ទង់មតិប្បបរិមាណអំពីផលចាប់តាមគ្ួសរ ការ  
រៀបចំចំអិន និងការបរិភោគត្ីដោយអនុវត្ត ២លើកក្ន៊ងមួយឆ្ន្ំៗ (មួយលើកក្ន៊ងរដូវប្្ំង និងមួយលើកក្ន៊ង រដូវ វស្សា)   
សម្្ប់ឆ្ន្ំ ២០១៧ ដល់ឆ្ន្ំ ២០២០ និងមួយលើក(ក្ន៊ងរដូវបំ្្ង)នៅឆ្ន្ំ ២០២១។ ឧបករណ៍ស្ទង់មតិន្ះតូ្វបានរៀបច ំ 
ឡើងជាភាសខ្ម្រ ហើយបានស្នើឱ្យអ្នកឆ្លើយ ធ្វើការរំលឹកឡើងវិញសម្្ប់រយៈព្លប្្ំពីរថ្ង្ចុងក្្យ អំពីសកម្មភាព  
របស់ខ្លួនក្ន៊ងការន្សទ ការបរិភោគត្ី (ដ្លរួមទាំង ការបរិភោគតី្សម្បូរមីក្ូសរជាតិ ដោយកុមារអាយុក្្ម ៥ឆ្ន្ំ)  
និង ការចំអិនត្ីដ្លសម្បូរមីក្ូសរជាតិទាំងនោះ។

ការស្ទង់មតិ KAP តាមគ្ួសរ បានធ្វើឡើងនៅរដូវបំ្្ងក្ន៊ងឆ្ន្ំ ២០១៨ ២០១៩ និង២០២១ ក្ន៊ង ចំណោម អ្នក ថ្ទាំ  
កុមារចំនួន ៧៥៦គ្ួសរ។ ឧបករណ៍ស្ទង់មតិ KAP ត្ូវបានអនុវត្តសកល្បងជាមុន បនា្ទ្ប់មកបកប្្ជាភាសខ្ម្រ រួមទាំង   
ការបញ្ចលូជំពូកនានាស្តពីីបទពិសោធន៍ជាសកលអំពីអសន្តសុិខស្បៀង អាហារូបត្ថម្ភក្នង៊ចំណោម មនុស្សធំ និងកុមារ, ប្ភព  
ចំណីអាហារការរៀបចំការចម្អនិនិងការរក្សាទុកចំណីអាហារ, ការស្វង្រក ការរក្សាទុក និងការសំអាតទឹកសម្្ប់ផឹក,  ទមា្លប់្ក្នង៊ 
ការលាងដ្, ទមា្ល្ប់ក្ន៊ងការបនោ្ទ្របង់ និងអនាម័យបរិស្ថ្នជុំវិញផ្ទះ។ ទិន្នន័យ ទាំងន្ះត្ូវ បាន ប្មូលយក  ដោយ  ប្ើ កម្មវិធី  
ប្មូល ទិន្នន័យ បរិមាណ ‘CAPI’ (នៅដើមគ្្ និងកណា្ត្លគ្្) និងប្អប់ឧបករណ៍ Kobo Toolbox (នៅ ចុងគ្្)។

៣.២.១.២ យែនឌ័រ 

ដើម្បីស្វ្ងយល់ពីឥទ្ធិពលន្ការបង្កើតចក្ខ៊វិស័យតាមគ្ួសរ ទិន្នន័យត្ូវបានប្មូលយកក្ន៊ងអំឡ៊ងព្លរៀបចំសម្្ប ់
ពិព័រណ៍ភូមិដោយប្ើបញ្ជីត្ួតពិនិត្យ។ នៅក្ន៊ងបញ្ជីន្ះមានបញ្ចូលចំនួនសកម្មភាពក្ន៊ងគ្ួសរដ្លភរិយាបាន ធ្វើនៅមុន 
បង្កើតចក្ខ៊វិស័យតាមគ្ួសរ ចំនួនសកម្មភាពក្ន៊ងគួ្សរដ្លស្វ្មីបានធ្វើនៅមុនបង្កើត ចក្ខ៊វិស័យតាមគួ្សរ ចំនួនសកម្ម 
ភាពក្ន៊ងគ្ួសរដ្លស្វ្មីទទួលយកមកធ្វើបនា្ទ្ប់ពីបង្កើតចក្ខ៊វិស័យតាមគ្ួសរ សកម្មភាពជាក់លាក់ដ្លស្វ្មីទទួលយក 
មកធ្វើបនា្ទ្ប់ពីបង្កើតចក្ខ៊វិស័យតាមគ្ួសរ និងសកម្មភាពជាក់លាក់នៅក្្ការទទួលខុសត្ូវក្ន៊ងគ្ួសរដ្លអាចទទួល 
យកមកធ្វើ បនា្ទ្ប់ពីបង្កើតចក្ខ៊វិស័យតាមគ្ួសរ។ ក្ន៊ងអំឡ៊ងព្លរៀបចំសម្្ប់ការតាំងពិព័រណ៌ភូមិ អ្នកសម្បសម្ួល 
បានបំព្ញចម្លើយក្ន៊ងបញ្ជីត្ួតពិនិត្យន្ះ ដោយសម្បសម្ួលឱ្យមានការពិភាក្សាជាមួយស្វ្មី និងភរិយា។

ការបញ្ចូលប្ធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយ្នឌ័រ ទៅ ក្ន៊ង ការ គ្ប់គ្ងសហគមន៍ស្ះជម្កត្ី - ប្ព័ន្ធ ជលផល តាម វាលស្្៖
របាយការណ៍លទ្ធផល
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សម្្ប់ការវាយតម្ល្សមត្ថភាពរបស់ CFR ការប្មូលទិន្នន័យបានធ្វើឡើងជាបីដំណាក់កាល (២០១៧ ២០១៩ និង  
២០២១)។ សមាជិកគណៈកម្មការ CFR សមាជិកសហគមន៍ CFR និងអាជា្ញ្ធរមូលដ្ឋ្នពីសហគមន៍ CFR នីមួយៗ បាន 
ចូលរួមក្ន៊ងការវាយតម្ល្សមត្ថភាព។ ការ ដក់ ពិន្ទ៊លើសមត្ថភាពរបស់ CFRs បាន ផ្អ្ក លើ  លក្ខណៈ  វិនិច្ឆ័យមួយឈុត  ដ្ល 
ឆ្ល៊ះបញ្ច្ំងពី  ការ គ្ប់ គ្ងសហគមន៍ ការ ធ្វើ ផ្នការ និង ការ អនុវត្ត /ភាព មា្ច្ស់ការ ការ កៀរគរ ធនធាន ចំណងទាក់ទង និង 
 បណា្តញ្ ជាមួយ កុ្ម បឹ្ក្សា ឃំុ  និង ស្ថប័្ន ផ្ស្ង ទៀត និង ការធ្វើជា តំណាង និង ការ ចូល រួម របស់ ស្ត្។ី សម្្ប់របាយការណ៍ន្ះ   
មានត្ទិន្នន័យពីការធ្វើជាតំណាង និងការចូលរួមរបស់ស្ត្ីប៉ុណោ្ណ្ះដ្លបានយកមកប្ើប្្ស់។

៣.២.២ គុណភាព 
ការពិភាក្សាក្ុមគោលដៅនៅក្ន៊ងការស្ទង់មតិ KAP បានធ្វើឡើងដោយផ្ទ្ល់ជាមួយអ្នកថ្ទាំកុមារ និងជ្ើសរីសពីបញ្ជ ី

អ្នកថ្ទាំកុមារដ្លបានទទួលការបណ្តុះបណា្ត្លដោយអង្គការវីលហ្វីស។ ម្ក្ុម និងអ្នកកត់ត្្ធ្វើការ សម្បសម្ួល  
ការពិភាក្សាក្ុមគោលដៅនីមួយៗ។ ក្ន៊ងអំឡ៊ងព្ល FGDs ចំណុចសំខាន់ៗន្ការពិភាក្សាត្ូវបានសរស្រនៅលើសន្លឹក  
កត់ត្្។ រល់ការពិភាក្សាក្ន៊ង FGD ត្ូវបានថតសំឡ្ង បកប្្ និងកត់ត្្ជាលាយលក្ខអក្សរ។ ឯកសរណ្នាំសម្្ប ់ 
ការ សំភាសពាក់កណា្ត្លរចនាសម្ព័ន្ធត្ូវបានចំឡើង ដ្លច្ងអំពីចំណ្ះដឹង អាកប្បកិរិយា និងការប្ព្ឹត្តខាងផ្ន្កអាហា  
រូបត្ថម្ភ និង WASH ព្មទាំង បញ្ហ្ប្ឈមនានាចំពោះការអនុវត្តទាំងន្ះ។

ការសមា្ភ្សសុីជម្្ បានធ្វើឡើងតាមប្ព័ន្ធសោតទស្សន៍ ជាមួយអ្នកអនុវត្តគម្្ង និងទល់មុខជាមួយអ្នកចូលរួមក្ន៊ង 
គម្្ង ពីខ្ម្ស ដល់ខ្ឧសភា ឆ្ន្ ំ២០២១។ អ្នកចូលរួមតូ្វបានជ្ើសយកតាមរយៈការពិភាក្សាជាមួយអ្នកសម្បសមួ្ល 
គម្្ងថា្ន្ក់ខ្ត្ត ដ្លជួយកំណត់អត្តសញ្ញ្ណដ្គូអង្គការមិនម្នរដ្ឋ្ភិបាលសមស្ប និងគួ្សរនានាក្ន៊ងគម្្ង។  
ការសំភាសត្ូវបានថតជាសំឡ្ង ដោយប្ើទូរស័ព្ទ ឬមា៉្សុីនថតសំឡ្ង។ នៅក្ន៊ងអំឡ៊ងព្លសមា្ភ្សន៍ មានការ 
កត់ត្្លម្អិត ដោយប្ើទម្ង់ដ្លបានពីប្ព័ន្ធអនឡាញ។ ឯកសរមគ្គ៊ទ្សក៍សមា្ភ្សន៍ពាក់កណា្ត្លរចនាសម្ព័ន្ធ ត្ូវ 
បានរៀបចំឡើងសម្្ប់អ្នកឆ្លើយពីរប្ភ្ទ(អ្នកអនុវត្តគម្្ង និងអ្នកចូលរួមក្ន៊ងគម្្ង)។ ឯកសរមគ្គ៊ទ្សក៍សំភាសន ៍
ពាក់កណា្ត្លរចនាសម្ព័ន្ធត្ូវបានប្ងច្កជាបន្តទៅតាម ប្ភ្ទ អ្នកចូលរួមក្ន៊ងគម្្ង៖ ១)អ្នកថ្ទាំកុមារដ្លបានទទួល 
ការបណ្តុះបណា្ត្លអំពីអាហារូបត្ថម្ភ ការបង្កើតចក្ខ៊វិស័យតាមគួ្សរ និងការបណ្តុះបណា្ត្លអំពីការថ្ទាំច្បារដំណាំតាម 
ផ្ទះ ២)ស្វ្មីដ្លបានបង្កើតចក្ខ៊វិស័យតាមគ្ួសរ ៣)សមាជិកាគណៈកម្មការ CFR ៤)បុរសសមាជិកគណៈកម្មការ CFR  

ដដ្លនោះ។ ការបណ្តុះបណា្ត្លអាហារូបត្ថម្ភ និងWASH ត្ូវបានអនុវត្តសម្្ប់ត្អ្នកថ្ទាំកុមារប៉ណុោ្ណ្ះ ដូច្ន្ះហើយ  
សំណួរ ដ្លស្វ្ងយល់ពីឥទ្ធិពលន្អាហារូបត្ថម្ភ និងWASH ត្ូវបានសួរទៅអ្នកថ្ទាំកុមារប៉ុណោ្ណ្ះ។ ឯកសរមគ្គ៊ទ្សក ៍
សំភាសន៍ពាក់កណា្ត្លរចនាសម្ព័ន្ធសម្្ប់អ្នកអនុវត្តគម្្ង មានសំណួរបើក ទូលំទូលាយ ដ្លទាក់ទងនឹងទិដ្ឋភាពនានា  
ដូចជា ការយល់ឃើញពីឥទ្ធិពលរយៈព្លខ្លី និងរយៈព្លវ្ងន្សកម្មភាពអាហារូបត្ថម្ភ និងយ្នឌ័រ ក៏ដូចជា ឧបសគ្គ  
និងអ្នកសម្បសមួ្ល សម្្ប់ការអនុវត្តសកម្មភាពទំាងន្ះ។ ឯកសរមគ្គទ្៊សក៍សំភាសន៍ពាក់កណា្តល្រចនាសម្ពន័្ធ សម្្ប់ 
អ្នកចូលរួមក្ន៊ងគម្្ង មានសំណួរបើក ទូលំទូលាយ ដ្លទាក់ទងនឹងការយល់ឃើញអំពីឥទ្ធិពលន្សកម្មភាពគម្្ងលើ 
ស្ថ្នភាពអាហារូបត្ថម្ភន្អ្នកថ្ទាំកុមារ កុមារ សុខភាព ការទទួលបាននិងវត្តមានអាហារ/តី្ដ្លមានជីវជាតិ ការពង្ឹង 
ភាព អង់អាចរបស់ស្ត្ីនៅក្ន៊ងគ្ួសរ និងការគ្ប់គ្ងសហគមន៍ស្ះជម្កត្ី/ទីជម្កក្ន៊ងដ្នន្សទតាមវាលស្្។  
ដោយសរអ្នកអនុវត្តគម្្ងមានការយល់ល្អអំពីភាសអង់គ្ល្សឯកសរមគ្គ៊ទ្សក៍សមា្ភ្សន៍ពាក់កណា្ត្លរចនាសម្ព័ន្ធត្ូវ 
បានរៀបចំជាភាសអង់គ្ល្សសម្្ប់អ្នកអនុវត្តគម្្ង។ ទោះជាយា៉្ងណាក៏ដោយ  ឯកសរមគ្គ៊ទ្ទ្សក៍សមា្ភ្សន៍ពាក ់ 
កណា្ត្ល រចនាសម្ព័ន្ធត្ូវបានបកប្្ជាភាសខ្ម្រដល់អ្នកចូលរួមក្ន៊ងគម្្ង។ 

៣.៣ ការវិភាគទិន្នន័យ

៣.៣.១ បរិមណ 
ទិន្នន័យត្ូវបានវិភាគដោយប្ើរូបមន្តស្ថិតិសង្ខ្ប និងពិពណ៌នានៅក្ន៊ង Microsoft Excel។ រងា្វ្ស់ ដូច ខាង ក្្ម ត្ូវ  

បានគណនា៖

ភាពចមែុះអបែបបរមនែរបបអាហារ៖ ភាពចម្ុះអប្បបរមាន្របបអាហារសម្្ប់ស្ត្ីក្ន៊ងវ័យបន្តពូជ ត្ូវបានចាត់ទុកថា 

ការបញ្ចូលប្ធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយ្នឌ័រ ទៅ ក្ន៊ង ការ គ្ប់គ្ងសហគមន៍ស្ះជម្កត្ី - ប្ព័ន្ធ ជលផល តាម វាលស្្៖
របាយការណ៍លទ្ធផល
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ជាការទទួលទានអាហារ ៥ក្ុម ក្ន៊ងចំណោម ៧ ក្ុម ក្ន៊ងថ្ង្មុន ចំណ្កភាពចម្ុះអប្បបរមាន្របបអាហារសម្្ប់កុមារ 
ដ្លមានអាយុពី ៦-២៣ ខ្ត្ូវបានចាត់ទុកថា ជាទទួលទានអាហារ ៤កុ្ម ក្ន៊ងចំណោម ៧ ក្ុមអាហារ។

ការចំអិនតែីសមែបូរមីកែូសារជាតិជាអាហារក្នុងគែួសារ៖ ការវិភាគន្ះផ្ត្តលើសមាមាត្ន្គ្ួសរក្ន៊ងការស្ទង់មតិ ដ្ល  
បាន រយការណថ៍ា បានចំអិនត្សីម្បូរមីក្សូរជាតិ ក្នង៊អំឡង៊ពល្ប្្ពំរីថ្ងចុ្ងក្យ្ន្ះដោយមិនកាត់ក្បាលចញ្ (របៀប  
រៀបចំអាហារដ្លស្នើឡើងនៅក្ន៊ងវគ្គបណ្តុះបណា្ត្លអ្នកថ្ទាំកុមារ) និងដោយការកាត់ក្បាល និងយកគ្ឿងក្ន៊ងច្ញ (វិធ ី 
ដ្លវគ្គបណ្តុះបណា្ត្លមិនលើកទឹកចិត្តឱ្យអនុវត្តឡើយ)។

ការបរិភោគតែីដោយកុមរ(តែីសមែបូរមីកែូសារជាតិ)៖ ការវិភាគន្ះបានផ្ត្តលើភាគរយន្គ្ួសរដ្លមានកុមារអាយុ  
ក្្ម ៥ឆ្ន្ំ ដ្លបានបរិភោគត្ីសម្បូរមីក្ូសរជាតិក្ន៊ងរយៈព្ល ៧ថ្ង្មុនការស្ទង់មតិន្ះ។

សមភាពយែនឌ័រ៖ សមភាពយ្នឌ័រដ្លបានកំណត់នៅមុន និងក្្យការបង្កើតចក្ខវិ៊ស័យតាមគួ្សរ តូ្វបាន គណនា  
ដោយប្ងច្ក ចំនួនកិច្ចការក្ន៊ងគួ្សរនៅក្្មការទទួលខុសតូ្វរបស់ស្ត្ី ជាមួយចំនួនកិច្ចការក្ន៊ងគ្ួសរនៅក្្មការ  
ទទួលខុសតូ្វរបស់បុរស នៅមុន និងក្្យអន្តរគមន៍ន្ះ។ សមាមាត្ស្មើ ១ បងា្ហញ្ពីសមភាពដ្លល្អឥតខ្ចះ្ ឬ ភាព  
ស្មើគា្ន្ន្ការប្ងច្កការទទួលខុសត្ូវ សមាមាត្តូចជាង ១ បងា្ហ្ញថា បុរសមានការទទួលខុសត្ូវច្ើនជាងស្ត្ី និង   
សមាមាត្ធំជាង ១ បងា្ហ្ញថា ស្ត្ីមានការទទួលខុសត្ូវច្ើនជាងបុរស។

ការធ្វើជាតំណាង និងការចូលរួមរបស់ស្តែីនៅក្នុងគណៈកម្មការ CFR៖ ពិន្ទ៊សរុបសម្្ប់ការធ្វើជាតំណាង និងការ ចូល  
រួមរបស់ស្ត្ីជារួម នៅក្ន៊ងគណៈកមា្ម្ធិការ CFR ផ្សំឡើងដោយពិន្ទ៊ទៅតាមផ្ន្ក។ ពិន្ទ៊សម្្ប់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ន្ះ មាន  
ជាអាទិ៍ ភាគរយន្ស្ត្ីក្ន៊ងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់គណៈកម្មការ CFR, កម្ិតន្ការចូលរួមរបស់សមាជិកា គណៈ កមា្ម្ធិការ  
CFR ក្ន៊ងការធ្វើស្ចក្តីសម្្ចចិត្ត, ចំនួនគំនិត និងតមូ្វការរបស់សមាជិកាគណៈកម្មការ CFR ដ្លគណៈកម្មការ ន្ះ  
ទទួលយកមកពិចារណា, ភាគរយន្ការចូលរួមរបស់សមាជិកាសហគមន៍នៅក្នង៊ការអនុវត្ត ផ្នការ សកម្មភាព របស់សហគមន៍  
និងកម្ិតន្អត្ថប្យោជន៍ដ្លស្ត្ីបានទទួលពីសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការ CFR។ ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការដក់ពិន្ទ៊ មាន  
ផ្តល់ជូនក្ន៊ងឧបសម្ព័ន្ធ ១។ ពិន្ទ៊តាមផ្ន្កនីមួយៗ មានចាប់ពី ១ ដល់ ៥ ក្ន៊ងនោះ ៥ តំណាងឱ្យកមិ្តខ្ពស់ន្ការធ្វើជា 
តំណាង  និងការចូលរួមរបស់ស្ត្ីនៅក្ន៊ងគណៈកម្មការ CFR។ ពិន្ទ៊ដ្លសមាជិក គណៈកម្មការ CFR សមាជិកសហគមន៍ CFR  
និងអាជា្ញ្ធរមូលដ្ឋ្នផ្តល់ឱ្យ ត្ូវបានបូកសរុបនិងច្ករកមធ្យមភាគ សម្្ប់ផ្ន្កនីមួយៗ។ ពិន្ទ៊មធ្យមតាមផ្ន្កទាំងន្ះ  
ត្ូវបានបូកបញ្ចូល និងច្ករកមធ្យមភាគបន្ថ្មទៀត ដើម្បីបានពិន្ទ៊សរុបសម្្ប់ការធ្វើជាតំណាង និងការចូលរួមរបស់ស្ត្ី 
នៅក្ន៊ងគណៈកម្មការ CFR។

៣.៣.២ គុណភាព 
ការសំភាសសុីជម្្តាមប្បគុណភាព ត្ូវបានវិភាគដោយប្ើវិធីសស្្តន្ការសង្ក្ត-សម្មតិកម្ម។ ការបង្កើតកូដ បាន  

