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ពាក្យបំព្រួញ

CFR

Community Fish Refuge

សហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី

FiA

Fisheries Administration

រដ្ឋបាលជលផល

KAP

Knowledge, attitudes, and practices

ចំណេះដឹង អាកប្បកិរិយា និងការប្រព្រឹត្ត

MDD

Minimum dietary diversity

កម្រិតចម្រុះអប្បបរមានៃរបបអាហារ

RFF

Rice field fisheries

ជលផលតាមវាលស្រែ

SIS

Small indigenous fish species

ត្រីល្អិតប្រភេទពូជក្នុងស្រុក

SDGs

Sustainable Development Goals

គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព

USAID
WASH

iv

United States Agency for International
Development
Water, sanitation, and hygiene

ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ
ទឹក អនាម័យ និងការរស់នៅស្អាត

ការបញ្ចូលប្រធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័រ ទៅក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី - ប្រព័នជ
្ធ លផលតាមវាលស្រែ៖
របាយការណ៍លទ្ធផល

១. សេចក្តីសង្ខេបប្រតិបត្តិ
អភិបាលកិចល
្ច ស
្អ មប
្រា ប
់ ព
្រ ន
័ ធ
្ធ នធានជលផលតាមវាលស-្រែ សហគមន៍សះ្រ ជម្រកត្រី (RFF-CFR) ដែលជាប្រភពដ៏សខា
ំ ន់

នៃអាហារដ៏មានជីវជាតិនិងមានប្រភពពីទឹក គឺជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់សន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភនៃគ្រួសារនៅជនបទ
ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ គោលបំណងនៃការរួមបញ្ចូលសកម្មភាពលើផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័រ ទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងស្រះ

ជមក
្រ ត(
ី្រ CFR) មានសក្តន
ា ព
ុ លក្នង
ុ ការពង្រង
ឹ បន្ថម
ែ ទៀតនូវលទ្ធផលទាំងនេះ។ ដោយប្រទ
ើ ន
ិ ន
្ន យ
័ អំពគ
ី ណ
ុ ភាព និងបរិមាណ

យើងមានបំណងចងក្រងឯកសារអំពីឥទ្ធិពលនៃសកម្មភាពលើផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័រ ដែលបានអនុវត្តស្របគ្នាជា
មួយសកម្មភាពគ្រប់គ្រង CFR ។ ខាងក្រោមនេះជាអនុសាសន៍សំខាន់ៗមួយចំនួនពីរបកគំឃើញរ បស់យើង។

yy ការបណ្តុះបណ្តាលអំពអា
ី ហារូបត្ថម្ភដល់អក
្ន ថែទាំកមា
ុ រ ពិតជាជួយកែលំអចំណេះដឹងនិងអាកប្បករិ ិយា។ ទោះជាយ៉ាង
ណាក៏ដោយ ដោយសារអាកប្បកិរិយាលើផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភ មិនមែនអាស្រ័យតែលើចំណេះដឹង ដូច្នេះការយល់ដឹង

ពីឧបសគ្គផ្សេងទៀតនៅក្នុងការបរិភោគ និងភាពចម្រុះនៃរបបអាហារ រួមទាំងអំពីបរិស្ថាននៃអាហារ ក៏មានឥទ្ធិពល
លើអាកប្បកិរិយាផងដែរ។ ដូច្នេះគួរមានការស្រាវជ្រាវបន្ថែមលើផ្នែកទាំងនេះ។

yy គះ្រោ រាំងស្ងត
ួ កាន់តធ
ែ ន
្ង ធ
់ រ្ង និងដែលកើតមានតាមរដូវ គឺជាបញ្ហប
ា ឈ
្រ មចំពោះនិរន្តរភាពនអា
ៃ ហារដល
ែ មានបភ
្រ ព
ពីទឹក សន្តិសុខស្បៀង និងភាពចម្រុះនៃរបបអាហារ។ ការស្រាវជ្រាវដែលទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុ ដើម្បីដោះស្រាយ