ធ្វើឡើងដោយប្ើកម្មវិធី Microsoft Word ហើយសៀវភៅកូដដំបូងតូ្វបានបង្កើតឡើងដោយផ្អ្កលើ លទ្ធផល ដ្ល បាន 
គ្្ងទុក ន្គម្្ងស្តីពីការគ្ប់គ្ង CFR អាហារូបត្ថម្ភការថ្ច្បារដំណាំតាមផ្ទះ WASH និងការ បង្កើត ចក្ខ៊វិស័យ តាម 
គ្ួសរ។ បនា្ទ្ប់មកត្ូវយកកូដដ្លរៀបចំជាមុនទាំងន្ះ មកអនុវត្តចំពោះទិន្នន័យទាំងនោះ។ កូដចំហ ក៏មាន ប្ើប្្ស់ 
ផងដ្រ ដើម្បីបង្កើតកូដគោលគំនិត និងប្ធានបទដ្លកើតច្ញពីខ្លឹមសរដ្លកត់ត្្បាន។ ទោះបីកូដ ដ្ល រៀបចំទុក 
ជាមុន មានលក្ខណៈអព្យាក្ឹតក៏ដោយ (ឧ. វត្តមាន និងភាពងាយរកបានន្ បន្ល្ និងផ្ល្ឈើ) កូដដ្ល កើតច្ញពី 
ខ្លឹមសរដ្លបានកត់ត្្ មានឆ្ល៊ះបញ្ច្ំងទាំងការឆ្លើយតបវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន(ឧ. កំណើនការបរិភោគតី្  ឬបញ្ហ្ប្ឈម 
តាមរដូវកាល)។ ដូច្ន្ះត្ូវក្តម្ូវឡើងវិញជាច្ើនលើកនៅក្ន៊ងសៀវភៅកូដ និងយកអនុវត្តឡើង វិញ ចំពោះទិន្នន័យទាំង 
នោះ។ បនា្ទ្ប់មកត្ូវចាត់បញ្ចូលកូដជាក្ុម ដើម្បីបង្កើតក្បខ័ណ្ឌវិភាគ។ ក្្យមកត្ូវ សង្ខ្បទិន្នន័យទៅតាមជំពូក និង 
ដក់បញ្ចូលក្ន៊ងមា៉្ទ្ីសន្ក្បខ័ណ្ឌវិភាគ។ បនា្ទ្ប់មក ត្ូវបញ្ចូល ស្ចក្តីសង្ខ្បខ្លីៗនិងសម្ង់ គំនិតពីអ្នកឆ្លើយមា្ន្ក់ៗដ្ល 
ទាក់ទងនឹងជំពូកនីមួយៗទៅក្ន៊ងតារងមា៉្ទ្ីស។ ដោយប្ើមា៉្ទ្ីសក្បខ័ណ្ឌ យើងបាន ប្ៀប ធៀបដោយផ្ទល់្ និងផ្ទមឹគា្ន ្
នូវប្ធានបទផ្ទយ៊គា្ន ្ កំណត់រកឧបសគ្គ និងអ្នកសម្បសមួ្លសម្្ប់ការអនុវត្ត និងធ្វើការស្វង្ យល់ពីផលប៉ះពាល់ដ្ល 
អ្នកឆ្លើយយល់ឃើញ។ 

ការបញ្ចូលប្ធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយ្នឌ័រ ទៅ ក្ន៊ង ការ គ្ប់គ្ងសហគមន៍ស្ះជម្កត្ី - ប្ព័ន្ធ ជលផល តាម វាលស្្៖
របាយការណ៍លទ្ធផល
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៣.៤ ដែនកំណត់

វិធីសស្្តដ្លបានប្ើនៅក្ន៊ងរបាយការណ៍ន្ះ មានដ្នកំណត់មួយចំនួន។ ទីមួយ ដោយសរសហគមន៍ CFR និង  
សមាជិកគណៈកម្មការបានវាយតម្ល្ដោយខ្លួនឯងអំពីសមត្ថភាពនC្FRs របស់ពួកគ្ដូច្ន្ះ ពិន្ទ៊អាចមានលំអៀងដោយ សរ  
ន្ះជាស្វ័យរយការណ៍។ លើសពីន្ះ ដោយសរការវាយតម្ល្ទាំងន្ះបានធ្វើឡើងជារៀងរល់ឆ្ន្ំ ហានិភ័យ អាច ជា  
ភាពលំអៀងដដ្លៗ។ ទោះជាយា៉្ងណាក៏ដោយ ស្វ័យរយការណ៍នៅក្ន៊ងការវាយតម្ល្សមត្ថភាពមានប្បផ្នជាការចូល  
រួមនៅទូទាំងគម្្ងទាំងមូល ដូច្ន្ះវាផ្តល់ឱកាសសម្្ប់ផ្ត្ះប្តូរបទពិសោធន៍រវាងគណៈកម្មការ ដ្លលើកទឹកចិត្តដល់ 
គណៈកម្មការឱ្យធ្វើការក្លម្អការងារគ្ប់គ្ង CFR ក្ន៊ងអំឡ៊ងព្លន្ព្លគម្្ង។

ទីពីរ រងា្វ្ស់សមភាពយ្នឌ័រ ត្ូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈការរប់ចំនួនសកម្មភាព ដ្លមិនម្នជាអភិក្មផ្អ្កតាម  
ព្លវ្លា និងបានប្ើបញ្ជីត្ួតពិនិត្យដ្លគា្ម្នការផ្តល់សុពលភាព។ ដូច្ន្ះវាអាចប្ើបានសម្្ប់ការគណនាអំពី ការ  
ប្្ប្ួលក្ន៊ងកមិ្តប្ហាក់ប្ហ្ល ត្មិនម្នជារងា្វ្ស់ច្បាស់លាស់ ឬត្ឹមត្ូវអំពីសមភាពយ្នឌ័រឡើយ។ ភាព លំអៀង  
ក្ន៊ងការជ្ើសរីស ក៏កើតមានសម្្ប់រងា្វ្ស់សមភាពយ្នឌ័រផងដ្រ ដោយសរចំនួនគ្ួសរដ្ល បានជ្ើសយក គឺជា  អ្នក 
ដ្លបងា្ហ្ញពីអាកប្បកិរិយាដ្លគម្្ងចង់ឃើញ។ យើងបានប្ើការសំភាសដើម្បីបំព្ញបន្ថ្មទិន្នន័យន្ះ ដោយ សរ  
ការសមា្ភស្ន្ះមិនធ្វើឡើងជាមួយគួ្សរសំណាកឡើយ និងដ្លបានបងា្ហញ្ជាឧទាហរណ៍អំពីជោគជ័យ និងបញ្ហ ្ប្ឈម  
ជារួមមួយចំនួន ក្ន៊ងការសម្្ចបានលទ្ធផលតាមការរំពឹងទុកន្សកម្មភាពបង្កើតចក្ខ៊វិស័យតាមគ្ួសរ ក្ន៊ងចំណោមគ្ួសរ
ដ្លចូលរួមទាំងអស់។

ជាចុងក្្យ ទោះបីមានការតួ្តពិនិត្យគុណភាពមួយចំនួនសម្្ប់ការសមា្ភស្ប្បគុណភាពក៏ដោយ អ្នកអនុវត្តគម្្ង 
បានធ្វើការសមា្ភ្សជាមួយអ្នកឆ្លើយ។ ដូច្ន្ះអ្នកឆ្លើយនៅក្ន៊ងការសិក្សាន្ះប្ហ្លជាបានក្ចម្លើយ របស់ខ្លួន ដោយដឹងថា  
អ្នកអនុវត្តគម្្ង គឺជាអ្នកលើកសំណួរទាំងន្ះមកពួកគ្។ 

ការបញ្ចូលប្ធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយ្នឌ័រ ទៅ ក្ន៊ង ការ គ្ប់គ្ងសហគមន៍ស្ះជម្កត្ី - ប្ព័ន្ធ ជលផល តាម វាលស្្៖
របាយការណ៍លទ្ធផល
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៤. លទ្ធផល 

៤.១ អាហារូបត្ថម្ភ 

ទំាងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធផ្ទល់្ជាមួយអាហារូបត្ថម្ភ និងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធដោយប្យោល សុទ្ធត្បានអនុវត្ត។ សកម្មភាព  
ពាក់ព័ន្ធផ្ទ្ល់ មានជាអាទិ៍ ការបណ្តុះបណា្ត្លអ្នកថ្ទាំកុមារ អំពីការបំបៅដោះកូនត្មួយមុខ របៀបផ្តល់អាហារដល់ទារក   
និងកុមារតូច ភាពចមុ្ះន្របបអាហារសម្្ប់ស្ត្មីានផ្ទព្ោះ និងស្្តបំីបៅដោះកូន ដ្លទំាងអស់ន្ះ ផ្តត្លើសរៈ សំខាន់ 
ន្ការបរិភោគតី្ ជាពិស្ស ការបរិភោគតី្ទំាងមូលនូវតី្ល្អតិពូជក្នង៊សុ្ក(SIS)។ សកម្ម ភាព ដ្លពាក់ព័ន្ធដោយ ប្យោល 
ជាមួយអាហារូបត្ថម្ភ មានជាអាទិ៍ ការលើកកម្ពស់ការអនុវត្តល្អនៅក្ន៊ងការគ្ប់គ្ង CFR ការបណ្តុះបណា្ត្លដល់ អ្នកថ្ទាំ 
កុមារអំពី WASH និងការបណ្តុះបណា្ត្លអំពីការថ្ច្បារដំណាំតាមផ្ទះ។ 

៤.១.១ សកម្មភាពពាក់ព័ន្ធផ្ទែល់ជាមួយអាហារូបត្ថម្ភ
អ្នកឆ្លើយនៅក្ន៊ងគម្្ងន្ះ បានបងា្ហ្ញពីចំណ្ះដឹង និងការយល់ដឹងកាន់ត្ច្ើនអំពីសរៈសំខាន់ន្ភាពចម្ុះក្ន៊ង  

របបអាហារ និងការបរិភោគត្ី។ អ្នកឆ្លើយភាគច្ើនអាចរំលឹកឡើងវិញពីសរៈសំខាន់ន្ការបរិភោគយា៉្ងហោចណាស ់ 
អាហារ បីក្ុមផ្ស្ងគា្ន្។ ឧទាហរណ៍ នៅព្លជំរុញឱ្យផ្តល់ព័ត៌មានអំពីអាហារូបត្ថម្ភដ្លនាងបានរៀនពីវគ្គបណ្តុះបណា្ត្ល 
ដោយអង្គការវីលហ្វីស ស្្តីអ្នកថ្ទាំកុមារមា្ន្ក់បានពន្យល់ថា៖   

ខ្ញ៊ំទទួលបានចំណ្ះដឹងខ្លះៗទាក់ទងនឹងអាហារ ៣ក្ុម ដូចជាអាហារការពារ (ល្ព្ ដំឡូងជា្វ្ ផ្ទី ផ្ល្ឪឡឹក)  
អាហារថាមពល (អង្ករ សណ្ត្ក គ្្ប់ ប្្ង) និងអាហារទ្ទ្ង់ (ត្ី សច់គោ សច់ជូ្ក និងសច់មាន់)។ -  
(ស្្តី, អ្នកថ្ទាំកុមារ, ខ្ត្តពោធិ៍សត់) 

ប៉ុន្ត្ ទោះជាមានការធ្វើឱ្យប្សើរឡើងនូវចំណ្ះដឹងនិងការយល់ដឹង អំពីភាពចម្ុះន្របបអាហារក៏ដោយ ភាពចមុ្ះ  
ជាក់ស្ត្ងន្របបអាហារដ្លស្ត្ីបរិភោគបានថយចុះ ទន្ទឹមនឹងភាពចម្ុះន្របបអាហារក្ន៊ងចំណោមកុមារមានភាពប្សើរ  
ឡើង នៅទូទាំងអំឡ៊ងព្លន្គម្្ង (រូបទី ២)។ ន្ះជាការបងា្ហ្ញថា ទោះបីជាគួ្សរដឹងពីសរៈសំខាន់ន្របបអាហារ  
ចមុ្ះក៏ដោយ កតា្តន្ានាផ្ស្ងទៀតអាចប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់ពួកគ្ក្នង៊ការធ្វើប្បន្ះ ហើយគួ្សរអាចផ្តល់ អាទិភាព  
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រូបទី ២៖ ភាគរយន្ស្ត្ីក្ន៊ងវ័យបន្តពូជ និងកុមារអាយុពី ៦ ដល់ ២៤ ខ្ និងភាពចម្ុះអប្បបរមាន្របបអាហារ

ការបញ្ចូលប្ធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយ្នឌ័រ ទៅ ក្ន៊ង ការ គ្ប់គ្ងសហគមន៍ស្ះជម្កត្ី - ប្ព័ន្ធ ជលផល តាម វាលស្្៖
របាយការណ៍លទ្ធផល
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អ្នកឆ្លើយសំណួរស្ទើរទាំងអស់ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ពីសរៈសំខាន់ន្ការបរិភោគតី្ ដើម្បីអាហាររូបត្ថម្ភរបស់ខ្លួន និងគួ្សរ  
ផងដ្រ។ អត្្អ្នកឆ្លើយដ្លកំណត់អត្តសញ្ញ្ណបានត្ឹមត្ូវអំពីអត្ថប្យោជន៍ន្ការបរិភោគត្ីជាប្ចាំបានកើនឡើង  
នៅក្ន៊ងអំឡ៊ងព្លន្អន្តរគមន៍ ដូចជា ជួយឱ្យភ្ន្កនៅល្អ/មើលឃើញច្បាស់ (ពី៣% ទៅ ២៥% ) ជួយឱ្យឆ្អឹងនៅរឹងមាំ   
(ពី១២% ទៅ១៧%) ផ្តល់ប្ូត្អុីន (ពី១០ % ទៅ២០%) ជួយឱ្យខួរក្បាលនៅមានសុខភាពល្អ (ពី១១% ទៅ១៦%)   
និងផ្តល់វីតាមីន (ពី ២២% ទៅ ២៤%)។  របកគំ ឃើញ មិនបងា្ហញ្និនា្នក្ារច្បាស់លាស់ឡើយ ថា តើ ការ កើន ឡើង ន្ ចំណ្ះ  
ដឹង ន្ះ  បានជួយកម្ិតណាដល់ ការ អនុវត្ត។ ការស្ទង់មតិអំពីផលចាប់ និងការបរិភោគតី្ នៅក្ន៊ងអំឡ៊ងព្លន្គម្្ង   
បានបងា្ហ្ញឱ្យឃើញអត្្កំណើនន្កុមារបរិភោគ SIS (ពី ៥% ក្ន៊ងឆ្ន្ំ ២០១៧ ដល់ ១៤% ក្ន៊ងឆ្ន្ំ ២០២១) ចំណ្ក  
ទិន្នន័យពីការស្ទង់មតិ KAP បានបងា្ហ្ញពីការថយចុះ (ពី៨% ក្ន៊ងឆ្ន្ំ ២០១៨ មក ៣% ក្ន៊ងឆ្ន្ំ ២០២១)។ ននិា្ន្ការផ្ទ៊យគា្ន្ 
រវាងការស្ទង់មតិន្ះអាចបណា្តល្មកពីភាពខុសគា្នដ្្លមិនបានសង្កត្លើសំណាកទំាងមូល ឬភាពខុសគា្នន្្វិធីសស្្តក្នង៊  
ការយកសំណាក ឬ ការរចនាសំណួរ និងប្យោគក្ន៊ងបញ្ជីសំណួរ។

លើសពីន្ះ អ្នកអនុវត្តមកពីអង្គការមិនម្នរដ្ឋភិ្បាលក្នង៊សុ្កបានសង្កត្ឃើញថា អ្នកឆ្លើយក្នង៊គម្្ងបាន ចាប់ ផ្តើម  
បរិភោគ SIS ទាំងមូល ដ្លន្ះជាផ្ល្ស់ប្តូរអាកប្បកិរិយាធៀបនឹងព្លមុនគម្្ង ដ្លគ្ួសរនានាត្ងត្កាត់ក្បាល  
ត្ីច្ញមុនព្លបរិភោគ។ ជាការពិតណាស់ ភាគរយន្គ្ួសរដ្លបរិភោគត្ីល្អិតៗទាំងមូល បានកើនឡើង (ពី ៨%  
ក្ន៊ងឆ្ន្ំ ២០១៧ ដល់ ៣៤% ក្ន៊ងឆ្ន្ំ ២០២១) ចំណ្កគ្ួសរដ្លកាត់ក្បាល និងវះពោះត្ីល្អិត ដើម្បីយកគ្ឿងក្ន៊ង 
ច្ញ ដ្លជាផ្ន្កសំបូរមីក្ូសរធាតុ បានថយចុះ (ពី ៤៦% ក្ន៊ងឆ្ន្ំ ២០១៧ មកត្ឹម ៥% ក្ន៊ងឆ្ន្ំ២០២១)។ អ្នក  
ឆ្លើយជាច្ើនបានកត់សមា្គល់្ពីអត្ថប្យោជន៍ន្មីកូ្សរជាតិដ្លបានពីការបរិភោគSISទំាង មូល ដូចជា សី្ថ្ទំាកុមារមា្នក់្  
ដ្លបានរៀបរប់ពីការរៀនសូត្របស់គាត់ពីវគ្គបណ្តុះបណា្ត្លដោយវីលហ្វីសដូច្ន្ះថា ៖

ខ្ញ៊ំបានយល់ដឹងអំពីវីតាមីននៅក្ន៊ងត្ីល្អិតៗ របៀបធ្វើម្សៅត្ី ហើយគម្្ងបានណ្នាំឱ្យញុ្ំត្ី[ល្អិតៗ] ទាំង  
មូល ព្្ះ វាសម្បូរវីតាមីន។ -(សី្្ដ អ្នកថ្ទាំកុមារ ខ្ត្តកំពង់ធំ)

ទន្ទឹមនឹងន្ះ ស្វ្មីន្ស្្តីអ្នកមើលថ្កុមារមួយចំនួន ក៏  
បាន ចូលរួមវគ្គបណ្តះុបណា្តល្អ្នកថ្ទំាកុមារ និងទទួល បាន  
ចំណ្ះដឹងជំុវិញអត្ថប្យោជន៍ន្អាហារូបត្ថម្ភពី SIS  សម្្ប់ 
កូនរបស់ពួកគ្ផងដ្រ។ ជាឧទាហរណ៍ អ្នកអនុវត្ត មកព ី
អង្គការមិនម្នរដ្ឋ្ភិបាលក្ន៊ងស្ុកមួយនៅខ្ត្តសៀម រប  
បានកត់សមា្គ្ល់ពីរបៀបដ្លប្ដីគាត់បានអនុវត្ត តាមរយៈ  
ចំណ្ះ ដឹងដ្លគាត់បានរៀនពីវគ្គបណ្តះុបណា្ត្លអ្នកថ្ទំា 
កុមារ (សូមអានសម្ង់មតិក្ន៊ងប្អប់ខាងស្ត្ំ)។ 

បន្ថ្មពីលើចំណ្ះដឹង និងការអនុវត្តជុំវិញភាពចម្ុះ 
ន្របបអាហារក្ន៊ងគ្ួសរ អ្នកឆ្លើយនានាក៏បានឆ្ល៊ះបញ្ច្ំង  
ពីការកំណើនចំណ្ះដឹង និងការយល់ដឹងអំពីរបបអាហារ  
អប្បបរមាដ្លអាចទទួលយកបានសម្្ប់ស្ត្ីមានផ្ទ្ពោះ និងបំបៅបំបៅដោះកូនផងដ្រ។ ជាពិស្ស ការកើនឡើង ន្  
អត្្អ្នកឆ្លើយដ្លដឹងពីរបៀបក្ប្្របបអាហាររបស់ខ្លួនក្ន៊ងអំឡ៊ងព្លមានផ្ទ្ពោះ (៨៣% ទៅ ៩៤%) និងក្ន៊ង ព្ល 
បំបៅដោះកូន (៨៤% ទៅ ៩៥%) ដើម្បីឱ្យទារកនៅមានសុខភាពល្អ និងលូតលាស់បានឆប់រហ័ស។ អត្្ខ្ពស់ន្អ្នកឆ្លើយ   
បានពោលអំពីការញុ្ំញឹកញប់ជាងមុន ថា ជាការផ្ល្ស់ប្តូររបបអាហារដ៏សំខាន់ក្ន៊ងអំឡ៊ងព្លមានផ្ទ្ពោះ (១០% ទៅ  
១៩%) និងក្ន៊ងអំឡ៊ងព្លបំបៅ ដោះកូន (១៣% ទៅ២៣%)។ លើសពីន្ះ អ្នកឆ្លើយក្ន៊ងអាត្្ខ្ពស់ជាងមុនផងដ្រដ្ល 
ពោលថា ការញុ្ំបានកាន់ ត្ច្ើនក្ន៊ងព្លអាហារមួយលើកៗ ក៏ជាការផ្ល្ស់ប្តូររបបអាហារដ៏សំខាន់ផងដ្រក្ន៊ងអំឡ៊ងព្ល  
បំបៅដោះកូន (១៧% ទៅ ២៨%)។

កំណើនចំណ្ះដឹង ការយល់ដឹង និងការប្ព្ឹត្ត ជុំវិញការអនុវត្តក្ន៊ងការផ្តល់អាហារបន្ថ្ម ក៏បានគូសបញ្ជ្ក់នៅក្ន៊ង  
ការស្ទង់មតិអំពីអាហារូបត្ថម្ភលើអ្នកថ្ទាំកុមារផងដ្រ។ សមាមាត្ខ្ពស់ជានិច្ចន្អ្នកឆ្លើយ (៨៩%) នៅទូទាំងអំឡ៊ង ព្ល  

“បុរសមា្ន្ក់នៅ CFR អូរធំស្ណាល ធា្ល្ប់ចូលរួមក្ន៊ង 
វគ្គបណ្តុះបណា្ត្ល អ្នកថ្ទាំកុមារ។ បនា្ទ្ប់មក គាត់ ដឹង  
ពី អត្ថប្យោជន៍ន្ត្ីល្អិតៗ។ ព្ល ចាប់ បាន ត្ីល្អិតៗ  
គាត់ បាន ឲ្យតី្ទៅ ប្ពន្ធ គាត់ និង ពន្យល់ ពី អត្ថប្យោជន៍  
ន្ ត្ីល្អិតៗ ចំពោះ សុខភាព គាត់ (ភរិយាគាត ់មាន ផ្ទ ្
ពោះ)។ 

ស្្តី អ្នកអនុវត្តពីអង្គការមិនម្នរដ្ឋ្ភិបាលក្ន៊ង ស្ុក 

ខ្ត្តសៀមរប

ការបញ្ចូលប្ធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយ្នឌ័រ ទៅ ក្ន៊ង ការ គ្ប់គ្ងសហគមន៍ស្ះជម្កត្ី - ប្ព័ន្ធ ជលផល តាម វាលស្្៖
របាយការណ៍លទ្ធផល
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គម្្ងដ្លបានពោលថា អាយុ ៦ខ្ គឺជាវ័យសមស្បដើម្បីផ្តល់អាហារបន្ថម្លើទឹកដោះមា្តយ្ ទន្ទមឹនឹងអត្្កើនឡើង 
ន្អ្នកឆ្លើយដ្លទទួលស្គ្ល់ថា ការផ្តល់អាហារបន្ថ្មជួយឱ្យទារករបស់ពួកគាត់មានសុខភាពល្អ(១១% ទៅ ៧៤%)។  
លើសពីន្ះ អត្្ខ្ពស់ន្អ្នកឆ្លើយ(ដ្លកើនពី ៨៩% ដល់ ៩៥%)បានចាត់ទុកថា បបរគ្ប់គ្ឿង (ពោលគឺ បបរគ្ឿងតី្  
និងបន្ល្) គឺជាអាហារបំប៉នបន្ថ្មដល់កូនៗរបស់គាត់។ សមាមាត្ខ្ពស់ន្អ្នកឆ្លើយនៅទូទាំងអំឡ៊ងព្លន្គម្្ងបាន 
ពោលថា បន្លនិ្ងផ្លឈ្ើដ្លសម្បូរវីតាមីនអា (~៨០%) និងអាហារពីសច់សត្វ (~៩៣%) ជាគ្ឿងផ្សំសំខាន់សម្្ប់បបរ 
គ្ប់គ្ឿង ដោយមានអត្្កើនឡើងន្អ្នកឆ្លើយបានពោលអំពីអាហារសម្បូរ ថាមពល(២% ទៅ ១៨%) បន្ល្ស្លឹកប្តង  
(៧១% ទៅ ៨៥%) ក៏ដូចជា គ្្ប់រុក្ខជាតិ និងធញ្ញជាតិ (៣៤% ទៅ ៦២%)។

ការសមា្ភ្សប្បគុណភាពជាមួយអ្នកថ្ទាំកុមារ ក៏បានបងា្ហ្ញពីចំណ្ះដឹង និងការបន្តអនុវត្តរបស់ពួកគាត់ ជុំវិញ 
 វិធីធ្វើម្ហូបពីត្ីជាអាហារបន្ថ្មសម្្ប់កុមារ ដ្លគាត់រៀនពីវគ្គបណ្តុះបណា្ត្លដោយអង្គការវីលហ្វីស។ អ្នកឆ្លើយស្ទើរ 
ទំាងអស់បានលើកឡើងអំពីយ្៉ាងហោចម្ហបូមួយមុខធ្វើពីតី្ ដ្លពួកគាត់បានរៀនពីវគ្គបណ្តះុបណា្តល្ដោយ អង្គការវីលហ្វសី  
ដូចជា ស៊ុបត្ីល្អិតៗ ប្ហិតត្ីនិងម្សៅត្ីល្អិតៗ(ឧបសម្ព័ន្ធទី ៣) ហើយបុគ្គលិកអង្គការមិនម្ន រដ្ឋ្ភិបាល ក្ន៊ងស្ុកក ៏
សង្ក្តឃើញថា សហគមន៍នៅត្បន្តប្ើប្្ស់វិធីទាំងន្ះផងដ្រ។ ទោះជាយា៉្ងណាក៏ដោយ អ្នកឆ្លើយជាច្ើនបាន 
ទទួលស្គ្ល់ថា ការផលិតម្សៅត្ីល្អិតៗឱ្យបានព្ញមួយឆ្ន្ំគឺជាការពិបាក ដោយសរពុំសូវមាន SIS តាមវាលស្្ឡើយ 
នៅរដូវប្្ំង។ យា៉្ងហោចណាស់ អ្នកថ្ទាំកុមារមា្ន្ក់បានពោលថា ការផលិតម្សៅត្ីដ្លត្ូវចំណាយព្លច្ើន ក៏ជា 
កតា្តកំ្ណត់ផងដ្រ។ លើសពីន្ះ អ្នកឆ្លើយក្នង៊ FGD បានកត់សមា្គល់្ពីបន្ទក៊ន្ការចំណាយព្ល ដើម្បីរៀបចំអាហារដ្ល 
មានជីវជាតិជាមួយត្ី។ ជាឧទាហរណ៍ អ្នកថ្ទាំកុមារឱ្យដឹងថា បបរគ្ប់គ្ឿង គឺជាអាហារបំប៉នបន្ថ្មដ្លត្ូវចំអិន 
សម្្ប់កូនៗ ប៉ុន្ត្ពួកគាត់ពន្យល់ថា ពួកគាត់ចូលចិត្តចំអិនអាហារដ្លគ្ួសរទាំងមូលអាចបរិភោគបាន ដូចជា ស៊ុបជា 
មួយសច់ ឬ ត្ី និងបន្ល្ជាដើម។ 
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រូបថតទី ២៖ អ្នកថ្ទាំកុមារ ផ្តល់ឱ្យកុមារនូវបបរគ្ប់គ្ឿងដ្លសំបូរទៅដោយ SIS និងបន្ល្។

អ្នកឆ្លើយស្ទើរទាំងអស់ពន្យល់អំពី ឥទ្ធិពលវិជ្ជមានន្ការបណ្តុះបណា្ត្លអាហារូបត្ថម្ភដោយអង្គការវីលហ្វីស ចំពោះ   
សុខភាព គ្ួសររបស់ពួកគាត់ ដូចមានក្ន៊ងសម្ង់មតិខាងក្្ម៖

ការបញ្ចូលប្ធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយ្នឌ័រ ទៅ ក្ន៊ង ការ គ្ប់គ្ងសហគមន៍ស្ះជម្កត្ី - ប្ព័ន្ធ ជលផល តាម វាលស្្៖
របាយការណ៍លទ្ធផល
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សកម្មភាពអាហារូបត្ថម្ភរបស់អង្គការវីលហ្វីស បានផ្តល់អត្ថប្យោជន៍ជាច្ើនដល់គ្ួសរ និងសហគមន៍របស ់
ខ្ញ៊ំ។  មុនការអនុវត្តគម្្ងន្ះក្ន៊ងសហគមន៍របស់ខ្ញ៊ំ គ្ួសរខ្ញ៊ំ និងអ្នកភូមិផ្ស្ងទៀតពំុមានសុខភាពល្អឡើយ។  
ពួក គាត់ ត្ង ត្ចំណាយប្្ក់ច្ើនលើការព្យាបាលជំងឺ។ បនា្ទ្ប់ពីបានអនុវត្តគម្្ងន្ះក្ន៊ងសហគមន៍របស់ខ្ញ៊ំ  
តាមរយៈ ការ ផ្តល់ វគ្គបណ្តុះបណា្ត្ល និងការយល់ដឹងអំពីសកម្មភាពអាហារូបត្ថម្ភ គ្ួសរខ្ញ៊ំ និងអ្នកភូមិផ្ស្ងទៀត 
បានអនុវត្តសកម្មភាពអាហា រូបត្ថម្ភទាំងន្ះ។ បនា្ទ្ប់ ពីវគ្គ បណ្តុះ បណា្ត្ល ខ្ញ៊ំ សង្ក្ត ឃើញ ថា គ្ួសរ ខ្ញ៊ំ និង អ្នក ភូម ិ 
ផ្ស្ង ទៀត រស់ នៅ  ដោយមាន សុខភាព  ល្អ និង កម្មាន ជំងឺ ណាស់»។ - (ស្្តី, អ្នកថ្ទាំកុមារ, ខ្ត្តពោធិ៍សត់)

៤.១.២ សកម្មភាពគាំទែបែយោលដល់អាហារូបត្ថម្ភ 
អ្នកឆ្លើយបានពិពណ៌នាអំពីភាពប្សើរឡើងន្អាហារ អាហារូបត្ថម្ភ និងសន្តិសុខទឹក ពីកំណើនផលិតភាព CFR និង 

សកម្មភាពច្បារដំណំាតាមផ្ទះ។ តាមរយៈវគ្គបណ្តះុបណា្តល្ស្តពីីការអនុវត្តល្អក្នង៊ការគ្ប់គ្ង CFR អ្នកឆ្លើយ និងអ្នកអនុវត្ត 
មកពីអង្គការមិនម្នរដ្ឋភិ្បាលក្នង៊សុ្កបានរយការណ៍អំពីការកើនឡើងន្វត្តមាន និងលទ្ធភាពទទួលបានតី្ពីស្្សម្្ប់ 
បរិភោគ និងប្្ក់ចំណូល ដោយបុរសមា្នក់្ជាសមាជិកសហគមន៍នៅខ្ត្តសៀមរបបានកត់សមា្គល់្ថា បនា្ទប់្ពីសកម្មភាព CFR  
របស់គម្្ង "បច្ច៊ប្បន្នន្ះ ទីណាមានទឹក ទីនោះមានត្ី”។ ស្្តីជាអ្នកថ្ទាំកុមារមា្ន្ក់មកពីសហគមន៍ CFR ក្ន៊ងខ្ត្ត 
បាត់ដំបងបានពន្យល់ថា ការបង្កើនផលិតភាព CFR នំាឱ្យមានតី្កាន់ត្ច្ើនឡើងសម្្ប់ជាអាហារ និងប្្ក់ចំណូល (សូម 
មើលការដកស្ង់នៅក្ន៊ងប្អប់ខាងក្្ម)។

“សហគមន៍ស្ះជម្កតី្បានជួយគួ្សរខ្ញ៊កំាន់ត្ច្ើនឡើង ព្្ះបនា្ទប់្ពីបង្កើតសហគមន៍ស្ះជម្កតី្មក ធនធាន 
ជលផលបានកើនឡើង ហើយតី្ និងវារីសត្វផ្ស្ងទៀតបានចូលមកក្នង៊ស្្នៅរដូវវស្សា ដូច្នះ្... គួ្សររបស់ខ្ញ៊អំាចចាប់ 
តី្បានរយៈព្ល ៥-៦ ខ្ក្នង៊រដូវភ្លៀង។ ដូច្នះ្ យើង មិន ដ្ល ទិញ សច់ ពី ផ្សារ ទ្ យើង អាច ចាប់ តី្ខ្លះ ជា អាហារ និង ទុក  
លក់ខ្លះ”។  

- សី្្ត អ្នកថ្ទំាកុមារ ខ្ត្តបាត់ដំបង 

អ្នកឆ្លើយមួយចំនួនបានពិពណ៌នាអំពីការកើនឡើងន្ SIS នៅក្នង៊វាលស្្ ស្ះទឹក និងប្ឡាយជិតផ្ទះរបស់ពួកគាត់ក្នង៊  
រដូវវស្សា។ ស្ថន្ភាពន្ះក៏ជួយបង្កើនលទ្ធភាពប្ើប្្ស់របស់ SIS ផងដ្រ ដោយសរពួកគាត់អាចចាប់ SIS នៅក្នង៊អាងទឹកធម្ម  
ជាតិជិតផ្ទះរបស់ខ្លនួ ដោយពំុចំាបាច់ទិញពីផ្សារដ្លនៅឆ្ងយ្ឡើយ។ អ្នកឆ្លើយបានពន្យល់ថា ការកើនឡើងន្ SIS ផ្តល់អត្ថ 
ប្យោជន៍ដល់គ្ួសររបស់ពួកគាត់ ព្្ះវាជាប្ភពប្ូត្អុីន និងមីក្ូសរជាតិដ៏ល្អ។ អ្នកឆ្លើយក៏បានរយការណ៍ពីការ 
ក្ច្ន្ត្ីល្អិតទៅជាម្សៅត្ី ត្ីងៀត ត្ីឆ្អើរ និងជាប្ហុកផងដ្រ។ អ្នកឆ្លើយមួយចំនួនបានពន្យល់ថា ពួកគ្បានក្ច្ន្ត្ីពី 
ស្្សម្្ប់ការបរិភោគព្ញមួយឆ្ន្ំ។ 
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រូបថតទី ៣៖ ក) ការក្ច្ន្ SIS ជាម្សៅត្ី (ឆ្វ្ង) និង ខ) ការចម្អិន (ខាងស្ត្ំ) ។

ទោះជាយា៉្ងណាក៏ដោយ ភាពប្សើរឡើងន្លទ្ធភាពប្ើប្្ស់ និងវត្តមាន SIS មានភាពប្្ប្ួលទៅតាម  រដូវកាល  
និងកមិ្តទឹកភ្លៀង។ ការស្ទង់មតិអំពីផលចាប់ និងការប្ើប្្ស់ត្ីបានបងា្ហ្ញពីផលចាប់ SIS សំខាន់ៗ ដ្លប្្ប្ួលជា 

ការបញ្ចូលប្ធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយ្នឌ័រ ទៅ ក្ន៊ង ការ គ្ប់គ្ងសហគមន៍ស្ះជម្កត្ី - ប្ព័ន្ធ ជលផល តាម វាលស្្៖
របាយការណ៍លទ្ធផល
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ខា្ល្ងំទៅតាមរដូវកាល និងកំពស់ទឹកភ្លៀង ដោយបរិមាណ SIS ចាប់បានច្ើនបំផុតក្នង៊អំឡ៊ងន្រដូវវស្សាដ្លមានភ្លៀងធា្លក់្ 
ខា្ល្ំង។ គ្ក៏សង្ក្តឃើញថា ការប្ើប្្ស់ SIS នៅរដូវវស្សា (ពីគ្ប់ប្ភពទាំងអស់រួមទាំងផលចាប់ពីស្្ ទិញទីផ្សារ  
និងពីប្ភពផ្ស្ងទៀត) ក៏មានលំនាំស្ដៀងគា្ន្ន្ះផងដ្រ។ ការប្ើប្្ស់ SIS រដូវបំ្្ង មានលំនាំផ្ស្ងពីន្ះ។ នៅព្ល 
ចាប់ផ្តើមគម្្ង ការប្ើប្្ស់ SIS នៅរដូវប្្ំងមានប្មាណ ៧៥% ទាបជាងការ ប្ើប្្ស់នៅរដូវ វស្សា ប៉ុន្ត្គមា្ល្តន្ះ 
បានថយចុះជាបន្តបនា្ទ្ប់ និងមានត្ឹម ១៩% នៅចុងបញ្ចប់ន្គម្្ងន្ះ។ លើសពីន្ះ ចំនួនគួ្សរដ្លរយការណ៍ពី 
ការប្ើប្្ស់ SIS នៅរដូវប្្ំង បានកើនឡើង ៦៦% ក្ន៊ងអំឡ៊ងព្លន្គម្្ង។

បនា្ទ្ប់ពីការបណ្តុះបណា្ត្លអំពីរបៀបបង្កើត និងគ្ប់គ្ងច្បារដំណាំតាមលំនៅស្ថ្ន អ្នកឆ្លើយបានរយការណ៍ពីការ  
កើន ឡើងន្វត្តមាន និងលទ្ធភាពទទួលបានបន្ល្ និងផ្ល្ឈើចម្ុះ សម្្ប់ការបរិភោគ និងប្្ក់ចំណូលតាមគ្ួសរ។  
ឧទាហរណ៍ អ្នកថ្ទាំកុមារមា្ន្ក់បានពណ៌នាពីអត្ថប្យោជន៍ចំពោះគ្ួសរនាងពីការបណ្តុះបណា្ត្លអំពីច្បារដំណាំតាមផ្ទះ  
ដូចខាងក្្ម៖

វត្តមានច្បារដំណាំតាមផ្ទះ ជួយឱ្យគ្ួសរខ្ញ៊ំមានបន្ល្គ្ប់គ្្ន់សម្្ប់ហូបប្ចាំថ្ង្ ដូច្ន្ះកាត់បន្ថយការចំណាយ   
ធ្វើ ឱ្យមានសុខភាពល្អ និងមានសុវត្ថិភាពក្ន៊ងការបរិភោគ។ ច្បារបន្ល្គ្ួសរខ្ញ៊ំអាចផ្គត់ផ្គង់អាហារប្ចាំថ្ង្របស ់ 
គ្ួសរប្ហ្ល ២-៣ ខ្ក្ន៊ងមួយជុំ។ ខ្ញ៊ំដំបន្ល្ច្ើនប្ភ្ទ ដូចជា ត្កួន ម្ះ ល្ព្ ផ្ទី។ (ស្ី្ត, អ្នកថ្ទាំកុមារ,   
ខ្ត្តពោធិ៍សត់)

អ្នកឆ្លើយក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ដោយសរពួកគាត់ដំបន្ល្ និងឈើហូបផ្ល្ដោយខ្លួនឯង ទើបពួកគាត់មានទំនុកចិត្តថាបន្ល្    
និងផ្ល្ឈើមានសុវត្ថិភាពក្ន៊ងការបរិភោគ និងគា្ម្នថា្ន្ំកំចាត់សត្វល្អិត។ ដូចដ្លស្្តីអ្នកថ្ទាំកុមារមា្ន្ក់បានពន្យល់ ទំនុក ចិត្ត  
លើសុវត្ថិភាពបន្ល្ និងផ្ល្ឈើរបស់ពួកគាត់ បានរួមចំណ្កដល់ការបង្កើនការបរិភោគបន្ល្ចម្ុះនៅក្ន៊ងគ្ួសររបស់នាង៖

គ្ួសរខ្ញ៊ំមានអារម្មណ៍ជឿជាក់លើបន្ល្ពីច្បារដំណាំរបស់យើង ព្្ះគា្ម្នការប្ើថា្ន្ំសមា្ល្ប់សត្វ ល្អិត ហើយវា  ជា  
បន្ល្សរីរង្គ ដូច្ន្ះវាល្អសម្្ប់សុខភាពរបស់យើង។ នៅព្ល យើង មាន អារម្មណ ៍ជឿជាក ់ថា  វា មិន បង្ក គ្្ះថា្ន្ក់   
យើង ញុ្ំ បានច្ើន ។ ម្យា៉្ងទៀត យើងមានបន្ល្ចម្ុះ ហើយបន្ល្សល់ពីហូប យើងអាចលក់វាឱ្យអ្នកជិតខាង   
ដើម្បីរកប្្ក់ចំណូលបន្ថ្ម។ -(ស្ី្ត អ្នកថ្ទាំកុមារ ខ្ត្តសៀមរប)

បុគ្គលិកអង្គការមិនម្នរដ្ឋ្ភិបាលក្ន៊ងស្ុកក៏បាន កត់  
សមា្គ្ល់ផងដ្រថា អ្នកឆ្លើយក្ន៊ងគម្្ង បានប្ើប្្ស់ 
បន្ល្ពីច្បារដំណាំតាមផ្ទះរបស់ខ្លួន និងចំណ្ះដឹងអំពីអត្ថ 
ប្យោជន៍ន្អាហារូបត្ថម្ភពីអាហារចមុ្ះ ដើម្បីរៀបចំអាហារ 
ជាមួយរបបអាហារចម្ុះគ្ប់គ្្ន់ សម្្ប់គ្ួសររបស ់
ពួកគាត់។ អ្នកអនុវត្តពីអង្គការមិនម្នរដ្ឋ្ ភិបាលក្ន៊ងស្ុក 
មួយ បានពន្យល់ពីរបៀបដ្លអ្នកឆ្លើយ ប្ើចំណ្ះដឹង 
ផ្ស្ងៗអំពីអាហារូបត្ថម្ភដ្លពួកគាត់បានទទួល (សូមអាន 
សម្ង់ក្ន៊ងប្អប់នៅខាងស្ត្ំ)។