បញ្ហាប្រឈមទាំងនេះ ដូចជាតាមរយៈការចិញ្ចឹមត្រីល្អិតៗ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើបច្ចេកទ
 េស រក្សាចំណីអាហារ
ឱ្យមានសុវត្ថិភាព គឺជាតម្រូវការចាំបាច់។

yy ការផ្តលវ់ គ្គបណ្តះុ បណ្តល
ា ដល់អក
្ន ថែទាក
ំ មា
ុ រ អំពវី ធ
ិ ន
ី ង
ិ គ្រឿងផ្សំ សមប
្រា កា
់ ររៀបចំអាហារពីតឱ
ី្រ យ្ បានសមរម្យសមប
្រា ់
កុមារអាយុក្រោម ៥ឆ្នាំ គឺជាវិធីជាក់ស្តែងមួយដើម្បីបង្កើនបរិមាណត្រីក្នុងរបបអាហារសម្រាប់កុមារ។ ការបញ្ចូល

ត្រីជាគ្រឿងផ្សំ ទៅក្នុងកម្មវិធីផ្តល់អាហារតាមសាលារៀន ឬអន្តរាគមន៍ដទៃទៀតក្នុងវិស័យជលផល និងកសិកម្ម
អាចជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្កើនអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់កុមារ និងការបរិភោគត្រី។

yy ការបង្កើនវត្តមាន និងភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានត្រីល្អិតប្រភេទពូជក្នុងស្រុក(SIS)នៅជិតៗផ្ទះ ក៏អាចរួម
ចំណែកដល់ការបង្កើនការបរិភោគ SIS ក្នុងចំណោមកុមារ និងការបរិភោគ SIS សម្រាប់គ្រួសារទាំងមូលនៅរដូវប្រាំង

ផងដែរ។ ដើម្បីស្វែងយល់ពីកត្តាកំណត់លើការបរិភោគ SIS និងភាពប្រែប្រួលនៃការបរិភោគត្រីល្អិតក្នុងចំណោម
ប្រជាពលរដ្ឋ ការស្រាវជ្រាវបន្ថែម គឺជាតម្រូវការចាំបាច់។

yy ការស្រាវជ្រាវ និងនវានុវត្តន៍ទៅអនាគត អាចជួយដល់កម្មវិធីផ្តល់អាហារតាមសាលារៀនដោយប្រើប្រាស់ផលិត
ផលក្នុងមូលដ្ឋាន ជាមួយត្រីល្អិត និងវារីសត្វដទៃទៀតដែលជាផលិតផលពីវាលស្រែ និងអាចជួយកែលម្អអាហារូបត្ថ

ម្ភសម្រាប់កុមារ ក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់ និងគាំទ្រការគ្រប់គ្រង CFR និងការកែលម្អធនធានជលផលតាមវាលស្រែ
ផងដែរ។

yy ការបង្កើតចក្ខុវិស័យតាមគ្រួសារ អាចលើកទឹកចិត្តសមាជិកគ្រួសារ ក្នុងការចែករំលែកកិច្ចការតាមផ្ទះឱ្យមានសមធម៌
ជាងមុន និងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីកែប្រែអាហារូបត្ថម្ភ និងអាកប្បកិរិយាលើផ្នែកទឹក អនាម័យ និងការរស់នៅស្អាត(WASH)
របស់ខ្លួន។ ការកែប្រែដែលទទួលបាន គឺការបែងចែកកម្លាំងពលកម្មក្នុងគ្រួសារកាន់តែសមស្របជាងមុន ដែលជួយ

បង្កើនពេលវេលាដែលស្ត្រីមាន ជាពិសេសដើម្បីចាប់យកតួនាទីជាសហគ្រិន និងជាមេដឹកនាំសហគមន៍។ ទោះជា

យ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយសារការធ្វើចំណាកស្រុកដើម្បីស្វែងរកការងារ ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបញ្ហាប្រឈមដ៏សំខាន់

មួយ គេចាបា
ំ ច់តវូ្រ ធ្វកា
ើ រសវ្រា ជវ្រា បន្ថម
ែ អំពថា
ី តើការបង្កត
ើ ចក្ខវុ ស
ិ យ
័ តាមគសា
ួ្រ រ អាចនឹងកស
ែ មល
ួ្រ បប
ែ ណា ដើមប្ ី
ប្រប
ើ ស
្រា ក
់ ង
ុ្ន ចំណោមសមាជិកសហគមន៍ដែលស្ថិតនៅក្រៅផ្ទះ និងអ្នកថែទាំកុមារដទៃទៀត (ទាំងបុរស និងស្រ្តី)
ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងផ្ទះគ្រប់រដូវ។

yy ស្រអ
ី្ត ក
្ន ចូលរួម និងសមាជិកសហគមន៍ផស្ ង
េ ទៀតបានយល់ពអ
ី ត្ថបយោ
្រ
ជន៍នានានកា
ៃ រចូលរួមរបស់សនៅ
ី្រ្ត ក្នង
ុ គណៈ

គណៈកម្មការ CFR។ អត្ថប្រយោជន៍ទាំងនោះគឺ ការបង្កើនទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងក្នុងការងារ និងមុខមាត់ក្នុងសហគមន៍

ដែលបង្ហាញពីគំរូដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនៃការពង្រឹងភាពអង់អាចរបស់ស្រ្តីនៅមូលដ្ឋាន។ លើសពីនេះ ស្ត្រីបានផ្តល់

ការបញ្ចូលប្រធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័រ ទៅក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី - ប្រព័នជ
្ធ លផលតាមវាលស្រែ៖
របាយការណ៍លទ្ធផល
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ជំនាញដោយឡែក ដែលរួមចំណែកជាមួយបុរស ក្នុងការកែលម្អអភិបាលកិច្ច CFR។ ដោយសាររបកគំឃើញរបស់

យើងភាគច្រន
ើ ទាក់ទងនឹងសមត្ថភាពភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងទំនក
ុ ចិតរ្ត បស់សក
ី្រ្ត ង
ុ្ន ការងារ ដូចះេ្ន គ
 រួ មានការសវ្រា ជវ្រា

បន្ថែមដែលអាចវាយតម្លៃអំពីការរួមចំណែកនៃការបណ្តុះបណ្តាល និងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសលើផ្នែកជលផល មក
លើការពង្រឹងភាពអង់អាចរបស់ស្ត្រី និងអភិបាលកិច្ច CFR។

yy ឥទ្ធិពលមកលើអាហារូបត្ថម្ភ WASH យេនឌ័រ សន្តិសុខស្បៀង និងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ មានការទាក់ទង
រវាងគ្នា។ ការអនុវត្តសកម្មភាពតាមវិស័យទាំងនេះស្របពេលគ្នា អាចផ្តល់ឥទ្ធិពលទាំងនៅក្នុង និងរវាងវិស័យនានា
ដែលជាការពង្រីកអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សហគមន៍។

2

ការបញ្ចូលប្រធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័រ ទៅក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី - ប្រព័នជ
្ធ លផលតាមវាលស្រែ៖
របាយការណ៍លទ្ធផល

២. សេចក្តីផ្តើម
២.១ ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃប្រព័ន្ធធនធានជលផលតាមវាលស្រែ និងសហគមន៍ស
 ្រះជម្រកត្រី
ការនេសាទតាមវាលស្រែ ឬការនេសាទនៅក្នុង និងតំបន់ជុំវិញវាលស្រែ ជាពិសេស ក្នុងរដូវទឹកជំនន់ គឺជាប្រភពប្រាក់

ចំណូល ស្បៀងអាហារ និងអាហារូបត្ថម្ភដ៏សំខាន់នៅកម្ពុជា។ គ្រួសារជាច្រើននៅជនបទ ធ្វើនេសាទតាមវាលស្រែ សម្រាប់

ជាប្រភពប្រាក់ចំណូល ឬការបរិភោគក្នុងគ្រួសារ។ ការនេសាទតាមវាលស្រែក្នុងតំបន់បឹងទន្លេសាបផ្តលឱ្
់ យគ្រួសារនានានូវ
៦២%នៃបរិមាណផលត្រីដែលពួកគាត់បរិភោគ (Freed et al. 2020)។

ការបង្កើត និងគ្រប់គ្រងសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី(CFR) គឺជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការលើកកម្ពស់ផលិតភាព

និងជីវចម្រុះត្រី នៅក្នុងប្រព័ន្ធធនធានជលផលដ៏សំខាន់នេះ។ CFR គឺជាទីជម្រកវារីសត្វ ដែលអាចរកបានគ្រប់រដូវនៅតាម
វាលស។
្រែ នៅពេលដែលទីជម្រកបានទទួលការគប
្រ គ
់ ង
្រ ដោយនិរន្តរភាព ដល
ែ រួមទាំង កិចកា
្ច រពារពីការនេសាទ វាអាចបង្កន
ើ