អ្នកឆ្លើយបានពន្យល់ថា ដោយសរត្ការកើនឡើងន្វត្តមានតី្ ផ្ល្ឈើ និងបន្ល្ ពួកគាត់ចំណាយប្្ក់តិចជាងមុន 
ក្ន៊ងការទិញអាហារពីផ្សារ។ អ្នកឆ្លើយបានពិពណ៌នាអំពីការប្ើប្្ស់ប្្ក់សន្សំពីការចំណាយតិចជាងមុនលើសុខភាព និង 
អាហារ ក៏ដូចជា អំពីការវិនិយោគលើផ្ទះសំប្ង និងការសិក្សារបស់កូនៗផងដ្រ។ ឧទាហរណ៍ បុរស ជា អ្នក ឆ្លើយមា្ន្ក់នៅ  
ខ្ត្ត កំពង់ធំ បាន ពន្យល់ ថា គាត់ បាន ប្ើ ប្្ក់ ចំណូល បន្ថ្ម ពី ការ លក់ ត្ី  សម្្ប់ ទិញ ឯកសណា្ឋ្ន សិស្ស ឱ្យ កូន គ្ឿង ផ្ស ំ
សម្្ប់ធ្វើម្ហូប និង គ្្ប់ពូជ បន្ល្។ អ្នកឆ្លើយខ្លះក៏បានពន្យល់ថា ដោយសរត្ពួកគាត់អាចបរិភោគត្ី បន្ល្ និងផ្ល្ឈើ 
បានច្ើនជាងមុន ពួកគាត់អាចកាត់បន្ថយការចំណាយលើការថ្ទំាសុខភាព និងថ្លព្្យាបាលដោយសរគួ្សររបស់ពួកគាត់ 
មិនមានជំងឺញឹកញប់ដូចមុនព្លមានអន្តរគមន៍ន្គម្្ងន្ះឡើយ។

ទោះជាយា៉្ងណាក៏ដោយ វត្តមាននិងលទ្ធភាពទទួលបានត្ីតាមរដូវ នៅត្បន្តជាបញ្ហ្រហូតសម្្ប់គ្ួសរអ្នកជនបទ  
ជាពិស្សសម្្ប់តំបន់ ឬក្ុមមួយចំនួន។ អ្នកឆ្លើយជាច្ើនក៏បានលើកឡើងផងដ្រអំពីការលំបាកក្ន៊ងរក្សាដំណើរការ 

“អ្នកថ្ទំាកុមារបានដំបន្លដ្្លមានជីវជាតិច្ើនប្ភ្ទ  
(នៅក្្យផ្ទះពួកគាត់មានច្បារបន្ល្ ដ្លមានបន្ល ្
ប្តង) និងចម្អិនត្ីល្អិតៗជាមួយបន្ល្ដ្លគាត់ដំ  
សម្្ប់កូនពួកគាត់។

- បុរស អ្នក អនុវត្តព ីអង្គការមិនម្ន រដ្ឋ្ភិបាល ក្ន៊ង មូលដ្ឋ្ន 

ខ្ត្ត ពោធិ៍សត់

ការបញ្ចូលប្ធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយ្នឌ័រ ទៅ ក្ន៊ង ការ គ្ប់គ្ងសហគមន៍ស្ះជម្កត្ី - ប្ព័ន្ធ ជលផល តាម វាលស្្៖
របាយការណ៍លទ្ធផល
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ច្បារដំណាំនៅរដូវប្្ំង។ អ្នកឆ្លើយមា្ន្ក់បានពន្យល់ថា ក្ន៊ងរដូវបំ្្ង សម្បូរសត្វល្អិត និងសត្វចង្្នានា ដ្លធ្វើឱ្យលំបាក 
គ្ប់គ្ង និងធ្វើឱ្យបន្ល្ងាប់។ លើសពីន្ះ ការពិភាក្សាក្ន៊ង FGDs ន្អ្នកថ្ទាំកុមារនៅទូទាំងខ្ត្តទាំងបួនបានបងា្ហ្ញថា  
ក្ន៊ងរដូវប្្ំង ពួកគាត់លំបាករកត្ី និងប្មូលផលបន្ល្ព្្ ដូច្ន្ះគ្ួសរទាំងន្ះតូ្វងាកទៅទិញត្ី និងបន្ល្ពីផ្សារ។ ទោះ 
ជាយា៉្ងណាក៏ដោយ ប្្ក់ចំណូលដ្លមានកម្ិតក្ន៊ងអំឡ៊ងព្លន្ះ បានររំងអ្នកទាំងន្ះពីការទិញតី្ សច់ និងបន្ល ្
សម្្ប់គ្ួសររបស់ខ្លួន ដោយសរគ្ឿងផ្សំទាំងន្ះនៅទីផ្សារមានថ្ល្ខ្ពស់។ ស្ថ្នភាពទាំងន្ះកាន់ត្ធ្ងន់ធ្ងរ ដោយសរ 
ការរតត្បាតន្កូវីដ-១៩ ដោយគ្ួសរខ្លះត្ូវខ្ចីលុយ ឬសុំអាហារពីអ្នកជិតខាង ហើយខ្លះមិនហា៊្នធ្វើដូច្ន្ះឡើយដោយសរ 
ពួកគាត់មិនទុកចិត្តថា អាចមានលទ្ធភាពសងវិញបាន។

ខណៈដ្លអ្នកឆ្លើយមួយចំនួនដ្លរស់នៅជិត CFR អាចទទួលបានទឹកពី CFR សម្្ប់ប្ើប្្ស់ជាប្ភពទឹកស្អត្ បុ៉ន្ត្ 
អ្នកផ្ស្ងទៀតមិនអាចធ្វើប្បន្ះបានទ្ ដោយសរពួកគាត់រស់នៅឆ្ង្យ។ ទោះជាយា៉្ងណាក៏ដោយ អ្នកឆ្លើយទាំងអស់ 
អាចទទួលបានទឹកសម្្ប់ផលិតកម្មនានា ដូចជា ការចម្អិនអាហារ ងូត ការលាងចាន និងការចិញ្ចឹមគោក្បី។ អ្នកឆ្លើយ 
មួយចំនួនក៏បានប្ើប្្ស់ទឹកពី CFR សម្្ប់ច្បារដំណាំតាមផ្ទះរបស់ខ្លួនផងដ្រ ដោយអ្នកថ្ទាំកុមារមា្ន្ក់បានពន្យល់ថា  
គ្ួសរនាងមានបន្ល្ និងផ្ល្ឈើកាន់ត្ច្ើនឡើងសម្្ប់បរិភោគ និងសម្្ប់លក់៖

សហគមន៍ស្ះជម្កតី្រួមចំណ្កយ្៉ាងច្ើនចំពោះជីវភាពគួ្សរខ្ញ៊ ំ… យើងមានបន្លគ្្ប់គ្្ន់សម្្ប់បរិភោគ  
តាមរយៈការប្ើប្្ស់ទឹកពីសហគមន៍ស្ះជម្កត្ីសម្្ប់ស្្ចដំណាំ។ យើង យក ប្្ក់ ពី ការ លក់ ត្ី និង   
បន្ល្  ដើម្បី ទិញ ដី ចាក់  ជុំវិញ បរិវ្ណ ផ្ទះ (សម្្ប់ធ្វើ ច្បារដំណាំ)។ - (សី្្ត, អ្នកថ្ទាំកុមារ, ខ្ត្តពោធិ៍សត់)
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រូបថតទី ៤៖ ប្ពន្ធ និងប្តី ស្្ចទឹកច្បារដំណាំតាមផ្ទះរបស់ខ្លួន ដោយប្ើទឹកពី CFR របស់ពួកគាត់

អ្នកឆ្លើយក៏បានរយការណ៍ផងដ្រអំពី  ការក្លំអខាងអាកប្បកិរិយាលើផ្ន្កទឹក អនាម័យ និងការរស់នៅស្អ្តដោយ  
ភា្ជ្ប់ការអនុវត្ត WASH ជាវិជ្ជមាន ដើម្បីទប់ស្ក្ត់ការឆ្លងរោគ និងការលើកកម្ពស់សុខភាព។ នៅចុងគ្្ អ្នកឆ្លើយមាន 
កំណើនចំណ្ះដឹង និងការយល់ដឹងអំពីការរៀបចំអាហារឱ្យមានសុវត្ថិភាព។ អ្នកឆ្លើយជាង ៩០% នៅទូទាំងអំឡ៊ងព្ល 
ន្គម្្ងបានដឹងពីភាពចំាបាច់គ្បអាហារ ហើយអត្្អ្នកឆ្លើយកាន់ត្ច្ើនឡើងបានដឹងថា មិនតូ្វឱ្យសត្វនៅជិតអាហារ 
ឡើយ (១% ទៅ ៤%) និងរក្សាទុកអាហារឆ្អិននៅកន្ល្ងត្ជាក់ (៣% ទៅ ៧%)។ លើសពីន្ះ អត្្អ្នកឆ្លើយកាន់ត ្
ច្ើនឡើងបានពោលអំពីការរក្សាទុកអាហារឆៅ ដច់ដោយឡ្កពីអាហារឆ្អិន ជាទមា្ល្ប់ល្អក្ន៊ងការរក្សាទុកអាហារ(០,៤%  
ទៅ ៤%)។ ក្ន៊ងចំណោមអ្នកដ្លបានពោលថា ការរក្សាទុកអាហារឆៅ ឱ្យនៅដច់ពីអាហារឆ្អិនជារឿងសំខាន់ អត្្ដ៏ខ្ពស់  

ការបញ្ចូលប្ធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយ្នឌ័រ ទៅ ក្ន៊ង ការ គ្ប់គ្ងសហគមន៍ស្ះជម្កត្ី - ប្ព័ន្ធ ជលផល តាម វាលស្្៖
របាយការណ៍លទ្ធផល
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និងកាន់ត្ខ្ពស់ឡើងន្អ្នកឆ្លើយ ដ្លបានទទួលស្គ្ល់ថា ន្ះដោយសរអាហារឆៅមានម្រោគដ្លអាចឆ្លងរវាងអាហារ  
នានា (៧៩% ទៅ ៨៣%) ។

នៅទូទាំងអំឡ៊ងព្លន្គម្្ង អ្នកឆ្លើយជាង ៧០% បានដឹងពីការចាំបាច់តូ្វដំទឹក និង/ឬ ច្្ះមុនព្លផឹក។  អ្នក 
ឆ្លើយក៏បានភា្ជ្ប់ការផឹកទឹកមិនស្អ្ត ទៅនឹងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានចំពោះសុខភាពផងដ្រ។ ជាពិស្ស នៅទូទាំង អំឡ៊ង  
ព្លន្គម្្ង អ្នកឆ្លើយភាគច្ើនបានទទួលស្គ្ល់ថា ការផឹកទឹកដោយមិនរមា្ង្ប់ម្រោគនាំឱ្យរគ(> ៨៥%) និង ឈឺ 
ពោះ(> ៧១%) អត្្អ្នកឆ្លើយកាន់ត្ច្ើន(២% ទៅ ៩%) ដ្លបានពោលថា ការផឹកទឹកមិនស្អ្តអាចនាំឱ្យមានព្ូន។   
របកគំឃើញស្បគា្ន្ន្ះ ក៏បានសង្ក្តឃើញនៅក្ន៊ងការសមា្ភ្សប្បគុណភាពផងដ្រ ដោយ ស្្តីអ្នកថ្ទាំកុមារមា្ន្ក់បាន  
ពន្យល់ អំពីអ្វីដ្លគាត់បានរៀនអំពីការផឹកទឹកស្អ្ត និងឥទ្ធិពលមកលើសុខភាព៖

ខ្ញ៊ំបានរៀនពីគម្្ងអំពីទឹកស្អ្ត ដូចជា ផឹកទឹកឆ្អិន ទឹកបរិសុទ្ធ(ទឹកដប) ឬទឹកចម្្ះ។ ហើយ តាំង ពី យើង   
ធ្វើប្បន្ះ មក យើង មាន សុខភាព ល្អ ជា ពិស្ស យើង មិន រគ ទ្។ -(សី្្ត អ្នកថ្កុមារ ខ្ត្តបាត់ដំបង)

កំណើនចំណ្ះដឹងអំពីសរៈសំខាន់ន្ទឹកស្អត្ ក៏ឆ្លះ៊បញ្ច្ងំក្នង៊ការអនុវត្តផងដ្រ ដោយកើនឡើងពី ៨០% នៅ ដើមគ្្  
ទៅ៩០% នៅចុងគ្្ខណៈដ្លការផឹកទឹកឆៅបានថយចុះពី១៩% មកត្ឹម១០% (រូបទី ៣)។ នៅទូទាំង អំឡ៊ង ព្ល  
ន្គម្្ង ក្ន៊ងចំណោមអ្នកឆ្លើយដ្លបានដំទឹក អ្នកទាំងនោះភាគច្ើន បានរយការណ៍អំពីការផឹកទឹកឆ្អិន (~៦៦%)។  
ទោះជាយា៉្ងណាក៏ដោយបើប្ៀបធៀបនឹងការដំទឹក អ្នកឆ្លើយក្ន៊ងអត្្ខ្ពស់បានពោលថា ការច្្ះទឹក មាន ភាព ងាយ  
ស្ួល ជាង ដ្លតួល្ខន្ះស្បគា្ន្ជាមួយទិន្នន័យពី FGD។ គ្ួសរនានាបានពន្យល់ថា ពួកគាត់ចូលចិត្តច្្ះទឹកពីព្្ះ  
ការដំទឹកត្ូវចំណាយព្លវ្លាច្ើន ហើយគ្ួសរត្ូវការឥន្ធនៈដើម្បដីំទឹក។ 
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រូបទី ៣៖ អត្្គ្ួសរដ្លដំទឹកមុនបរិភោគ

លើសពីន្ះ អ្នកឆ្លើយបានឆ្ល៊ះបញ្ច្ំងពីកំណើនចំណ្ះដឹង និងការយល់ដឹងអំពីព្លវ្លាសំខាន់ៗដ្លត្ូវលាងដ្។   
បើប្ៀបធៀបទៅនឹងអំឡ៊ងព្លដើមគ្្ អ្នកឆ្លើយនៅចុងគ្្មានអត្្ខ្ពស់ជាង ដោយបានពោលអំពីការលាងដ្បនា្ទ្ប់   
ពីបរិភោគ (៣០% ទៅ ៣៥%) បនា្ទ្ប់ពីប៉ះពាល់សត្វ (៦% ទៅ ១១%) បនា្ទ្ប់ពីចាត់ច្ងសំរម (១៤% ទៅ ១៧%)    
បនា្ទ្ប់ពីរៀបចំអាហារឆៅ (១៥% ដល់ ១៧%), មុនព្លបញ្ច៊កចំណីកូន (២៧% ទៅ ៣១%), មុនព្លញុ្ំអាហារ    
(៨២% ទៅ ៨៤%), មុនព្លរៀបចំអាហារ (៤០% ទៅ ៤៩%), បនា្ទ្ប់ពីផ្ងូតទឹក និងប្តូរខទឹកនោមកុមារ (៤% ទៅ    
១៨%) %) និងក្្យវិលមកពីបង្គន់ (៣៩% ទៅ ៥២%) ជាព្លសំខាន់ដ្លត្ូវលាងដ្។

ការបញ្ចូលប្ធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយ្នឌ័រ ទៅ ក្ន៊ង ការ គ្ប់គ្ងសហគមន៍ស្ះជម្កត្ី - ប្ព័ន្ធ ជលផល តាម វាលស្្៖
របាយការណ៍លទ្ធផល



20

នៅចុងបញ្ចប់ន្គម្្ង មិនត្ឹមត្មានការកើនឡើង 
ន្អត្្អ្នកឆ្លើយ ដ្លដឹងពីព្លវ្លាសំខាន់ៗដើម្បី 
លាងដ្ប៉ណុោ្ណ្ះទ្ ប៉ុន្ត្ក៏មានកំណើន អត្្អ្នកឆ្លើយដ្ល 
លាងដ្ជាមួយសប៊ូពី ៣ ដងក្ន៊ងមួយថ្ង្ ទៅ ៤ ដងក្ន៊ង 
មួយថ្ង្ផងដ្រ។ អ្នកឆ្លើយក៏បានភា្ជ្ប់ការលាងដ្ទៅនឹង 
សុខភាពល្អជាងមុន សម្្ប់គ្ួសររបស់ខ្លួន ដូចដ្លបាន 
ពន្យល់ដោយអ្នកថ្ទំាកុមារមា្នក់្ (សូមអានសម្ង់ក្នង៊ប្អប់ 
នៅខាងស្ត្ំ)។

លើសពីន្ះ អត្្ខ្ពស់ និងកើនឡើងន្អ្នកឆ្លើយ បានទទួលស្គ្ល់ពីសរៈសំខាន់ន្បរិស្ថ្នស្អ្តជុំវិញផ្ទះ (ពី ៨៨%  
នៅដើមគ្្ ដល់ ៩៣% នៅចុងគ្្) ជាពិស្សចំពោះសុខភាពគ្ួសរ (ពី ៥០% ទៅ៥៧%)។ ការរកឃើញទាំងន្ះ 
បានឆ្ល៊ះបញ្ច្ំងនៅក្ន៊ងការសមា្ភ្សប្បគុណភាពដ្លអ្នកឆ្លើយស្ទើរទាំងអស់បានពិពណ៌នាអំពីសរៈសំខាន់ន្បរិស្ថ្នស្អ្ត 
ជុំវិញផ្ទះនៅព្លសួរថា តើពួកគាត់បានរៀនសូត្អ្វីខ្លះពីការបណ្តុះបណា្ត្លអំពីអនាម័យ។ ខាងក្្មជា ឧទាហរណ៍ ដ្ល  
ស្្តីអ្នក  ថ្ទាំកុមារ មា្ន្ក់  ភា្ជ្ប់ លក្ខខណ្ឌផ្ទះ ស្អ្ត របស់ នាង ជាមួយសុខភាពល្អន្ គ្ួសរ៖

ខ្ញ៊ំ បាន រៀន ពីការ រៀបចំ បរិវ្ណ ផ្ទះខ្ញ៊ំ និង  សមា្ភ្រៈផ្ស្ងៗ ជុំវិញ បរិវ្ណ ផ្ទះខ្ញ៊ំ និង របៀប រក្សា និង គ្ប់គ្ង សំរម 
ជុំវិញ ផ្ទះ ។ ការរស់នៅជាមួយបរិស្ថ្នស្អ្ត ជួយគ្ួសរខ្ញ៊ំឱ្យរស់នៅប្កបដោយសុខភាពល្អ និងទប់ស្ក្ត់ជំង ឺ
ផ្ស្ងៗដ្លចម្លងពីមូសខា្ល្។ - (សី្្ត អ្នកថ្ទាំកុមារ ខ្ត្តកំពង់ធំ) 

ក្ុមអ្នកស្ទង់មតិ គម្្ង ក៏ បាន សង្ក្ត ឃើញមាន ការក្លំអ បរិស្ថ្ន ជុំវិញ ផ្ទះ ផង ដ្រ។ ពោលគឺក្ុមអ្នកស្ទង់មតិបាន 
សង្ក្តឃើញវត្តមានតិចជាងមុនន្លាមកសត្វ ទ្ុងសត្វនៅជិតកន្ល្ងចំអិនអាហារ និងកន្ល្ងបរិភោគ និងសំរមនៅជុំវិញ 
ផ្ទះ ទន្ទឹមនឹងការកើនឡើងន្ចំនួនធុងសម្្ម (រូបទី ៤)។ 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2018 2019 2021

វត��នធុងស���ម
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រូបទី ៤៖ ភាពស្អ្តន្បរិស្ថ្នដ្លបានសង្ក្តឃើញជុំវិញផ្ទះអ្នកឆ្លើយ

“ការលាងដ្ ផ្តល់អត្ថប្យោជន៍ជាច្ើនដល់គ្ួសរ  
ខ្ញ៊ំ ព្្ះវាអាចជួយទប់ស្ក្ត់ជំងឺ និងធ្វើឱ្យគ្ួសរខ្ញ៊ ំ 
រស់នៅប្កបដោយសុខភាពល្អ។ លើស ពី ន្ះ វា 
កា្ល្យ ជា ទមា្ល្ប់ ល្អ សម្្ប់ គ្ួសរ ខ្ញ៊ំ»។

- ស្ត្ី  អ្នក ថ្ទាំកុមារ  ខ្ត្ត ពោធិ៍សត់

ការបញ្ចូលប្ធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយ្នឌ័រ ទៅ ក្ន៊ង ការ គ្ប់គ្ងសហគមន៍ស្ះជម្កត្ី - ប្ព័ន្ធ ជលផល តាម វាលស្្៖
របាយការណ៍លទ្ធផល
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អ្នកឆ្លើយមួយចំនួនក៏បានកត់សមា្គ្ល់ពីរបៀបដ្លគ្ួសរកាន់ត្ច្ើនឡើង បានក្លំអបរិស្ថ្នជុំវិញផ្ទះរបស់ខ្លួនផង 
ដ្រ ហើយបរិស្ថ្នសហគមន៍ក៏ចាប់ផ្តើមប្សើរឡើងដ្រ។ ឧទាហរណ៍ សមាជិកសហគមន៍មិនត្ឹមត្ចាប់ផ្តើមដក់ធុង  
សំរម នៅតាមផ្ទះរបស់ខ្លួនប៉ុណោ្ណ្ះទ្ ប៉ុន្ត្ថ្មទាំងនៅក្ន៊ងសហគមន៍ទៀតផង។ ដូចដ្លប្តីរបស់ស្្តីអ្នកថ្ទាំកុមារមា្ន្ក ់
បានពិពណ៌នាថា គាត់សង្កត្ឃើញថា សហគមន៍របស់គាត់អាចក្ប្្ទមា្លប់្ចោលសំរមរបស់ខ្លនួ បនា្ទប់្ពីមានការបណ្តះុ  
បណា្ត្លតាមគ្ួសរ។