ម្ចាស់រូបថត៖ Fani Llauradó

បរិមាណត្រីនៅតាមតំបន់វាលស្រែ ដែលនេះជាការបង្កើនលទ្ធភាពរបស់គ្រួសារនានាក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងការទទួលបានត្រី។

រូបថតទី ១៖ សមាជិកសហគមន៍ CFR ធ្វើនេសាទនៅក្នុងវាលស្រែ ដោយប្រើលប

ការបញ្ចូលប្រធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័រ ទៅក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី - ប្រព័នជ
្ធ លផលតាមវាលស្រែ៖
របាយការណ៍លទ្ធផល
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ដោយទទួលស្គាល់ពីគុណតម្លៃទាំងនេះនៃ CFRs រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជម្រុញការបង្កើត និងគ្រប់គ្រងសហគមន៍

ស្រះជម្រកត្រីតាំងពីឆ្នាំ ២០០៥មក (Joffre et al., 2012)។ តាំងពីឆ្នាំ ២០១២មកអង្គការវើលហ្វីស បានធ្វើការជា

មួយរដ្ឋបាលជលផល ជាមួយការគាំទ្រពី USAID ដើម្បសា
ី កល្បង និងពង្រីកការអនុវត្តការងារគ្រប់គ្រងល្អនៅទីតាំង CFR
ដែល FiA បានកំណត់។

២.២ ហេតុអ្វីចាំបាច់បញ្ចូលអាហារូបត្ថម្ភ?
អសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមដ៏សំខាន់នៅកម្ពុជា ដែលបណ្តាលឱ្យមានផលវិបាកអវិជ្ជមាន

មកលើសុខភាព ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍជាតិជារួម។ បច្ចុប្បន្ននេះ កម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការមិនអាចសម្រេច
បានចំណុចដៅសកលស្ទើរទាំងអស់ លើផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភមាតា ទារក និងកុមារតូច (Development Initiatives Poverty

Research, 2020)។ ទោះបីមានវឌ្ឍនភាពមួយចំនួនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាកុមារខ្វះអាហារូបត្ថម្ភក៏ដោយ អត្រាកុមារ
ក្រិននៅតែខ្ពស់ខ្លាំង ដោយនៅឆ្នាំ ២០១៤ កម្ពុជាមានអត្រាកុមារក្រិនអាយុក្រោម ៥ឆ្នាំចំនួន ៣២,៤% (National Institute

of Statistics, Directorate General for Health, & ICF International, 2015)។ អត្រាស្លេកស្លាំងក្នុងច
 ំណោមសក
្ត្រី ្នុង
វ័យបន្តព
 ូជ ពុំថយចុះឡើយ (Development Initiatives Poverty Research, 2020)។ ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមានបន្ទុកខ្ពស់នៃ
ភាពស្លេកស្លាំងដោយមានអត្រា ៥៥,៨% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ (Development Initiatives Poverty Research, 2020)។

ទន្ទឹមនឹងនេះ ប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន ១៣,៤% ប្រឈមនឹងអសន្តិសុខស្បៀងធ្ងន់ធ្ងរ ដោយត្រូវចំណាយច្រើនជាង ៧០%
នៃប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួន ទៅលើម្ហូបអាហារ (FAO, IFAD, UNICEF, WFP, & WHO, 2021)។

កត្តាកំណត់ចំពោះបញ្ហាខ្វះអាហារូបត្ថម្ភក្នុងចំណោមកុមារនៅកម្ពុជា មានលក្ខណៈទូលំទូលាយ។ កត្តាចំបងៗមានជា

អាទិ៍៖ ការបំបៅដោះកូន និងការផ្តល់អាហារដល់កុមារតូចមិនបានគ្រប់គ្រាន់ (ជាពិសេស ការបំបៅដោះកូនតែមួយមុខ ការ

ចាប់ផ្តើមផ្តល់អាហារបន្ថែម និងរបបអាហារអប្បបរមាមិនគ្រប់គ្រាន់) និងបន្ទុកជំងឺរាគរូសខ្ពស់ដែលភាគច្រើនបង្កដោយការ
ប្រើប្រាស់ទឹកមិនស្អាត គ្មានអនាម័យ និងការរស់នៅមិនស្អាត (Development Initiatives Poverty Research, 2020)។ អត្រា

ខ្ពស់នៃកង្វះអាហារូបត្ថម្ភក្នុងចំណោមស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងស្រ្តីបំបៅដោះកូន ក៏រួមចំណែកដល់កង្វះអាហារូបត្ថម្ភរវាងជំនាន់
មនុស្សផងដែរ ដែលធ្វើឱ្យកូនរបស់ពួកគាត់ក៏ជួបប្រទះបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភផងដែរ (Development Initiatives Poverty

Research, 2020)។ របកគំហើញពីការសិក្សាម៉ូដែលថ្មីៗនេះនៅកម្ពុជា បង្ហាញថា កុមារដែលជួបបញ្ហាខ្វះខាតច្រើនមុខ មាន

ភាពត្រួតគ្នានៃបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ សុខភាព ទឹក អនា-ម័យ និងលំនៅដ្ឋាន ទំនងជាជួបប្រទះនឹងភាពក្រិន ក្នុងនោះ
កុមារច្រើនជាង ៧៨% បច្ចុប្បន្នកំពុងជួបប្រទះការខ្វះខាតទាំងនេះចំនួនពីរ ឬច្រើនមុខ (Karpati, Neubourg, Laillou, &

Poirot, 2020) ដែលបង្ហាញពីកង្វះអាហារូបត្ថម្ភលើផ្នែកជាច្រើន។

នៅកម្ពជា
ុ ការបង្កន
ើ បរិមាណផលនេសាទតាមវាលស្រែ មានសក្តន
ា ព
ុ លក្នង
ុ ការរួមចំណក
ែ ដល់ការសមច
្រេ បានគោលដៅ

អភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពសំខាន់ៗ (SDGs 1, 2, 5, 6 និង 12) និងជួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការប្តេជ្ញារបស់ខ្លួនឆ្ពោះទៅ

សម្រចបានសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភពោលគឺ យុទ្ធសាស្ត្រជាតិលើកទី២ ស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

(NSFSN, 2019-2023)។ នៅឆ្នាំ ២០១៦ អ្នកស្រាវជ្រាវ និងអ្នកអនុវត្តបានកែលំអអន្តរាគមន៍គ្រប់គ្រង CFR ជាមួយ

សម្មតិកម្មដែលថា ការផ្តោតលើអាហារូបត្ថម្ភ និងអន្តរាគមន៍យេនឌ័រ ទន្ទឹមនឹងសកម្មភា
 ពបង្កើនធនធានជលផលតាមវាលស្រែ
នឹងជួយដល់វិស័យនេសាទក្នុងការបំពេញសក្តានុពលរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឱ្យមានការរីកចម្រើនខាងអាហារូបត្ថម្ភ និងសន្តិសុខ

ស្បៀងនៅតាមមូលដ្ឋាន។ តម្រូវការឱ្យមានអន្តរាគមន៍បែបនេះ បានបង្ហាញតាមរយៈភស្តុតាងផ្សេងទៀតដែលអះអាងថា
អន្តរាគមន៍ដែលផ្តោតលើអាហារូបត្ថម្ភនៅក្រៅវិស័យសុខាភិបាល គឺជាកត្តាសំខាន់ ក្នុងការសម្រេចបាននូវវឌ្ឍនភាពខាង
ផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភ (Kumar et al., 2018; Ruel & Alderman, 2013)។

២.៣ ហេតុអ្វីចាំបាច់បញ្ចូលយេនឌ័រ?
ស្ត្រីផ្តល់វិភាគទានយ៉ាងសំខាន់ៗ នៅក្នុងការនេសាទខ្នាតតូច ទោះបីជារឿយៗ វិភាគទានទាំងនោះត្រូវបានឱ្យតម្លៃទាប