ខ្ញ៊ំឃើញថាសហគមន៍ខ្ញ៊ំ យល់ពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានន្ការចោលសំរមមិនត្ឹមត្ូវ និងឃើញការថយចុះន្ការ  
បនោ្ទ្របង់តាមទីវាល ហើយភូមិទាំងមូលកាន់ត្ស្អ្ត។ - (បុរស ប្តី ខ្ត្តសៀមរប)

៤.២ យែនឌ័រ

សកម្មភាពយ្នឌ័រត្ូវបានធ្វើឡើងនៅកម្ិតគ្ួសរ និងសហគមន៍។ ការបង្កើតចក្ខ៊វិស័យតាមគ្ួសរ គឺជា សកម្មភាព  
នៅកម្ិតគ្ួសរ ចំណ្កពិព័រណ៍ភូមិ និងការបញ្ចូលស្ត្ីក្ន៊ងសមាសភាពអ្នកដឹកនាំ និងសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការ CFR   
គឺជាសកម្មភាពនៅកម្ិតសហគមន៍។ ក្ន៊ងអំឡ៊ងព្លន្ការបង្កើតចក្ខ៊វិស័យតាមគួ្សរ បុគ្គលិកតាមមូលដ្ឋ្នបានសម្ប   
សម្ួលការពិភាក្សាលើការក្លម្អអនាម័យតាមគ្ួសរ ជាពិស្សក្ន៊ងការរៀបចំម្ហូបអាហារ និងអនាម័យ ព្មទាំងលើក  
ទឹក ចិត្តឱ្យមានការច្ករំល្កដោយសមស្បជុំវិញតួនាទីរវាងបុរស និងស្ត្ីក្ន៊ងគ្ួសរ។ បនា្ទ្ប់ពីការបង្កើតចក្ខ៊វិស័យតាម   
គ្ួសរ ពិព័រណ៍ភូមិត្ូវបានរៀបចំឡើងដ្លក្ន៊ងនោះគួ្សរគំរូមានឱកាសច្ករំល្កបទពិសោធន៍របស់ខ្លួន និងបងា្ហ្ញពី  
អត្ថប្យោជន៍ន្ការច្ករំល្កកិច្ចការក្ន៊ងគ្ួសរ។

ការបញ្ចូលស្ត្ីក្ន៊ងសមាសភាពអ្នកដឹកនាំ និងសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការ CFR មានគោលដៅបង្កើនតំណាងន្សម្ល្ង    
គំនិត និងគោលបំណងរបស់ស្ត្ីនៅក្ន៊ងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ ដើម្បីធានាថា ផ្នការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍មានភាពចម្ុះ  
 និង ផ្តល់អត្ថប្យោជន៍ដល់មនុស្សទាំងអស់ពង្ឹងសមត្ថភាព និងទំនុកចិត្តលើការងារខ្លួនឯងរបស់ស្ត្ីដើម្បីដឹកនាំ និង ទទួល 
យកតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំ និងក្លម្អការគ្ប់គ្ង CFRs ដើម្បីបង្កើនផលិតភាព និងវត្តមានតី្។ ដ្គូ និងអ្នកអនុវត្តពីអង្គការ 
មិនម្នរដ្ឋ្ភិបាលក្ន៊ងស្ុក បានទទួលការបណ្តុះបណា្ត្លអំពីសរៈសំខាន់ន្ការចូលរួមរបស់ស្ត្ី និងការចូលរួមក្ន៊ងការ 
គ្ប់គ្ង CFR និងបានទទួលការបង្វឹកអំពីរបៀបលើកទឹកចិត្ត និងសម្បសម្ួលការចូលរួមរបស់ស្ត្ីនៅក្ន៊ងសកម្មភាព  
CFR។ ដំណើរការជ្ើសរីសគណៈកម្មការ CFR ការបណ្តុះបណា្ត្លគណៈកម្មការ CFR ការធ្វើផ្នការគ្ប់គ្ង CFR  
នៅកម្ិតសហគមន៍ ការរៀបចំដំណើរការ ការអនុវត្ត និងដំណើរការតាមដន និងការវាយតម្ល្ សុទ្ធត្មានស្ត្ីចូលរួម។

៤.២.១ ការបង្កើតចក្ខុវិស័យតាមគែួសារ និងពិព័រណ៍ភូមិ 
បនា្ទប់្ពីការបង្កើតចក្ខវិ៊ស័យតាមគួ្សរ អ្នកឆ្លើយ និងអ្នកអនុវត្តមកពីអង្គការមិនម្នរដ្ឋភិ្បាលក្នង៊សុ្ក បានរយការណ៍  

ពីការច្ករំល្កការទទួលខុសតូ្វក្នង៊គួ្សរកាន់ត្ច្ើនឡើង ដោយស្វមី្បានទទួលយកការទទួលខុសតូ្វក្នង៊គួ្សរ បន្ថម្  
ទៀត ធៀបនឹងមុនព្លអន្តរគមន៍គម្្ង(ឧបសម្ព័ន្ធ ២)។ សម្្ប់គ្ួសរគំរូ ភាពស្មើគា្ន្ខាងយ្នឌ័រនៅក្ន៊ង គ្ួសរ ត្ូវ 
បានធ្វើឱ្យប្សើរជាងមុន (សមាមាត្ស្ត្ី/បុរស ទទួលខុសត្ូវក្ន៊ងគ្ួសរ=១,៤) ធៀបនឹង (សមាមាត្ស្ត្ី/បុរស  ទទួល 
ខុសត្ូវក្ន៊ងគួ្សរ=០,៧) បនា្ទ្ប់ពីវគ្គបង្កើតចក្ខ៊វិស័យតាមគួ្សរ។ ជាមធ្យម ស្វ្មីន្គ្ួសរគំរូបានទទួលយកការ  ទទួល 
ខុសត្ូវក្ន៊ងគ្ួសរចំនួន ៣ បន្ថ្មទៀត បនា្ទ្ប់ពីវគ្គបង្កើតចក្ខ៊វិស័យតាមគ្ួសរ ហើយបានទទួលស្គ្ល់នូវសរៈសំខាន់   
និងអត្ថប្យោជន៍ន្ការរួមចំណ្កដល់ការងារក្ន៊ងគ្ួសរ។ សម្្ប់អ្នកមិនម្នជាគ្ួសរគំរូ អ្នកឆ្លើយនៅក្ន៊ងការសមា្ភ្ស  
ស្ទើរត្ទាំងអស់បានពិពណ៌នាអំពីការច្ករំល្កការទទួលខុសត្ូវក្ន៊ងគ្ួសរ ទាំងការប្ងច្កបន្ទ៊កការងារឱ្យស្មើគា្ន្ ឬធ្វើ   
ការរួមគា្នល្ើកិច្ចការនីមួយៗ។ អ្នកឆ្លើយភាគច្ើនក៏បានរយការណ៍ថា ពួកគាត់បានពិភាក្សាជាទៀងទាត់អំពីការរំពឹងទុកលើ  
ការទទួលខុសត្ូវក្ន៊ងគ្ួសររវាងប្តីប្ពន្ធផងដ្រ។ ការរកឃើញទាំងន្ះត្ូវបានលើកជាឧទាហរណ៍ពីបទពិសោធន៍របស ់ 
ភរិយា និងស្វ្មីមកពីខ្ត្តកំពង់ធំ បនា្ទ្ប់ពីវគ្គបង្កើតចក្ខ៊វិស័យតាមគ្ួសរ (សូមអានប្អប់សម្ង់)។ 

ការបញ្ចូលប្ធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយ្នឌ័រ ទៅ ក្ន៊ង ការ គ្ប់គ្ងសហគមន៍ស្ះជម្កត្ី - ប្ព័ន្ធ ជលផល តាម វាលស្្៖
របាយការណ៍លទ្ធផល
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អ្នកឆ្លើយពីរបីនាក់បានពន្យល់ថា ពិព័រណ៍ភូមិបានលើកទឹកចិត្តសមាជិកផ្ស្ងទៀតក្ន៊ងសហគមន៍ធ្វើការប្ងច្កការ  
ទទួល ខុសតូ្វក្ន៊ងគ្ួសរស្មើៗគា្ន្។ ឧទាហរណ៍ សច់ញតិរបស់អ្នកឆ្លើយមា្ន្ក់បានចាប់ផ្ដើមប្ងច្កការទទួលខុសត្ូវក្ន៊ង  
គ្ួសរ បនា្ទ្ប់ពីបានចូលរួមក្ន៊ងពិព័រណ៍ភូមិរបស់ខ្លួន៖

សច់ញតិរបស់ខ្ញ៊ំក្ន៊ងសហគមន…៍ ពីមុនប្តីមិនដ្លជួយការងារប្ពន្ធ ដូចជាធ្វើម្ហូប បោកគក់ទ្ បុ៉ន្ត្បនា្ទ្ប់ពីគាត់ 
ចូលរួមក្ន៊ងពិព័រណ៍ភូមិ ប្តីផ្ល្ស់ប្តូរច្ើន ដូចជា ជួយធ្វើម្ហូប និងបោកគក់។ - (ប្ពន្ធ ខ្ត្តសៀមរប)

ជាលទ្ធផលន្ស្វមី្ទទួលយកការទទួលខុសតូ្វក្នង៊គួ្សរបន្ថម្ អ្នកឆ្លើយជាស្ត្មីកពីគួ្សរគំរូបានរយការណ៍ថា គាត់  
មានព្លវ្លាច្ើនសម្្ប់សកម្មភាពរកប្្ក់ចំណូល (៦០%) ការថ្ច្បារដំណាំសម្្ប់បរិភោគក្ន៊ងគ្ួសរ (៥០%)   
ចូលរួមក្នង៊ការកសងសមត្ថភាពនិង/ឬបង្កើតជំនាញសម្្ប់សហគមន៍ (៤០%) និងការរៀបចំអាហារឆ្ងញ់្ៗសម្្ប់គួ្សរ  
(៣៥%)។ សម្្ប់អ្នកមិនស្ថិតក្ន៊ងគ្ួសរគំរូ អ្នកឆ្លើយមួយចំនួនក៏បានពន្យល់ថា ការច្ករំល្កការទទួលខុសត្ូវក្ន៊ង 
គ្ួសរផ្តល់ប្យោជន៍ផ្ស្ងទៀតដល់គ្ួសររបស់ខ្លួន ដូចជាកាត់បន្ថយហានិភ័យន្អំពើហិង្សាក្ន៊ងគ្ួសរ ដូចដ្លបាន 
ពិពណ៌នាដោយស្វ្មីមួយរូប៖

អត្ថប្យោជន៍ន្ការច្ករំល្កភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្ូវ(រវាងប្ដីប្ពន្ធ)គឺកាត់បន្ថយកំហុស ការមើល បំណាំ  
គា្ន្កាត់បន្ថយការថា្ន្ំងថា្ន្ក់រវាងប្ដីប្ពន្ធ និងនាំមកនូវសុភមង្គលដល់គ្ួសរ។ នៅទីន្ះ គា្ម្ន អំពើ ហិង្សា ក្ន៊ង   
គ្ួសរ និង គា្ម្ន ការ អាម្៉ាស់ ចំពោះ អ្នក ជិត ខាងឡើយ។ យើង  បានការគោរពពី អ្នក ជិត ខាង  ព្្ះ គ្ ឃើញ ថា យើង   
ជា ពលរដ្ឋ ល្អ ដ្ល មាន កិត្តិយស ក្ន៊ង សង្គម/សហគមន៍។ -(ប្តី ខ្ត្តពោធិ៍សត់)

បុគ្គលិកអង្គការមិនម្នរដ្ឋ្ភិបាលក្ន៊ងស្ុក និងអ្នកឆ្លើយក្ន៊ងគម្្ង ក៏បានកត់សមា្គ្ល់ផងដ្រថាតើការច្ករំល្កការ 
ទទួលខុសតូ្វក្នង៊គួ្សរ អាចឱ្យពួកគ្សម្្ចគោលដៅដ្លពួកគ្បានកំណត់ក្នង៊ព្លបង្កើតចក្ខវិ៊ស័យ តាមគួ្សរដោយ 
របៀបណា។ ឧទាហរណ៍ ដោយសរពួកគាត់ធ្វើការជាមួយគា្ន្ ប្ដីប្ពន្ធអាចបង្កើតកន្ល្ងលាងដ្ ធុងសំរម និងរបងជុ ំ
វិញផ្ទះរបស់ពួកគ្ ក៏ដូចជារក្សាបរិស្ថ្នជុំវិញផ្ទះឱ្យស្អ្ត និងថ្រក្សាច្បារបន្ល្តាមផ្ទះផងដ្រ។

បញ្ហ្ប្ឈមមួយចំនួន នៅក្ន៊ងការបង្កើតចក្ខ៊វិស័យតាមគ្ួសរក៏ត្ូវបានលើកឡើងផងដ្រ។ ទីមួយ ស្វ្មីភរិយាមួយ 
គូបានពន្យល់ថា ពួកគាត់លំបាកយល់ពីសកម្មភាពបង្កើតចក្ខ៊វិស័យតាមគ្ួសរ ទាំងគោលបំណង និងសរគន្លឹះ។ ទីពីរ  
ការធ្វើចំណាកសុ្កតូ្វបានចាត់ទុកថា ច្ើនត្ជាបញ្ហប្្ឈម។ ជារឿយៗ បុរស និងព្លខ្លះស្ត្ន្ីគួ្សរអ្នកឆ្លើយបាន 
ធ្វើចំណាកស្ុកទៅទីក្ុង ឬប្ទ្សជាប់ព្ំដ្នដើម្បីរកការងារធ្វើ។ នៅព្លបង្កើតចក្ខ៊វិស័យតាមគ្ួសរ មានត្សមាជិក 
មា្ន្ក់ន្គ្ួសរប៉ណុោ្ណ្ះបានចូលរួម ជាធម្មតាគឺប្ពន្ធ។ ទោះជាយា៉្ងណាក៏ដោយ ដោយ សរការបង្កើតចក្ខ៊វិស័យតាមគួ្សរ 

“កាលពីមុន ខ្ញ៊ំផ្ដ្តលើការរកប្្ក់ចំណូលសម្្ប់ 
គ្ួសរ ហើយប្ពន្ធខ្ញ៊ំធ្វើការផ្ទះភាគច្ើន។ ឥឡូវខ្ញ៊ ំ
ជួយមើលថ្កូន សមា្អ្តផ្ទះ ចិញ្ចឹមសត្វ និងធ្វើកិច្ច 
ការផស្ង្ៗក្នង៊គ្សួរ។ ជាទូទៅយើង[បច្ចប្៊បន្ន] តង្ 
ត្ជួយគា្ន្ទៅវិញទៅមកក្ន៊ងគ្ួសរ។ ខ្ញ៊ំត្ងត្ជួយ 
ប្ពន្ធខ្ញ៊ំ ធ្វើម្ហូប សំអាតផ្ទះ ថ្ទាំកូន ចិញ្ចឹមសត្វ និង 
រៀបចំច្បារបន្ល្តាមផ្ទះ។ យើងត្ងត្ពិភាក្សាអំព ី
ការទួលខុសតូ្វគួ្សរទំាងន្ះជាប្ចំា។ យើងមិន 
ប្ងច្កការទទួលខុសតូ្វក្នង៊គួ្សរទំាងន្ះទ្ បុ៉ន្ត្ 
យើងត្ងត្ជួយគា្នទ្ៅវិញទៅមកក្នង៊កិច្ចការផ្ទះទំាង 
អស់នៅព្លនរណាមា្ន្ក់ទំន្រ»។

- ប្តី ខ្ត្តកំពង់ធំ

“មុនព្លចូលរួមក្ន៊ង [វគ្គបង្កើតចក្ខ៊វិស័យ] ប្តី ខ្ញ៊ំ បាន 
 ផ្ត្តលើការរកប្្ក់ចំណូលសម្្ប់គ្ួសរ ជាជាង 
ជួយកិច្ចការក្ន៊ងគ្ួសរ ប៉ុន្ត្បនា្ទ្ប់ពីបានចូលរួម  
[ក្ន៊ងវគ្គបង្កើតចក្ខ៊វិស័យ] (ចូលរួមក្ន៊ងការគូរផ្នទ ី
ចក្ខ៊វិស័យ) គាត់បានចាប់ផ្តើមយល់ និងជួយធ្វើកិច្ច 
ការក្ន៊ងផ្ទះ [សូម្បីត្] ឥឡូវន្ះ។ នៅព្លយើង 
ជួយគា្នទ្ៅវិញនៅក្នង៊ការច្ករំល្កការទទួលខុសតូ្វ 
ក្ន៊ងគ្ួសរ វាជួយលើកកម្ពស់ជីវភាព និងសុភមង្គល 
គ្ួសរខ្ញ៊ំ។ ព្្ះថា យើងមានព្លសម្្កបនា្ទ្ប់ 
ពីធ្វើការផ្ទះរួច”។

- ប្ពន្ធ ខ្ត្តកំពង់ធំ

ការបញ្ចូលប្ធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយ្នឌ័រ ទៅ ក្ន៊ង ការ គ្ប់គ្ងសហគមន៍ស្ះជម្កត្ី - ប្ព័ន្ធ ជលផល តាម វាលស្្៖
របាយការណ៍លទ្ធផល
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ត្ូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីសម្បសម្ួលរវាងស្វ្មី និងភរិយា ការចូលរួមដោយសមាជិកត្មា្ន្ក់ អាចររំងឥទ្ធិពលន្ចក្ខ៊  
វិស័យ មិនឱ្យកើតមានសម្្ប់គ្ួសរនោះឡើយ។
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រូបថតទី ៥៖ ប្ពន្ធ និងប្តីធ្វើការជាមួយគា្ន្ ក្ន៊ងច្បារដំណាំតាមផ្ទះរបស់ពួកគាត់

៤.២.២ ការធ្វើជាតំណាង និងការចូលរួមរបស់សែ្តីក្នុងគណៈកម្មការ CFR
ផ្ន្កន្ះអធិប្បាយអំពីរបៀបដ្លការចូលរួមរបស់ស្ត្ីក្ន៊ងគណៈកម្មការដឹកនាំន្ CFR ដ្លនាំឱ្យ ១) ការចូលរួម និង  

សមត្ថភាពរបស់ស្ត្ីលើការដឹកនាំកាន់ត្កើនឡើង និង ២) ការគ្ប់គ្ង CFRs បានប្សើរឡើង។

សរុបមក អ្នកឆ្លើយបានរយការណ៍ដោយខ្លនួឯងអំពីការកើនឡើងន្តំណាងជាស្ត្ ី និងការចូលរួមរបស់ស្្តនីៅក្នង៊គណៈ  
កម្មការ CFR នៅចុងបញ្ចប់ន្គម្្ងដោយពិន្ទ៊សរុបន្តំណាងជាស្ត្ី និងការចូលរួមរបស់ស្្តីនៅក្ន៊ងគណៈកម្មការ CFR  
កើនឡើងបាន ២,៤ រវាងអំឡ៊ងព្លដើមគ្្ និងចុងគ្្ហើយពិន្ទ៊ចុងក្្យនៅចុងបញ្ចប់ ន្គម្្ងន្ះ បាន ឡើង ដល់ 
៤,៣/៥ (រូបទី ៥)។
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រូបទី ៥៖ ពិន្ទ៊សរុប និងពិន្ទ៊តាមផ្ន្កសម្្ប់ការបញ្ចូលស្ត្ីក្ន៊ងគណៈកម្មការ CFR។ សំគាល់៖ ចំនួនពិត និងភាគរយ  
សម្្ប់ជំពូកនីមួយៗ ត្ូវបានបំប្ល្ងទៅជាពិន្ទ៊នៅលើមាត្ដ្ឋ្ន ០-៥។

ការបញ្ចូលប្ធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយ្នឌ័រ ទៅ ក្ន៊ង ការ គ្ប់គ្ងសហគមន៍ស្ះជម្កត្ី - ប្ព័ន្ធ ជលផល តាម វាលស្្៖
របាយការណ៍លទ្ធផល
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នៅព្លញ្កពិន្ទ៊តាមផ្ន្ក រងា្វ្ស់ន្ការពង្ឹងភាពអង់អាចរបស់ស្ត្ីបានកើនឡើងតាមរូបភាពមួយចំនួន។ បនា្ទ្ប់ពីការ 
អន្តរគមន៍ន្គម្្ង ស្ត្ីដ្លធ្វើជាតំណាងនៅក្ន៊ងគណៈកម្មការ CFR បានកើនឡើង (ពិន្ទ៊កើនឡើងពី ២ ទៅ ៤)។  
ការក្លម្អខា្ល្ងំបំផុតដ្លបានគ្សង្កត្ឃើញគឺ សម្្ប់ការចូលរួមរបស់ស្ត្នីៅក្នង៊ការសម្្ចចិត្តរបស់សមាជិកគណៈកម្មការ  
CFR (+១៦១%) ពី ១,៦ ទៅ ៤,២។ ការសំភាសតាមប្បគុណភាពក៏បានបងា្ហ្ញពីការយល់ឃើញរបស់សមាជិក 
គណៈកម្មការ CFR សមាជិកសហគមន៍ និងរបស់អ្នកអនុវត្តពីអង្គការមិនម្នរដ្ឋ្ភិបាលក្ន៊ងស្ុកផងដ្រ អំពីការកើន 
ឡើងន្សមត្ថភាពភាពជាអ្នកដឹកនាំក្ន៊ងចំណោមសមាជិកាគណៈកម្មការ CFR ដូចជាការសម្បសម្ួលកិច្ចប្ជុំ ការរក្សា 
កំណត់ត្្ និងការរ្អងា្គ្សថវិកា។ លើសពីន្ះ តម្ូវការ និងគំនិតរបស់ស្ត្ីត្ូវបានទទួលយកកាន់ត្ច្ើនឡើង ដោយ 
សមាជិកគណៈកម្មការ CFR (១,៧ ដល់ ៤,២)។ សមាជិកជាច្ើនន្គណៈកម្មការ CFR (ទាំងបុរស និងស្ត្ី) ក៏ដូចជា 
សមាជិកមិននៅក្ន៊ងគណៈកម្មការ CFR បានពិពណ៌នាអំពីរបៀបដ្លកិច្ចការន្ះបានរួមចំណ្កដល់ការបង្កើនប្សិទ្ធភាព 
របស់ស្ត្ីខ្លួនឯង។ នៅក្ន៊ងសម្ង់ខាងក្្ម សមាជិកាមា្ន្ក់ន្គណៈកម្មការ CFR ពន្យល់អំពីថាតើទំនុកចិត្តរបស់គាត់លើ 
សមត្ថភាពខ្លួនឯងនៅក្ន៊ងការដឹកនាំ បានកើនឡើងប្បណាបនា្ទ្ប់ពីគាត់ត្ូវបានបញ្ចូលក្ន៊ងគណកម្មការ CFR៖