និងមើលរំលងក៏ដោយ។ ការគ្រប់គ្រងជលផលនៅតែបន្តស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបស់បុរស ទោះបីស្រីបា
្ត នចូលរួមយ៉ាងច្រើនក្នុង
សកម្មភាពដែលទាក់ទងនឹងជលផលដែលរួមទាំង ការងារនៅមុន និងក្រោយការប្រមូលផលក៏ដោយ។ ក្នុងការគ្រប់គ្រង
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ការបញ្ចូលប្រធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័រ ទៅក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី - ប្រព័នជ
្ធ លផលតាមវាលស្រែ៖
របាយការណ៍លទ្ធផល

ធនធានជលផលវាលស្រែនៅកម្ពុជា ស្ត្រីភាគច្រើនបានចូលរួមដោយប្រយោល តាមរយៈក្រុមសន្សំ និងក្រុមឥណទាន ព្រម

ទាំងក្រុមជួយខ្លួនឯង (The WorldFish Center, 2010)។ ស្ត្រីក្នុងចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលកាន់តំណែងជាអ្នកដឹកនាំ
ឬធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគណៈកម្មការគ្រប់គ្រង ទោះបីការចូលរួមរបស់ពួកគាត់ ក្នុងបំណងកែលម្អជីវភាពរស់នៅ ពង្រឹង
សមត្ថភាព និងអត្ថប្រយោជន៍ ពីការកែលំអធនធានជលផលសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយៗក៏ដោយ (The WorldFish

Center, 2010)។ នៅក្នង
ុ ការសិកសា
្ មួយដែលធ្វឡ
ើ ង
ើ ដោយរដ្ឋ-បាលជលផល "ការពាក់ពន
័ ខា
្ធ ងយន
េ ឌ័រនៅក្នង
ុ ការគប
្រ គ
់ ង
្រ
ធនធានធម្មជាតិដោយសហគមន៍៖ តួនាទី តម្រូវការចាំបាច់ និងការប៉ងប
 ្រាថ្នារបស់ស្ត្រីក្នុងសហគមន៍នេសាទ" ស្រ្តីជាអ្នក

ឆ្លើយនៅក្នុងការសិក្សានោះ បានយោងទៅនិយាមយេនឌ័រដែលមានលក្ខណៈរឹតត្បិត រួមទាំង កង្វះសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើ

ឱ្យមានតុលយ្ ភាពរវាងតួនាទីកង
ុ្ន ផលិតកម្ម និងក្នង
ុ ការបន្តពជ
ូ ពម
្រ ទាំងការយល់ថា ខ្លន
ួ ឯងគ្មន
ា ការជឿជាក់កង
ុ្ន ការងារដោយ
សារតែ ការអប់រំ និងទំនក
ុ ចិតដ
្ត ល
ែ នៅមានកម្រត
ិ ទាប ដែលជាឧបសគ្គចម្បងក្នង
ុ ការទទួលយកតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំ (Fisheries

Administration of Cambodia & CBNRM Learning Institute, 2008)។

បន្ថែមលើសក្តានុពលក្នុងការសម្រេច SDGs និងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយអាហារូបត្ថម្ភ ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ ការបញ្ចូល

សកម្មភាពយេនឌ័រទៅក្នុងការគ្រប់គ្រង CFR អាចនាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍កាន់តែច្រើន និងដោយសមធម៌សម្រាប់បុគ្គល
គ្រួសារ គណៈកម្មការ CFR និងសហគមន៍ទាំងមូល។

២.៤ លំនាំនៃឥទ្ធិពលពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័រមកលើការនេសាទតាមវាលស្រែ
សកម្មភាពលើផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័រ ដូចខាងក្រោម ត្រូវបានអនុវត្ត ទន្ទឹមនឹងសកម្មភាពលើកកម្ពស់ការអនុវត្តល្អ

សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងធនធានជលផលតាមវាលស្រែ និងសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី៖

yy អាហារូបត្ថម្ភ៖ ការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកថែទាំកុមារ (រួមទាំង ការបំបៅដោះកូនតែមួយមុខ ទម្លាប់ក្នុងការផ្តល់អាហារដល់
ទារក និងកុមារតូច អាហារូបត្ថម្ភ និងWASH) ការបណ្តុះបណ្តាល និងការណែនាំលើការថែទាំច្បារដំណាំនៅតាមផ្ទះ។

yy យេនឌ័រ៖ ការបង្កើតចក្ខុវិស័យតាមគ្រួសារ និងការបញ្ចូលស្ត្រីទៅក្នុងគណៈកម្មការ CFR។
គម្រោងចំនួនពីរ (គម្រោងធនធានជលផលតាមវាលស្រែ នៃកម្មវិធីសន្តិសុខស្បៀងសម្រាបអ
់ នាគតកម្ពុជា ជំហានទី២

និងគម្រោងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធវារី-កសិកម្ម ដើម្បីលើកកំពស់អាហារូបត្ថម្ភ និងជីវភាពរស់នៅ) ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីអនុវត្ត
សកម្មភាពទាំងនេះទន្ទឹមគ្នាដែលគម្រោងនីមួយៗបំពេញបន្ថែម និងរួមចំណែកដល់គម្រោងមួយទៀត ដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពល
តាមរយៈទ្រឹស្តីនៃការផ្លាស់ប្តូរ(រូបទី ១)។ សកម្មភាពគ្រប់គ្រងជលផលវាលស្រែត្រូវបានរំពឹងថា នឹងប
 ង្កើនលទ្ធភាពទទួល
បាន និងវត្តមានត្រី វារីសត្វផ្សេងទៀត និងរុក្ខជាតិទឹក។ រីឯវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអ្នកថែទាំកុមារដែលផ្តោតលើអាហារូបត្ថម្ភ និង

សកម្មភាពបង្កើតការយល់ដឹងដល់សហគមន៍ ត្រូវបានរំពឹងថា នឹងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការបរិភោគត្រី និងអត្ថប្រយោជន៍លើ
ផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភនៅក្នុងមូលដ្ឋាន ជាពិសេសសម្រាប់កុមារអាយុក្រោម ៥ឆ្នាំ ដោយលើកកំពស់ចំណេះដឹង អាកប្បកិរិយា

និងការអនុវត្តលើផែក
្ន អាហារូបត្ថម្ភជាវិជ្ជមាន និងអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកថែទាំកុមារ និងគ្រួសារលើផែក
្ន WASH។ ទន្ទឹមនឹង

នេះ សកម្មភាពលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រត្រូវបានរំពឹងថា នឹងរួមចំណែកក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានជលផលតាមវាលស្រែ
ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព ក៏ដូចជា កែលម្អអាហារូបត្ថម្ភ និងលទ្ធផលលើផ្នែកWASH ផងដែរ។

២.៥ គោលបំណងនៃរបាយការណ៍នេះ
អភិបាលកិចល
្ច ស
្អ មប
្រា ប
់ ព
្រ ន
័ ្ធ RFF-CFR មានសារៈសំខាន់ចពោ
ំ ះសន្តស
ិ ខ
ុ ស្បៀង និងអាហារូបត្ថមក
្ភ ង
ុ្ន ចំណោមបជា
្រ ពល

រដ្ឋតាមជនបទនៅកម្ពុជា។ ពីមុន យើងបានរៀបចំរួចមកហើយនូវឯកសារណែនាំសម្រាប់ការរៀបចំ និងគ្រប់គ្រង CFRs និង
របៀបបញ្ចូលសកម្មភាពអាហារូបត្ថម្ភនិងយេនឌ័រទៅក្នុងការគ្រប់គ្រង CFR-RFF។ តាមរយៈរបាយការណ៍នេះ យើងមាន

បំណងចងក្រងជាឯកសារអំពីឥទ្ធិពលនៃការបញ្ចូលសកម្មភាពអាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័រទៅក្នុងការគ្រប់គ្រង CFR មកលើ

គ្រួសារ និងសហគមន៍។ ឥទ្ធិពលដែលបានគូសបញ្ជាក់ក្នុងរបាយការណ៍នេះ មិនមែនជាលទ្ធផលនៃសកម្មភាពជាក់លាក់
ក្នុងផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័រដោយផ្ទាល់នោះទេ។ ប៉ុន្តែ វាជាលទ្ធផលនៃការគ្រប់គ្រង និងអភិបាលកិច្ចល្អសម្រាបC
់ FR
ដោយបន្ថែមសកម្មភាពអាហារូបត្ថម្ភ និងសកម្មភាពយេនឌ័រប៉ុណ្ណោះ។

ការបញ្ចូលប្រធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័រ ទៅក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី - ប្រព័នជ
្ធ លផលតាមវាលស្រែ៖
របាយការណ៍លទ្ធផល