ទីមួយ ខ្ញ៊ំមានការខា្ម្ស់អៀនជាខា្ល្ំង ចំពោះការចូលរួមក្ន៊ងសកម្មភាព CFR ធ្វើការជាមួយបុរសក្ន៊ងគណៈកម្មការ  
CFR។ បនា្ទ្ប់ពីអាជា្ញ្ធរមូលដ្ឋ្នត្ងត្គាំទ្ខ្ញ៊ំ លើកទឹកចិត្តខ្ញ៊ំឱ្យចូលរួម ហើយគណៈកម្មការ CFR ទាំងអស់ 
បានគាំទ្គំនិតរបស់ខ្ញ៊ំ និងយកមកពិចារណា កតា្ត្ទាំងន្ះបានជំរុញ និងលើកទឹកចិត្តខ្ញ៊ំឱ្យមានទំនុកចិត្ត និង 
រីករយជាមួយការងាររបស់ខ្ញ៊ំក្ន៊ងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់គណៈកម្មការ CFR។ -(ស្ី្ត សមាជិកាគណៈកម្មការ CFR 
ខ្ត្តបាត់ដំបង)

សមាជិកគណៈកម្មការCFR (ទាំងបុរសនិងស្ត្ី)ក៏ដូចជាសមាជិកសហគមន៍ទូទៅ បានទទួលស្គ្ល់ថា បន្ថ្មពីលើការ 
ចូលរួមក្ន៊ងការសម្្ចចិត្ត ស្ត្ីបានផ្តល់នូវគំនិតយោបល់ និងការគិតគូរកាន់ត្ច្ើនឡើង ទន្ទឹមនឹងផ្តល់ ដំណោះស្្យ 
ចំពោះបញ្ហ្ទាក់ទងនឹង CFR ឬបញ្ហ្ផ្ស្ងទៀតរបស់សហគមន៍។ ឧទាហរណ៍ ស្ត្ីមា្ន្ក់ និងបុរសមា្ន្ក់មកពីគណៈកម្មការ 
CFR ត្មួយក្ន៊ងខ្ត្តសៀមរប បានពិពណ៌នាអំពីការប្្ប្ួលន្ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងដ្លសមាជិកាគណៈកម្មការ CFR បាន 
ជួបប្ទះ (សូមអានស្ចក្តីដកស្ង់ក្ន៊ងប្អប់)។

អ្នកអនុវត្តពីអង្គការមិនម្នរដ្ឋភិ្បាលក្នង៊សុ្កមួយក្នង៊ខ្ត្តសៀមរបក៏បានសង្កត្ឃើញថា សមាជិកាគណៈកម្មការ CFR  
អាចមានសំឡ្ងនៅក្នង៊គណៈកម្មការ CFR ហើយការចូលរួមជាមួយសហគមន៍ក៏កើនឡើងផងដ្រ។ ដូចគា្នន្្ះដ្រ អ្នកឆ្លើយ 
បានពន្យល់ថា សហគមន៍របស់ពួកគាត់បានទទួលស្គ្ល់សមត្ថភាពរបស់សមាជិកាគណៈកម្មការ CFR ក្ន៊ងការដឹកនាំ។  
សមាជិកាគណៈកម្មការ CFR មា្ន្ក់បានពន្យល់ថា ដោយសរត្គាត់អាចបងា្ហ្ញពីសមត្ថភាពក្ន៊ងការដឹកនាំ និងការជួយ 
សហគមន៍តាមរយៈតួនាទីដឹកនាំរបស់គាត់នៅក្ន៊ង CFR គាត់អាចទទួលបានតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំមួយផ្ស្ងទៀតនៅក្ន៊ង 
សហគមន៍៖

កាល ពី  មុន ខ្ញ៊ំ មិន ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ នឹង [សកម្មភាពរបស់]អាជា្ញ្ធរ មូលដ្ឋ្ន ឬ ក្ុម ប្ឹក្សា ឃុំទ្។ នៅព្លខ្ញ៊ំចូលរួម 
ក្ន៊ងគណៈកម្មការ CFR ក្ន៊ងនាមជាសមាជិកមួយរូប ខ្ញ៊ំអាចបងា្ហ្ញពីសមត្ថភាព គណន្យ្យភាព និងភាពសោ្ម្ះត្ង ់
របស់ខ្ញ៊ំចំពោះសហគមន៍ និងដល់អាជា្ញ្ធរមូលដ្ឋ្ន។ មានព្លមួយ ក្ុមប្ឹក្សាឃុំត្ូវការជំនួយការកុ្មប្ឹក្សាឃុំ  
ទើបខ្ញ៊ដំក់ពាក្យសម្្ប់តំណ្ងន្ះ។ ហើយដោយសរកុ្មបឹ្ក្សាឃំុធា្លប់្ស្គល់្ខ្ញ៊ពីំមុនមក ហើយស្គល់្ការងារ 
របស់ខ្ញ៊ំក្ន៊ងសហគមន៍ និងសមត្ថភាពរបស់ខ្ញ៊ំផង ដូច្ន្ះក្្យមក កុ្មប្ឹក្សាឃុំបានជ្ើសរីសខ្ញ៊ំជាជំនួយការ 
កុ្មបឹ្ក្សាឃំុ។ ន្ះជាឱកាសដ៏ល្អសម្្ប់ស្ត្កី្នង៊សហគមន៍ដើម្បីបងា្ហញ្ពីបទពិសោធន៍ ឬសមត្ថភាពរបស់ខ្លនួ។  
ទោះបីជាពួកគាត់មិនទទួលបានលទ្ធផលនៅព្លន្ះ ប៉ុន្ត្នៅព្លអនាគត ពួកគាត់អាចកាន់តួនាទីជាអ្នកដឹក 
នាំថ្មទៀតផង។ -(ស្ី្ត សមាជិកាគណៈកម្មការ CFR ខ្ត្តសៀមរប)

សមាជិកាសហគមន៍មិនត្ឹមត្កត់សមា្គ្ល់ពីសមត្ថភាពភាពដឹកនាំរបស់សមាជិកាគណៈកម្មការ CFR នោះទ្ ពួកគាត ់
ក៏ទទួលឥទ្ធិពលពីសមាជិកាគណៈកម្មការ CFR ឱ្យចូលរួមក្ន៊ងសកម្មភាពដឹកនាំដោយផ្ទ្ល់ផងដ្រ។ សមា ជិកាមា្ន្ក់ន្ 

ការបញ្ចូលប្ធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយ្នឌ័រ ទៅ ក្ន៊ង ការ គ្ប់គ្ងសហគមន៍ស្ះជម្កត្ី - ប្ព័ន្ធ ជលផល តាម វាលស្្៖
របាយការណ៍លទ្ធផល
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សហគមន៍ពីខ្ត្តសៀមរបបានរៀបរប់អំពីរបៀបដ្លសមាជិកាគណៈកម្មការ CFR បានផ្តល់គំរូវិជ្ជមានសម្្ប់ស្្តកី្នង៊ការដឹក 
នាំ៖

អាជា្ញ្ធរមូលដ្ឋ្ន និងសហគមន៍ទទួលស្គ្ល់ថា ស្ត្ីជាអ្នកដឹកនាំដ៏សកម្ម និងជាម្ដឹកនាំល្អ។ ការទទួលស្គ្ល ់
ន្ះមានឥទ្ធិពលមកលើស្ត្ីផ្ស្ងទៀតក្ន៊ងភូមិ ឱ្យចូលរួមក្ន៊ងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ដោយសរសមាជិកា 
គណៈកម្មការ CFR គឺជាគំរូដ៏ល្អសម្្ប់ពួកគ្៖ សមាជិកាគណៈកម្មការ CFR អាចចូលរួមក្ន៊ងការប្ជុំ ឬវគ្គ 
បណ្តុះបណា្ត្លផ្ស្ងទៀត ឬកិច្ចប្ជុំក្ុមប្ឹក្សាឃុំ ហើយនៅព្លពួកគ្ជួបប្ជុំ ស្ត្ីអាចបញ្ច្ញសំឡ្ងរបស ់
ខ្លួន និងបងា្ហ្ញថា ពួកគាត់សកម្មនៅក្ន៊ងកិច្ចប្ជុំ។ ដូច្ន្ះ ព្ល ស្ត្ី ផ្ស្ង ទៀត ក្ន៊ង សហគមន៍ បាន ឃើញ ប្ប ន្ះ  
ពួក គាត់ក្ប្្ទស្សនៈរបស់ខ្លួន។ ស្ត្ីមកពីសហគមន៍គិតថា "ប្សិនបើស្ត្ីទាំងន្ះអាចធ្វើបាន ហ្តុអ្វីបានជា 
ខ្ញ៊ំធ្វើមិនបាន?" - (ស្ី្ត សមាជិកធម្មតា ន្ CFR ខ្ត្តសៀមរប)

ក្ន៊ង នាម ជា អ្នក ថ្ទាំកុមារ ស្ត្ី ក៏ មាន តួនាទ ីពិស្ស មួយ ក្ន៊ង ការ តស៊ូ មតិ ដើម្ប ីសុខភាព របស ់សហគមន៍ដ្រ។ ឧទាហរណ៍  
សមាជិកាមា្ន្ក់ន្គណៈកម្មការ CFR នៅខ្ត្តសៀមរបបានពន្យល់ថា គាត់មានការព្ួយបារម្ភអំពីហានិភ័យន្កុមារលង ់
ទឹកនៅក្ន៊ង CFR ហើយបានស្នើឱ្យសង់របងជុំវិញ CFR ហើយគណៈកមា្ម្ធិការ CFR បានស្ត្ប់ និងយល់ព្ម។ សមាជិក 
ផ្ស្ងទៀតន្គណៈកមា្មធិ្ការ CFR (ទំាងបុរស និងស្ត្)ី និងសមាជិកសហគមន៍ក៏បានពណ៌នាពីរបៀបដ្លស្ត្បីានតសូ៊មតិ 
ដើម្បីអាហារូបត្ថម្ភ និងតម្ូវការ WASH នៅក្ន៊ងកិច្ចប្ជុំគណៈកម្មការ CFR ដ្លនាំឱ្យមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានជាបន្តមកលើ 
សហគមន៍ ដូចដ្លបានពិពណ៌នាដោយអ្នកឆ្លើយមា្ន្ក់នៅក្ន៊ងការសមា្ភ្ស៖

នៅក្ន៊ងកិច្ចប្ជុំគណៈកម្មការ CFR សមាជិកាគណៈកម្មការបានលើកឡើងពីបញ្ហ្អនាម័យនៅក្ន៊ងភូមិ។ ចំណុច  
ន្ះត្ូវបានគណៈកមា្ម្ធិការ CFR និងសហគមន៍ទទួលយក។ ក្្យ មក ពួក គាត់បាន យល់ ព្ម និង បាន ចាប់  
ផ្តើម ធ្វើ សកម្មភាព ន្ះ តាម គំនិត របស់ ស្ត្ី។ ពួកគាត ់បាន ដក ់ធុង សំរម ក្ន៊ង សហគមន៍ ដើម្ប ីឲ្យ សហគមន៍ កាន់ត្ 
ស្អ្ត និង មាន អនាម័យ។ -(សី្្ត សមាជិកាធម្មតាន្ CFR ខ្ត្តពោធិ៍សត់)

អ្នកឆ្លើយក៏បានពន្យល់ថាតើការបញ្ចូលស្ត្ីទៅក្ន៊ងគណៈកម្មការ CFR នាំឱ្យការគ្ប់គ្ង CFRs ប្សើរឡើងប្បណា។  
អ្នកឆ្លើយស្ទើរទាំងអស់ និងអ្នកអនុវត្តមកពីអង្គការមិនម្នរដ្ឋ្ភិបាលក្ន៊ងស្ុកបានពន្យល់ថា បើប្ៀបធៀបនឹងបុរស ស្ត្ ី
មានលទ្ធភាពក្ន៊ងការកសងមូលធនសង្គមបានប្សើរជាងមុន និងប្ើប្្ស់មូលធនសង្គមដ្លមានស្្ប់ ទាំងជាមួយ 
អាជា្ញ្ធរមូលដ្ឋ្ន និងសមាជិកសហគមន៍។ ឧទាហរណ៍ បុរសមា្ន្ក់ជាសមាជិកគណៈកម្មការ CFR មកពីខ្ត្តកំពង់ធំបាន 
ពន្យល់ថា ស្ត្ីមានប្សិទ្ធភាពជាងបុរសក្ន៊ងការបង្កើត និងរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយក្ុមប្ឹក្សាឃុំ ម្ភូមិ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ 
ដទ្ទៀត ដើម្បីប្្ស្័យទាក់ទងអំពីតម្ូវការ និងបញ្ហ្ប្ឈមរបស់ CFR ព្មទាំងស្វ្ងរកការគាំទ្។

អ្នកឆ្លើយស្ទើរទាំងអស់ (បុរស និងស្ត្ីគណៈកម្មការ និងសមាជិកទូទៅ) បានពន្យល់ថា ដោយសរត្មូលធនសង្គម 
របស់ស្ត្ី ការចូលរួមរបស់ស្ត្ីនាំមកនូវកំណើនថវិការ្អងា្គ្សរបស់គណៈកមា្ម្ធិការ CFR ការកៀរគរសហគមន៍ឱ្យចូលរួម 
ក្ន៊ងសកម្មភាពរបស់ CFR និងកំណើនការអប់រំ និងការកសងការយល់ដឹងជុំវិញអត្ថប្យោជន៍ន្ CFRs (ទាំងក្ន៊ង និង 
ក្្សហគមន៍)។ អ្នកឆ្លើយទាំងអស់បានសង្កត់ធ្ងន់ថា សមាជិកាគណៈកម្មការ CFR មានប្សិទ្ធភាពជាងបុរសនៅក្ន៊ង 
ការរ្អងា្គ្សថវិកាសម្្ប់សកម្មភាព CFR ដ្លពួកគាត់ចាត់ទុកថា ន្ះជាផ្ន្កមួយជាប់ទាក់ទងនឹងការជឿទុកចិត្តរបស ់
សហគមន៍កាន់ត្ច្ើនមកលើស្ត្ី ក្ន៊ងចំណោមហ្តុផលផ្ស្ងទៀត៖

[សមាជិកា]គណៈកម្មការ  មានភាពវ្ឆ្ល្តក្ន៊ងការរ្អងា្គ្សប្្ក់ និងប្មូលប្្ក់បានច្ើនពីពិធី [ក្ន៊ងសហគមន]៍  
ដោយសរត្ពួកគាត់មានជំនាញក្ន៊ងការបញ្ច៊ះបញ្ចូលអ្នកទាំងឡាយឱ្យ[បរិចា្ច្គ]ប្្ក់ មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយ 
ភាគីពាក់ព័ន្ធផ្ស្ងទៀត រក្សាកំណត់ត្្ល្អ មានការជឿទុកចិត្តពីប្ជាពលរដ្ឋ និងរក្សាលុយឱ្យមានសុវត្ថិភាព។ 
-(បុរស សមាជិកគណៈកម្មការ CFR ខ្ត្តបាត់ដំបង)

ការបញ្ចូលប្ធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយ្នឌ័រ ទៅ ក្ន៊ង ការ គ្ប់គ្ងសហគមន៍ស្ះជម្កត្ី - ប្ព័ន្ធ ជលផល តាម វាលស្្៖
របាយការណ៍លទ្ធផល
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រូបថតទី ៦៖ សមាជិកាគណៈកម្មការ CFR កំពុងរ្អងា្គ្សថវិកាសម្្ប់ CFR 

អ្នកឆ្លើយក៏បានពន្យល់ថា បើប្ៀបធៀបនឹងបុរស ស្ត្ីមានលទ្ធភាពប្ើប្្ស់មូលធនសង្គមរបស់ខ្លួនបានល្អជាង នៅ 
ក្នង៊សង្គមមនុស្សទំាងក្នង៊ និងក្្សហគមន៍ដើម្បីផ្តល់ការអប់រំ និងបង្កើតការយល់ដឹងអំពីអត្ថប្យោ ជន៍ ន្ CFRs។ សមាជិកា 
មា្ន្ក់ន្គណៈកម្មការ CFR មកពីខ្ត្តសៀមរបបានពន្យល់ពីរបៀបដ្លគាត់អាចលើកកម្ពស់ CFRs ក្ន៊ងព្លដ្លគាត់ 
កំពុងធ្វើការងារនៅខាងក្្សហគមន៍ និងលើកទឹកចិត្តសមាជិកាផ្ស្ងទៀតន្គណៈកម្មការ CFR ឱ្យធ្វើដូចគា្ន្ ដោយសរ 
ស្ត្ីត្ងត្មានសកម្មភាពនៅក្ន៊ងសហគមន៍ផ្ស្ងទៀត៖

ក្ន៊ងព្លកំពុងធ្វើសកម្មភាពផ្ស្ងទៀតនៅក្ន៊ងភូមិផ្ស្ង ខ្ញ៊ំក៏បានផ្សព្វផ្សាយអំពី CFR និងអ្វីដ្លជាគុណសម្បត្ត ិ
របស់ CFR។ ហើយ ខ្ញ៊ំ បាន ប្្ប ់សហគមន៍ ផ្ស្ង ទៀត កុំ ឲ្យ ន្សទ ក្ន៊ង តំបន់ អភិរក្ស។ ប៉ុន្ត្  អាច ន្សទ នៅក្ន៊ង 
ស្្បាន។ ហើយ អ្នក ភូមិ ខ្លះ ចង់ មាន CFR ដ្រ ហើយ សួរ ខ្ញ៊ំ ថា ធ្វើ ម៉្ច ធ្វើ ម៉្ច រក អ្នក គាំទ្ បើ គ្ ចង់។ ខ្ញ៊ំក៏លើកទឹក 
ចិត្តសមាជិកាពីររូបផ្ស្ងទៀតន្គណៈកម្មការ CFR ឱ្យធ្វើសកម្មភាពដូចគា្ន្ន្ះ។ ដោយសរត្ពួកគាត់ជាចុងភៅ  
ហើយព្លខ្លះពួកគ្មានពិធីនៅក្ន៊ងសហគមន៍ ដូច្ន្ះពួកគាត់អាចបញ្ចូលការផ្សព្វផ្សាយ និងពន្យល់គណៈកម្មការ  
CFR និងអត្ថប្យោជន៍ន្ CFR ក្ន៊ងអំឡ៊ងព្លការងាររបស់ខ្លួននៅក្ន៊ងសហគមន៍ផ្ស្ងទៀត។ - (ស្ី្ត សមាជិកា 
គណៈកម្មការ CFR ខ្ត្តសៀមរប)
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ការបញ្ចូលប្ធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយ្នឌ័រ ទៅ ក្ន៊ង ការ គ្ប់គ្ងសហគមន៍ស្ះជម្កត្ី - ប្ព័ន្ធ ជលផល តាម វាលស្្៖
របាយការណ៍លទ្ធផល
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៥. ស្រចក្តីសន្និដ្ឋ្រន 

ធនធានជលផលតាមវាលស្្ ជាធនធានដ៏សំខាន់សម្្ប់ប្ទ្សកម្ព៊ជា ដ្លផ្តល់ប្្ក់ចំណូល ស្បៀង និង អាហា 
រូបត្ថម្ភដល់គ្ួសរជាច្ើននៅតាមជនបទ។ ការបង្កើត និងការគ្ប់គ្ងសហគមន៍ស្ះជម្កត្ី បានបងា្ហ្ញថាជួយបង្កើន 
ផលិតភាព និងជីវចម្ុះក្ន៊ងដ្នន្សទទាំងន្ះ ដូច្ន្ះជាការជួយលើកកម្ពស់ជីវភាព និងសន្តិសុខស្បៀង និងអាហា 
រូបត្ថម្ភសម្្ប់គ្ួសរជាច្ើនដ្លពឹងផ្អ្កលើតំបន់ទាំងន្ះ។ ការបញ្ចូលឱ្យបានជាក់ស្ត្ងនូវសកម្មភាពអាហារូបត្ថម្ភ និង 
យ្នឌ័រ ទន្ទឹមនឹងស្ះជម្កត្ីសហគមន៍ និងការគ្ប់គ្ងធនធានជលផលតាមវាលស្្ មានសកា្ត្នុពលក្ន៊ងការបង្កើន 
ឥទ្ធពិលមកលើលទ្ធផលខាងផ្នក្អាហារូបត្ថម្ភ និងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពភាពជាអ្នកដឹកនំា និងប្សិទ្ធភាពរបស់ស្ត្ខី្លនួឯង។  
របាយការណ៍ន្ះផ្តល់ភស្ត៊តាង និងទស្សនៈរបស់អ្នកចូលរួម និងអ្នកអនុវត្តគម្្ង។

៤.១ របកគំហើញសំខាន់ៗ៖ អាហារូបត្ថម្ភ និង WASH

 y ទោះជាចំណ្ះដឹង និងអាកប្បកិរិយាជំុវិញភាពចមុ្ះន្របបអាហារមានភាពប្សើរឡើងក៏ដោយ ការបរិភោគអាហារ 
ចម្ុះក្ន៊ងចំណោមស្ត្ីក្ន៊ងវ័យបន្តពូជបានថយចុះ។ ទោះបីជាយា៉្ងណាក៏ដោយ ក្ន៊ងព្លជាមួយគា្ន្ន្ះ ការបរិភោគ 
អាហារចម្ុះក្ន៊ងចំណោមកុមារអាយុពី ២-២៣ខ្ មានភាពប្សើរឡើង។ ន្ះអាចបងា្ហ្ញថា អ្នកថ្ទាំកុមារដឹងថា 
របបអាហារចមុ្ះសំខាន់ បុ៉ន្តក៏្មានឧបសគ្គផ្ស្ងទៀតផងដ្រក្្ពីចំណ្ះដឹង។ ដោយសរ ការវាយតម្លភ្ាពចមុ្ះ 
ន្របបអាហារបានធ្វើឡើងក្ន៊ងរដូវប្្ំង គ្អាចពន្យល់បានថា នៅព្លដ្លអសន្តិសុខស្បៀងក្ន៊ងគ្ួសរមានកម្ិត 
ខ្ពស់ អ្នកថ្ទាំកុមារអាចប្ងច្កអាហារដ្លមានជីវជាតិ ដ្លគាត់មានក្ន៊ងកម្ិតកំណត់ទៅឱ្យកូនខ្លួន ព្្ះ 
ពួកគ្ដឹងថា វាមានសរៈសំខាន់សម្្ប់សុខភាពកូនរបស់ខ្លួន។

 y អ្នកឆ្លើយនៅក្ន៊ងការសិក្សាន្ះ បានពិពណ៌នាអំពីភាពប្សើរឡើងន្លទ្ធភាពទទួលបាន និងវត្តមានត្ីពីវាលស្្  
ដោយសរការបង្កើត និងការគ្ប់គ្ង CFR បន្ល្ និងផ្ល្ឈើចម្ុះពីច្បារដំណាំតាមផ្ទះ និងទឹកពី CFR សម្្ប់ការ 
ប្ើប្្ស់ច្ើនយា៉្ង។ ការក្លម្អទាំងន្ះមានសរៈសំខាន់បំផុតក្ន៊ងរដូវវស្សា។

 y ការចំណ្ះដឹងគ្ួសរអំពីសរៈសំខាន់ និងអត្ថប្យោជន៍ន្ការបរិភោគតី្ ជាពិស្ស SIS ត្ូវបានក្លម្អ។

 y អ្នកឆ្លើយក្ន៊ងការសិក្សាន្ះបានដឹង និងបន្តប្ើប្្ស់យា៉្ងហោចណាស់វិធីមួយឬច្ើនដ្លបានពីអង្គការវីលហ្វីស 
ក្ន៊ងការរៀបចំអាហារ ដ្លរួមទាំង ស៊ុបត្ីល្អិត ប្ហិតត្ី និងម្សៅត្ីល្អិតៗ។ ទោះជាយា៉្ងណាក៏ដោយ ការផលិត 
ម្សៅត្ីល្អិតៗត្ូវការព្លច្ើន ហើយត្ីល្អិតៗក៏ពុំមានគ្ប់រដូវឡើយ។

 y គ្ួសរនានាបានរៀបចំអាហារមានជីវជាតិ ន្ក្ុមអាហារចមុ្ះ ដោយផ្តល់យោបល់ថា ចំណ្ះដឹងអំពីអាហារូបត្ថម្ភ 
ដ្លបានរៀនពីគ្ូបណ្តុះបណា្ត្លអ្នកថ្ទាំកុមារ តូ្វបានប្ើប្្ស់ស្បជាមួយស្ថ្នភាពប្សើរឡើង ន្លទ្ធភាព 
ទទួលបានគ្ឿងផ្សំដ្លមានប្ភពពីវាលស្្ និងបន្ល្ផ្ល្ឈើចម្ុះពីច្បារដំណាំតាមផ្ទះ។

 y ចំណ្ះដឹង និងអាកប្បកិរិយាលើផ្ន្ក WASH (ពីការបណ្តុះបណា្ត្លអ្នកថ្ទាំកុមារ និងវគ្គបង្កើតចក្ខ៊វិស័យតាម 
គ្ួសរ) មានភាពប្សើរឡើង ជាពិស្ស ជុំវិញការលាងដ្ និងអនាម័យបរិស្ថ្នជុំវិញផ្ទះ។ 

៤.២ របកគំហើញសំខាន់ៗ៖ យែនឌ័រ

 y អ្នកចូលរួមក្នង៊គម្្ងបានច្ករំល្កការទទួលខុសតូ្វក្នង៊គួ្សរដោយសមធម៌ជាងមុន បនា្ទប់្ពីបានចូលរួមវគ្គបង្កើត 
ចក្ខ៊វិស័យតាមគ្ួសរ ដ្លនាំឱ្យស្ត្ីមានព្លវ្លាកាន់ត្ច្ើនដើម្បីការចូលរួមក្ន៊ងសកម្មភាពបង្កើតប្្ក់ចំណូល  
ភាពជាអ្នកដឹកនាំក្ន៊ងសហគមន៍ និង/ឬសកម្មភាពកសងជំនាញ។

 y ស្ត្ីដ្លបានចូលរួមក្ន៊ងការដឹកនាំ និង/ឬក្ន៊ងសកម្មភាព CFR បានរយការណ៍ពីកំណើនទំនុកចិត្តរបស់ខ្លួនលើការងារ  
និងសមត្ថភាពដឹកនាំ។

 y ការបញ្ចូលស្ត្ីទៅក្ន៊ងការសម្្ចចិត្តរបស់គណៈកម្មការ CFR នាំឱ្យសហគមន៍មើលឃើញថា ការគ្ប់គ្ង CFR កាន់ 
ត្ប្សើរឡើង។ មានការឯកភាពគា្នជ្ាខា្ល្ងំក្នង៊ចំណោមអ្នកឆ្លើយអំពីអត្ថប្យោជន៍វិជ្ជមានចំពោះសហគមន៍ និងចំពោះ 
ការគ្ប់គ្ង CFR ដោយសរតួនាទីរបស់ស្ត្ីក្ន៊ងការដឹកនាំ ។

ការបញ្ចូលប្ធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយ្នឌ័រ ទៅ ក្ន៊ង ការ គ្ប់គ្ងសហគមន៍ស្ះជម្កត្ី - ប្ព័ន្ធ ជលផល តាម វាលស្្៖
របាយការណ៍លទ្ធផល
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៤.៣ អនុសាសន៍ និងការសែែវជែែវទៅអនាគត

 y ការបណ្តុះបណា្ត្លអ្នកថ្ទាំកុមារអំពីអាហារូបត្ថម្ភ មានប្សិទ្ធភាពក្ន៊ងការក្លំអចំណ្ះដឹង និងអាកប្បកិរិយា។  
ទោះជាយា៉្ងណាក៏ដោយ ដោយសរអាកប្បកិរិយាលើផ្ន្កអាហារូបត្ថម្ភមិនម្នកំណត់ត្ឹមភាពខ្វះខាតខាងចំណ្ះ 
ដឹងឡើយ ការយល់ដឹងពីឧបសគ្គចំពោះការបរិភោគ និងភាពចម្ុះន្របបអាហារ រួមទាំង បរិស្ថ្ន អាហារ គឺជាការ 
ចាំបាច់ក្ន៊ងការក្ប្្អាកប្បកិរិយា។ គួរមានការស្្វជ្្វបន្ថ្មលើផ្ន្កទាំងន្ះ។

 y គ្្ះរំងស្ងួតតាមរដូវ និងដ្លកាន់ត្ខា្ល្ំងឡើង គឺជាបញ្ហ្ប្ឈមចំពោះនិរន្តរភាពន្វត្តមានអាហារដ្លមាន 
ប្ភពពីទឹក សន្តសុិខស្បៀង និងភាពចមុ្ះន្របបអាហារ។ ការស្្វជ្្វទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុ ដើម្បីដោះស្្យ 
បញ្ហ្ប្ឈមទាំងន្ះ ដូចជាតាមរយៈ ការចិញ្ចឹមត្ីល្អិតៗ និងកិច្ចសហប្តិបត្តិការលើបច្ច្ក ទ្សរក្សាសុវត្ថិភាព 
ចំណីអាហារ គឺជាការចាំបាច់។

 y ការផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណា្ត្លដល់អ្នកថ្ទាំកុមារ អំពីគ្ឿងផ្សំ សម្្ប់ការរៀបចំអាហារពីត្ីឱ្យបានសមរម្យសម្្ប ់
កុមារអាយុក្្ម ៥ឆ្ន្ំ គឺជាវិធីជាក់ស្ត្ងមួយ ដើម្បីបង្កើនបរិមាណត្ីក្ន៊ងរបបអាហារសម្្ប់កុមារ។ ការបញ្ចូល 
ត្ីជាគ្ឿងផ្សំ ទៅក្ន៊ងកម្មវិធីផ្តល់អាហារតាមសលារៀន ឬអន្តរគមន៍ដទ្ទៀតក្ន៊ងវិស័យជលផល និងកសិកម្ម  
អាចជាមធ្យាបាយដ៏មានប្សិទ្ធភាពក្ន៊ងការបង្កើនអាហារូបត្ថម្ភសម្្ប់កុមារនិងការបរិភោគតី្។

 y  ការបង្កើនវត្តមាន និងភាពងាយស្ួលក្ន៊ងការរកតី្ល្អិតប្ភ្ទពូជក្ន៊ងស្ុក(SIS)នៅជិតៗផ្ទះ ក៏អាចរួមចំណ្កដល ់
ការកើនឡើងន្ការបរិភោគ SIS ក្ន៊ងចំណោមកុមារ និងការបរិភោគ SIS សម្្ប់គ្ួសរទាំងមូលនៅរដូវបំ្្ងផង 
ដ្រ។ ដើម្បីស្វ្ងយល់ពីកតា្ត្កំណត់លើការបរិភោគ SIS និងភាពប្្ប្ួលន្ការបរិភោគតី្ល្អិតក្ន៊ងចំណោមប្ជា 
ពលរដ្ឋ ការស្្វជ្្វបន្ថ្មគឺជាតម្ូវការចាំបាច់។

 y  កម្មវិធីផ្តល់ចំណីអាហារតាមសលារៀន ដោយប្ើគ្ឿងផ្សំដ្លផលិតបានក្នង៊មូលដ្ឋន្ជាមួយតី្ អាចជាមធ្យាបាយ 
មួយដ៏មានប្សិទ្ធភាពក្ន៊ងការក្លម្អការបរិភោគ SIS បន្ថ្មទៀត និងតម្ូវឱ្យមានការស្្វជ្្វបន្ថ្ម។ ឧទាហរណ៍  
សលារៀននៅជិត CFRs អាចទិញត្ីពីអ្នកន្សទតាមវាលស្្សម្្ប់កម្មវិធីផ្តល់ចំណីអាហារតាមសលារៀន  
ហើយការគ្ប់គ្ង និងការក្លម្អ CFR អាចជម្ុញតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយជាផ្ន្កមួយន្កម្មវិធីទាំងន្ះ។

 y វគ្គបង្កើតចក្ខ៊វិស័យតាមគ្ួសរ អាចលើកទឹកចិត្តសមាជិកគ្ួសរ ឱ្យការច្ករំល្កកិច្ចការតាមផ្ទះដោយសមធម ៌
ជាងមុន និងធ្វើការរួមគា្ន្ដើម្បីក្ប្្អាហារូបត្ថម្ភ និងអាកប្បកិរិយាលើផ្ន្កទឹក អានាម័យ និងការរស់នៅស្អ្ត 
របស់ខ្លួន។ ការក្ប្្ដ្លទទួលបាន គឺការប្ងច្កកមា្ល្ំងពលកម្មក្ន៊ងគ្ួសរកាន់ត្សមស្បជាងមុន ដ្លជួយ 
បង្កើនព្លវ្លាដ្លស្ត្ីមាន ជាពិស្សដើម្បីចាប់យកតួនាទីជាសហគ្ិន និងម្ដឹកនាំសហគមន៍។ ទោះជាយ្៉ាង 
ណាក៏ដោយ ដោយសរការធ្វើចំណាកសុ្កដើម្បីស្វង្រកការងារ តូ្វបានចាត់ទុកថាជាបញ្ហប្្ឈមដ៏សំខាន់មួយ គ្ 
ចាំបាច់ត្ូវធ្វើការស្្វជ្្វបន្ថ្ម អំពីថាតើការបង្កើតចក្ខ៊វិស័យតាមគ្ួសរ អាចនឹងក្សម្ួលប្បណា ដើម្បី 
ប្ើប្្ស់ក្ន៊ងចំណោមសមាជិកសហគមន៍ដ្លស្ថិតនៅក្្ផ្ទះ និងអ្នកថ្ទាំកុមារដទ្ទៀត (ទាំងបុរស និងស្្តី)  
ដ្លមានវត្តមាននៅក្ន៊ងផ្ទះគ្ប់រដូវ។

 y ស្្តីដ្លបានចូលរួម និងសមាជិកសហគមន៍ផ្ស្ងទៀតបានយល់ពីអត្ថប្យោជន៍នានាន្ការចូលរួមរបស់ស្ត្ីនៅ 
ក្ន៊ងគណៈកម្មការ CFR។ អត្ថប្យោជន៍ទាំងនោះគឺ ការបង្កើនប្សិទ្ធភាពខ្លួនឯង និងមុខមាត់ក្ន៊ងសហគមន៍ ដ្ល 
បងា្ហ្ញពីគំរូដ៏មានប្សិទ្ធភាពន្ការពង្ឹងភាពអង់អាចរបស់ស្្តីនៅមូលដ្ឋ្ន។ លើសពីន្ះ ស្ត្ីបានផ្តល់ ជំនាញ 
ដោយឡ្ក ដ្លរួមចំណ្កជាមួយបុរស ក្ន៊ងការក្លម្អអភិបាលកិច្ចន្ CFRs។ ដោយសរការរកឃើញរបស់យើង 
ភាគច្ើនទាក់ទងនឹងសមត្ថភាពភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងការទុកចិត្តលើខ្លួនឯងរបស់ស្ត្ី ដូច្ន្ះគួរមានការស្្វជ្្វ 
បន្ថ្មដ្លអាចវាយតម្ល្អំពីការរួមចំណ្កន្ការបណ្តុះបណា្ត្ល និងសមត្ថភាពបច្ច្កទ្សលើផ្ន្កជលផល មក 
លើការពង្ឹងភាពអង់អាចរបស់ស្ត្ី និងអភិបាលកិច្ច CFR។

 y ឥទ្ធិពលមកលើអាហារូបត្ថម្ភ WASH យ្នឌ័រ សន្តិសុខស្បៀង និងការគ្ប់គ្ងធនធានធម្មជាតិមានទំនាក់ទំនងរវាង 
គា្ន។្ ការអនុវត្តសកម្មភាពតាមវិស័យទំាងន្ះស្បគា្ន ្ អាចផ្តល់ឥទ្ធពិលទំាងនៅក្នង៊និងរវាងវិស័យ នានា ដ្លជាការ 
ពង្ីកអត្ថប្យោជន៍សម្្ប់សហគមន៍។

ការបញ្ចូលប្ធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយ្នឌ័រ ទៅ ក្ន៊ង ការ គ្ប់គ្ងសហគមន៍ស្ះជម្កត្ី - ប្ព័ន្ធ ជលផល តាម វាលស្្៖
របាយការណ៍លទ្ធផល
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របកគំឃើញពីរបាយការណ៍ន្ះបងា្ហ្ញថា វឌ្ឍនភាពជាបន្តឆ្ព្ះទៅសន្តិសុខអាហារូបត្ថម្ភ និងសន្តិសុខស្បៀងត្ូវការ 
វិធីសស្្តច្ើនយា៉្ង។ ការអនុវត្តសកម្មភាពជាក់លាក់លើផ្ន្កអាហារូបត្ថម្ភ និងយ្នឌ័ររួមជាមួយការគ្ប់គ្ងប្ព័ន្ធ RFF-

CFR គឺជាមធ្យាបាយមួយដើម្បីជួយគាំទ្ដល់លទ្ធភាពទទួលបាន វត្តមាន និងចំណ្ះដឹងប្កបដោយនិរន្តរភាពអំពីរបប 
អាហារដ្លមានជីវជាតិ និងចម្ុះសម្្ប់គ្ួសរនៅជនបទក្ន៊ងប្ទ្សកម្ព៊ជា។ យើងសង្ឃឹមថា ឥទ្ធិពល និងសកម្មភាព 
ដ្លបានច្ករំល្កនៅទីន្ះ និងនៅក្ន៊ងឯកសរណ្នាំដ្គូអនុវត្ត អាចនឹងត្ូវបានយកទៅប្ើប្្ស់ និង/ឬក្លម្អនៅ 
ក្ន៊ងកម្មវិធីពហុវិស័យនាព្លអនាគត ដ្លចាំបាច់ដើម្បីជំរុញសន្តិសុខស្បៀងទៅអនាគត។

ការបញ្ចូលប្ធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយ្នឌ័រ ទៅ ក្ន៊ង ការ គ្ប់គ្ងសហគមន៍ស្ះជម្កត្ី - ប្ព័ន្ធ ជលផល តាម វាលស្្៖
របាយការណ៍លទ្ធផល
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ឧបសម្ព័ន្ធ ១៖ របៀបដក់ពិន្ទុសម្រ្រប់ការធ្វើជា 
តំណាង និងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នក 
ដឹកនាំ របស់គណៈកម្មការ CFR

ផ្នែកដែលតែូវដក់ពិន្ទុ ការដក់ពន្ទុ

ភាគរយន្ស្្តីក្ន៊ងតំណ្ងដឹកនាំន្ គណៈកម្មការ 
CFR 

1
2
3
4
5

គា្ម្ន
< 10% 
11-20%
21-30%
>30%

កម្ិតន្ការចូលរួមរបស់សមាជិកា គណៈកម្មការ 
CFR នៅក្ន៊ង ការ ធ្វើ ស្ចក្តី សម្្ចចិត្ត

1
2
3
4
5

មិនមានគំនិត ច្ក រំល្ក ព ីស្ត្ីទ្
<10% គំនិត របស ់ស្ត្ី បាន ច្ក រំល្ក ប៉ុន្ត្ គា្ម្ន ការ ទទួល យក ទ្
10-20% គំនិត របស់ ស្ត្ី ត្ូវ បាន ច្ក រំល្ក និង ទទួល យក
31-40% គំនិត របស់ ស្ត្ី ត្ូវ បាន ច្ក រំល្ក និង ទទួល យក
≥41% គំនិត របស់ ស្ត្ី ត្ូវ បាន ច្ក រំល្ក និង ទទួល យក

ចំនួនគំនិត និង តម្ូវ ការ របស់ សមាជិកា ន្ 
គណៈកម្មការ CFR ដ្លដ្ល គណៈកម្មការ ន្ះ 
ទទួលយក

1
2
3
4
5

គា្ម្នការទទួលយក
1 គំនិតស្ត្ី / តម្ូវការ របស់ ស្ត្ី ត្ូវ បាន ទទួល យក
2 គំនិត / តម្ូវការ របស់ ស្ត្ី ត្ូវ បាន ទទួល យក
3 គំនិត / តម្ូវ ការ របស់ស្ត្ី បាន ទទួល យក
≥4 គំនិត/តម្ូវការ របស់ ស្ត្ី បាន ទទួល យក

ភាគរយន្ការចូលរួមរបស់ សមាជិកា សហគមន ៍ 
ក្ន៊ង ការ អនុវត្ត ផ្នការ សកម្មភាព របស់ CFR

1
2
3
4
5

គា្ម្ន
<10%
10-20%
21-34%
≥35% 

កម្ិតផល ដ្ល ស្ត្ី ទទួល បាន ពី សកម្មភាព របស់  
គណៈកម្មការ CFR

1
2
3
4
5

គា្ម្ន
ផលប្យោជន៍តិចតួច
ផលប្យោជន៍ខ្លះៗ
ផលប្យោជន៍ច្ើន
ផលប្យោជន៍ច្ើនបំផុត

ការបញ្ចូលប្ធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយ្នឌ័រ ទៅ ក្ន៊ង ការ គ្ប់គ្ងសហគមន៍ស្ះជម្កត្ី - ប្ព័ន្ធ ជលផល តាម វាលស្្៖
របាយការណ៍លទ្ធផល
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ឧបសម្ព័ន្ធ ២៖ គ្រួសារដ្រលស្មើភាព ជាគ្រួសាររឹងមាំ
ជាងគ្រនៅជនបទន្រប្រទ្រសកម្ពុជា 

គ្ួសរជាច្ើនត្ូវពុះពារដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការងារដ្លផ្តល់ប្្ក់ចំណូល និងការងារ ផ្ទះគា្ម្ន  
ប្្ក ់ចំណូល។ នៅតាមជនបទន្ប្ទ្សកម្ព៊ជា បុរស ក៏ដូចជាស្ត្ីជាច្ើន ប្កបរបរធ្វើស្្ចមា្ក្រតាមប្ប 
ប្ព្ណី ធ្វើការជាកម្មករសុីឈ្នួល និងក្ន៊ងតួនាទីជាច្ើនផ្ស្ងទៀត ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្ួសររបស់ខ្លួន។ ស្ត្ ី
ក៏មានការទទួលខុសត្ូវជាចម្បងលើការងារក្ន៊ងផ្ទះដ្លមិនផ្តល់ប្្ក់ចំណូលផងដ្រ ដោយបង្កជាបន្ទ៊កលើ 
ថាមពល និងសុខុមាលភាពរបស់ពួកគាត់។ ផលប៉ះពាល់ន្ជំងឺកូវីដ-១៩ ក៏មានជះឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរមកលើ 
ជីវភាពរស់នៅ និងសកម្មភាពរបស់គ្ួសរជាច្ើននៅកម្ព៊ជាផងដ្រ។

ដូចស្ត្ីជាច្ើននៅកម្ព៊ជាដ្រ ស្ីវុនបានទទួលខុសត្ូវលើការងារទាំងអស់ក្ន៊ងគ្ួសររបស់គាត់ ចំណ្កប្តី  
នាង ឈ្ម្ះ ញ៉្ង ផ្ត្តលើការងាររកប្្ក់ចំណូល។ ជាលទ្ធផល ស្ីវុន មានអារម្មណ៍ធុញថប់ និងនឿយហត់  
ហើយបាតប់ង់ឱកាសក្ន៊ងការទទួលបានអត្ថប្យោជនព៍ីការបណ្តុះបណា្ត្លវជិា្ជ្ជីវៈ ដើមប្សី្វ្ងរកឱកាសការងារ 
ថ្មី និងសូម្បីត្សកម្មភាពក្ន៊ងជីវភាពសង្គម។

“ការងារផ្ទះរបស់ខ្ញ៊ំហាក់ដូចជាមិនច្ះចប់ទ្ សូម្បីត្ខ្ញ៊ំចាប់ផ្តើមធ្វើការតាំងពីព្លឹម ហើយបន្តរហូតដល ់
យប់ក៏ដោយ។ ហើយគា្ម្ននរណាមា្ន្ក់ជួយខ្ញ៊ំ ឬយល់ពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញ៊ំនោះទ្។ ជួនកាលខ្ញ៊ំមានអារម្មណ៍ធុញ 
ទ្្ន់ និងហត់នឿយណាស»់។ ស្ីវុន ស្ត្ីម្ផ្ទះនៅទំនប់រំដ្ង ក្ន៊ងខ្ត្តសៀមរប។

ដោយមានការគាំទ្ពី USAID គម្្ងធនធានជលផលតាមវាលស្្ន្កម្មវិធីសន្តិសុខស្បៀងសម្្ប ់
អនាគតកម្ព៊ជា ជំហានទី២ ដ្លដឹកនាំអនុវត្តដោយអង្គការវីលហ្វីស កំពុងជួយគ្ួសររប់ពាន់ដូចជា ស្ី វុន និង  
ញ៉្ង ដើម្បីពិនិត្យមើលជំនឿអំពីតួនាទីស្ត្ី និងបុរសនៅកមិ្តគ្ួសរ និងសហគមន៍ ក្ន៊ងខ្ត្តចំនួនបួនជុំវិញបឹង 
ទន្ល្សប។ កិច្ចការន្ះនាំទៅរកការផ្ល្ស់ប្តូរជាក់ស្ត្ង ន្ទំនាក់ទំនងក្ន៊ងគ្ួសរ និងបង្កើនសមភាពយ្នឌ័រ។

ដើម្បីជួយដល់ ស្ី វុន និងគ្ួសរ បុគ្គលិកគម្្ងបានសម្ួលឱ្យមានការអនុវត្តលំហាត់ និងការសន្ទនាជា 
មួយគ្ួសររបស់ស្ីវុន ដើម្បីជួយពួកគ្ក្ន៊ងការគណនាចំនួនការងារផ្ទះរបស់ពួកគាត់ ដ្លបានធ្វើជារៀងរល់ 
ថ្ង្ វិភាគបញ្ហ្ និងមូលហ្តុន្បញ្ហ្ ហើយរៀបចំផ្នការដោះស្្យបញ្ហ្ទាំងនោះ និងលើកទឹកចិត្តឱ្យមាន
ការច្ករំល្កការទទួលខុសត្ូវស្មើគា្ន្ជាងមុន។

“ពីមុនខ្ញ៊ំមិនដ្លពាល់ការងារផ្ទះទ្ ព្្ះការងារទាំងនោះជាការទទួលខុសតូ្វរបស់ស្ត្ី។ ខ្ញ៊ំត្ងត្រីករយ 
នឹងការផឹកស្្ ឬជជ្កល្ងជាមួយអ្នកជិតខាងនៅព្លខ្ញ៊ំទំន្រ។ ខ្ញ៊ំឃើញថា មានបញ្ហ្ខ្លះ ឬ អាចរហូតដល ់
ការខ្វ្ងគំនិតគា្ន្ធ្ងន់ធ្ងរ ក៏អាចនឹងកើតឡើងក្ន៊ងគ្ួសររបស់ខ្ញ៊ំដ្រ”។ លោក ញ៉្ង ប្ដី របស់ សី្វុន។

តាមរយៈលំហាត់ វគ្គបណ្តុះបណា្ត្ល និងការណ្នាំជាបន្តបនា្ទ្ប់ដោយអង្គការវីលហ្វីស ទាំងស្ីវុន និង 
ស្វ្មីបានយល់ពីសរៈសំខាន់ន្ការច្ករំល្កភារកិច្ចកាន់ត្ស្មើភាពគា្ន្ និងការផ្ល្ស់ប្តូរជំនឿ និងការអនុវត្ត 
របស់ពួកគ្ជុំវិញការទទួលខុសត្ូវក្ន៊ងគ្ួសរ។

ព្លន្ះ ញ៉្ង បានទទួលធ្វើការងារជាច្ើន រួមមានធ្វើម្ហូប លាងចាន សមា្អ្តផ្ទះ ឱ្យចំណីសត្វ និងមើលថ្    
កូនៗរបស់ពួកគាត់ផងដ្រ។

ការបញ្ចូលប្ធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយ្នឌ័រ ទៅ ក្ន៊ង ការ គ្ប់គ្ងសហគមន៍ស្ះជម្កត្ី - ប្ព័ន្ធ ជលផល តាម វាលស្្៖
របាយការណ៍លទ្ធផល
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ឧបសម្ព័ន្ធ ៣៖ ការពង្រឹងភាពអង់អាចរបស់ស្រ្តី 
នាំឱ្រយមានកំណើនសន្តិសុខស្របៀង 
តាមជនបទនៅកម្ពុជា

ត្ីល្អិតជាប្ភ្ទពូជក្ន៊ងស្ុកតាមបណា្ត្ប្ទ្សនៅអាសុីអាគ្ន្យ៍ និងអាសុីខាងត្បូង តូ្វគ្ស្គ្ល់ថា មាន  
គុណតម្លខ្្ពស់ខាងអាហារូបត្ថម្ភ ដ្លផ្សំដោយ ម្៉ាកូ្ និងមីកូ្សរជាតិ ដូចជា វីតាមីន និងសរធាតុរ្៉។ តី្ល្អតិៗ 
ទាំងន្ះដើរតួយា៉្ងសំខាន់ក្ន៊ងការលុបបំបាត់កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ និងកង្វះមីកូ្សរជាតិក្ន៊ងចំណោមពលរដ្ឋ និង 
គ្ួសរក្ីក្នៅជនបទ។ ទោះជាយា៉្ងន្ះក្តី ពីមុនគ្ួសរជាច្ើនតាមជនបទនៅកម្ព៊ជា ពុំបានដឹងពីអត្ថ 
ប្យោជន៍ន្ការបរិភោគត្ីល្អិតប្ភ្ទពូជក្ន៊ងសុ្កដ្លមានច្ើននៅតាមវាលស្្ឡើយ។

ដោយមានការគាំទ្ពី USAID គម្្ងធនធានជលផលតាមវាលស្្ន្កម្មវិធីសន្តិសុខស្បៀងសម្្ប ់
អនាគតកម្ព៊ជា ជំហានទី២ កំពុងគំាទ្ដល់សហគមន៍ត្ីស្ះជម្កត្ីចំនួន ១៤០ កន្ល្ងនៅជុំវិញបឹងទន្ល្សប  
ដើម្បីក្លម្អការគ្ប់គ្ងធនធានជលផលវាលស្្ និងបង្កើនចំណ្ះដឹងរបស់អ្នកភូមិតាមមូលដ្ឋ្ន និងអ្នក 
ពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗផ្ស្ងទៀត អំពីការអនុវត្តលើផ្ន្ក WASH សន្តិសុខស្បៀង និងអត្ថប្យោជន៍ន្ការបរិភោគ 
ត្ីល្អិតប្ភ្ទពូជក្ន៊ងស្ុក។

អ្នកស្ី ណ្ ស្ីអូន រស់នៅភូមិជនបទមួយ ក្ន៊ងខ្ត្តកំពង់ធំ ន្ប្ទ្សកម្ព៊ជា។ គាត់ ជាម្គ្ួសរដ្ល 
មានសមាជិកគ្ួសរចំនួន ៦នាក់ រួមទាំងឪពុកមា្ត្យចាស់ និងប្អូនស្ីពីរនាក់។ មុនចូលរួមក្ន៊ងគម្្ងន្ះ  
ប្ភពប្្ក់ចំណូលត្មួយគត់របស់គ្ួសរគាត់គឺ បានពីស្វាកម្មកាត់ដ្រ។

ណ្ ស្ីអូន ពោលថា “មុនចូលរួមក្ន៊ងគម្្ងន្ះ ខ្ញ៊ំមិនបានដឹងពីអត្ថប្យោជន៍ន្ត្ីល្អិត និងម្សៅត្ី 
សម្្ប់កុមារអាយុក្្ម ៥ ឆ្ន្ំឡើយ ហើយក៏ពុំមានចំណ្ះដឹង និងជំនាញក្ន៊ងការផលិតម្សៅត្ីផងដ្រ”។ 

ពីដំបូង អ្នកស្ី ណ្ ស្ីអូន គ្្ន់ត្ចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមក្ន៊ងសកម្មភាពមួយចំនួនន្គម្្ងប៉ុណោ្ណ្ះ  
ប៉ុន្ត្ក្្យមកគាត់បានជាប់ឆ្ន្តជាសមាជិកគណៈកម្មការសហគមន៍ស្ះជម្កត្ី(CFR)បឹងប៊ុនធាយ និង 
ជាអ្នកស្ម័គ្ចិត្តក្ន៊ងក្ុមគាំទ្សុខភាពភូមិ។ គម្្ងន្ះបានពង្ឹងសមត្ថភាពសមាជិកគណៈកម្មការន្ CFRs  
ទាំង ១៤០ ជាពិស្សស្ត្ី ដូចជា ស្ីអូន តាមរយៈការបណ្តុះបណា្ត្ល ការណ្នាំ ទស្សនកិច្ចសិក្សា និងការ 
អនុវត្តជាក់ស្ត្ង។ ដោយបានទទួលតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំក្ន៊ងសហគមន៍ អ្នកស្ី ណ្ ស្ីអូន ត្ងត្ជំរុញ 
ការអនុវត្តអនាម័យ និងការរស់នៅស្អ្ត ព្មទាំងផ្សព្វផ្សាយពីអត្ថប្យោជន៍ន្ការបរិភោគតី្ល្អិតៗ និងវិធ ី
ធ្វើម្ហូប ដ្លបង្កើនជាអតិបរមានូវអាហារូបត្ថម្ភដល់ប្ជាពលរដ្ឋក្ន៊ងមូលដ្ឋ្ន និងអ្នកថ្ទាំកុមារ។

គម្្ងធនធានជលផលតាមវាលស្្ន្កម្មវិធីសន្តិសុខស្បៀងសម្្ប់អនាគតកម្ព៊ជា ជំហានទី២ ដ្ល 
ដឹកនាំអនុវត្តដោយអង្គការវីលហ្វីស សហការជាមួយ NOURISH - គម្្ងមួយផ្ស្ងទៀតដ្លទទួលមូលនិធ ិ
ពី USAID ក៏បានបណ្តុះបណា្ត្លអ្នកស្ម័គ្ចិត្តមកពីសហគមន៍គោលដៅអំពីរបៀបផលិតម្សៅតី្ ដ្លផលិតពី 
ត្ីល្អិតពូជក្ន៊ងស្ុក ដ្លសម្បូរមីក្ូសរជាតិជាអាហារបំប៉នសម្្ប់កុមារ និងស្ត្ីបំបៅដោះកូន។ បនា្ទ្ប់ព ី
បញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណា្ត្លជាបន្តបនា្ទ្ប់ អ្នកស្ី ណ្ ស្ីអូនបានសម្្ចចិត្តផ្សព្វផ្សាយពី ម្សៅត្ីតូចដល់អ្នកដទ្ 
និងរកចំណូលបន្ថ្មសម្្ប់គ្ួសរពីការលក់ម្សៅត្ីល្អិតៗ។ គាត់បានចាប់ផ្តើមផលិតកម្មម្សៅត្ីសម្្ប់លក ់
ក្ន៊ងសហគមន៍របស់គាត់ ដោយត្ងត្អនុវត្តវិធានការអនាម័យបានល្អបំផុត។ ផលិតផលរបស់គាត់បានទទួល 
ការនិយមក្ន៊ងចំណោមអ្នកភូមិនៅសហគមន៍របស់គាត់ ហើយនាងអាចទទួលបានប្្ក់ចំណ្ញសមល្មមព ី
អាជីវកម្មន្ះ។

ការបញ្ចូលប្ធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយ្នឌ័រ ទៅ ក្ន៊ង ការ គ្ប់គ្ងសហគមន៍ស្ះជម្កត្ី - ប្ព័ន្ធ ជលផល តាម វាលស្្៖
របាយការណ៍លទ្ធផល
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ដោយមានការគាំទ្ពីគម្្ងន្ះ អ្នកស្ី ណ្ ស្ីអូន បានពង្ីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន ដើម្បីលក់ទៅ 
ទីផ្សារក្្សហគមន៍ តាមរយៈការតាំងពិព័រណ៍ទីផ្សារ និងបណា្ត្ញព័ត៌មានសង្គម។ គាត់បានបង្ហ្ះសរអំព ី
ផលិតផលរបស់គាត់នៅលើ ហ្វ្សប៊ុក និងបានច្ករំល្កវីដ្អូផ្ទ្ល់ផងដ្រ។ នៅព្លគាត់ផ្សព្វផ្សាយ 
ផលិតផល គាត់ត្ងត្លើកឡើងពីអត្ថប្យោជន៍ន្ត្ីល្អិតៗ ចំពោះស្ត្ីមានផ្ទ្ពោះ និងកុមារអាយុក្្ម 
ប្្ំឆ្ន្ំ។ ជាលទ្ធផល មនុស្សជាច្ើននៅក្្សហគមន៍របស់គាត់បានចាប់អារម្មណ៍លើផលិតផលរបស់គាត់  
ហើយបានបញ្ជ្ទិញតាម ហ្វ្សប៊ុក និងតាមទូរស័ព្ទដ្។ ជាមធ្យមគាត់អាចលក់ម្សៅត្ីបានប្ហ្ល ១០០ក្វ 
ក្ន៊ងមួយខ្ៗ ក្ន៊ងតម្ល្ ១,២៥ ដលុា្ល្រក្ន៊ងមួយក្វ។

“សូមអរគុណចំពោះគម្្ងដ្លផ្តល់ឱកាសឱ្យខ្ញ៊ំតាំងបងា្ហ្ញម្សៅត្ីរបស់ខ្ញ៊ំនៅឯពិព័រណ៍មួយ។ ឥឡូវន្ះ 
មនុស្សជាច្ើនបានស្គ្ល់ខ្ញ៊ំ និងផលិតផលរបស់ខ្ញ៊ំ។ ពួកគ្បានបញ្ជ្ទិញផលិតផលរបស់ខ្ញ៊ំតាមទូរស័ព្ទដ ្ 
និងហ្វ្សប៊ុក។ ខ្ញ៊ំរីករយ ព្្ះការលក់របស់ខ្ញ៊ំបានកើនឡើងសូម្បីត្អំឡ៊ងព្លកូវីដ-១៩”។ អ្នកស្ី ណ្ 
ស្ីអូន

ត្ីល្អិតប្ភ្ទពូជក្ន៊ងស្ុក ដ្លត្ូវបានប្ើសម្្ប់ផលិតម្សៅត្ី តាមធម្មតាអ្នកន្សទក្ន៊ងមូលដ្ឋ្ន 
ចាប់តី្មកពីវាលស្្ ស្ះសហគមន៍ ព្្កនិងអាងទឹកផ្ស្ងទៀត។ ម្សៅតី្មិនតឹ្មត្ផ្តល់ផលចំណ្ញដល់អ្នក 
ផលិតបុ៉ណោ្ណះ្ទ្ បុ៉ន្តថ្្មទំាងផ្តល់ប្្ក់ចំណូលដល់គួ្សរន្សទខា្នត្តូច ក្នង៊អំឡ៊ងព្លមានវិបត្តស្ិដ្ឋកិច្ច  
ដូចជា ការរតត្បាតន្ជំងឺកូវីដ-១៩ផងដ្រ តាមរយៈការលក់តី្ល្អិតៗដ្លមិនមានតម្ល្ខ្ពស់។

គម្្ងធនធានជលផលតាមវាលស្្ន្កម្មវិធីសន្តសុិខស្បៀងសម្្ប់អនាគតកម្ពជ៊ា ជំហានទី២ បានរួម 
ចំណ្កផ្គត់ផ្គង់ដោយស្ថិរភាព ទាំងត្ីធំនិងតូចពីបរិស្ថ្នវាលស្្ និងទ្ទ្ង់ដល់វត្តមានត្ីក្ន៊ងមូលដ្ឋ្ននៅ 
តាមភូមិក្ន៊ងជនបទ ទោះបីនៅក្ន៊ងបណា្ត្ឆ្ន្ំរំងស្ងួតក៏ដោយ។ តាមរយៈការអនុវត្តគម្្ងន្ះ អង្គការវីលហ្វីស  
និងដ្គូនានាបានចូលរួមចំណ្កក្ន៊ងការធ្វើឱ្យប្សើរឡើងនូវសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភសម្្ប់ប្ជា 
ពលរដ្ឋច្ើនជាង ១០០.០០០នាក់។ សូម្បីត្មានគ្្ះរំងស្ងួតនៅឆ្ន្ំ ២០២០ ក៏ដោយ បរិមាណត្ីល្អិត 
ពូជក្ន៊ងស្ុក ដ្លសំបូរទៅដោយសរធាតុចិញ្ចឹមដ្លកុមារអាយុក្្ម ៥ឆ្ន្ំ បានបរិភោគក្ន៊ងរដូវបំ្្ងបាន 
កើនឡើង ២០% ក្នង៊ព្លដ្លការផ្គត់ផ្គង់តី្ល្អតិៗបានថយចុះជាទូទៅ។ លើសពីន្ះ សមាមាត្គួ្សរដ្ល 
បរិភោគត្ីប្ភ្ទន្ះទាំងមូល ដ្លបង្កើតជាអតិបរមានូវអត្ថប្យោជន៍ខាងអាហារូបត្ថម្ភ បានកើនឡើងបួន 
ដងផងដ្រ ចាប់តាំងពីឆ្ន្ំ ២០១៧មក។ 

ការបញ្ចូលប្ធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយ្នឌ័រ ទៅ ក្ន៊ង ការ គ្ប់គ្ងសហគមន៍ស្ះជម្កត្ី - ប្ព័ន្ធ ជលផល តាម វាលស្្៖
របាយការណ៍លទ្ធផល





អំពីអង្គការ វើលហ្វីស 

វីលហ្វីស ជាអង្គការស្្វជ្្វអន្តរជាតិ មិនស្វ្ងរកផលចំណ្ញ ដ្លប្ើប្្ស់សកា្ត្នុពលន្ធនធានជលផលនិងវារី 

វប្បកម្ម ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអត់ឃ្ល្ន និងភាពក្ីក្។ នៅទូទាំងពិភពលោក ប្ជាពលរដ្ឋក្ីក្ជាងមួយពាន់លាននាក ់

ទទួលបានបូ្ត្អ៊ីនពីសច់សត្វ ភាគច្ើនពីត្ី ហើយពលរដ្ឋ ៨០០លាននាក់ ពឹងផ្អ្កលើធនធានជលផល និងវារីវប្បកម្ម 

សម្្ប់ការចិញ្ចមឹជីវិតរបស់ពួកគាត់។ វីលហ្វសី គឺជាសមាជិកន្ CGIAR ដ្លជាដ្គូស្្វជ្្វសកលដើម្បីធានាសន្តសុិខ 

ស្បៀងទៅអនាគត។

ចំពោះព័ត៌មានបន្ថ្ម សូមអានក្ន៊ង៖ www.worldfishcenter.org