5

6

ការបញ្ចូលប្រធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័រ ទៅក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី - ប្រព័នជ
្ធ លផលតាមវាលស្រែ៖

របាយការណ៍លទ្ធផល

បង្កើតចក្ខវិុ ស័យតាម
គ្រួសារនិងព
 ិព័រណ៍
គ្រួសារគំរូ

ការអនុវត្តន
 ិងM&E

ផែនការ អភិវឌ្ឍន៍

ដំណើរកា
 ររៀបចំ

ការបញ្ចូលស្រ្តីក្នុង

ធាតុចេញ

លក្ខណៈស្មើភាព
លើកា
 រទទួលខ
 ស
ុ 
ត្រូវកុង
្ន គ
 ្រួសារ

ស្រ្តីមានពេល
វេលាច្រើនជា
 ង
មុន

លើកកំពស់ន
 ិង
ការយល់ដឹងអ
 ំពី
សមភាពយេនឌ័រ

កែលំអ
ស្ថានភាពអាហា
រូបត្ថម្ភ

ការជឿជាក់លើ
ខ្លួនឯ
 ងក្នុងកា
 រ
ដឹកនាំរបស់ស្រ្តី
បានកែលំអ

ការផ្តល់អាហារ
ដល់ទារកនិង
កុមារនិងអ
 នាម័យ
បានប្រសើរឡ
 ើង

កណើនប
 ្រាក់
ចំណូលពកា
ី រលក់
ត្រី

កំណើនផ
 លិតផល
និងភា
 ពចម្រុះនៃត្រី

រូបទី ១៖ ទ្រឹស្តីនៃការប្រែប្រួលសម្រាប់សកម្មភាពអាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័រ ក្នុងការនេសាទតាមវាលស្រែ

ដំណាក់កាល៤៖
តាមដាន ពិនិត្យ
ឡើងវិញ និងកា
 រ
ពង្រឹង

ការបញ្ចូលស្រ្តី
ក្នុងគ
 ណៈកម្ម
ការ CFR

ការយល់ដឹង
អំពន
ី ិយាម ន
 ិង
ការអនុវត្តខា
 ង
យេនឌ័រ

កំណើនចំណេះដ
 ឹង
និងការ
 យល់ដឹង
អំពីអា
 ហារូបត្ថម្ភ
និង WISH

បណ្តុះបណ្តាល
អ្នកថ
 ែទាំកុមារអំពី
អាហារូបត្ថមន
្ភ ិង
WASH

ដំណាក់កាល២៖
ការយល់ដឹងនិង
ភាពអង់អាចនៃអ្នក
ពាក់ព័ន្ធ

ដំណាក់កាល៣៖
អភិវឌ្ឍន៍ស
 មត្ថភាព
គណៈកម្មកា
 រ CFR
និងកា
 រចូលរួមន
 ៃ
សហគមន៍

កំណើនភា
 ព
ចម្រុះនៃផលិត
កម្ម

បណ្តុះបណ្តាលពី
ការអនុវត្តល
 ្អលើការ
គ្រប់គ្រង CFR

ដំណើរការ

ដំណាក់កាល១៖
កសាងសមត្ថភាព
ដៃគូ

អភិបាលកិច្ច CFR

ធាតុចូល

កំណើនកា
 រ
បរិភោគត្រីនិង
អាហារចម្រោះ
ដែលមានជីវជាតិ

បានបង្កើន
វត្តមាននិងកា
 រ
ទទួលបានត្រី 
និងភា
 ពចម្រុះនៃ
អាហារ

ការគ្រប់គ្រង
ត្រីបានប្រសើរ
ឡើង

របរចិញ្ចឹមជ
 ីវិតន
 ៃ
គសា
្រួ រអក
្ន ន
 េសាទ
បានប្រសើរឡើង

លទ្ធផល

យេនឌ៍រ

សកម្មភាព

បន្ទុកជ
 ំងបា
ឺ ន
ថយចុះ

កែលំអ
ស្ថានភាព
អាហារូបត្ថម្ភ

សកម្មភាព 
អាហារូបត្ថម្ភ

ឥទ្ធិពល

៣. វិធីសាស្រ្ត
៣.១ រចនាបថនៃការសិក្សា និងសំណាក
របាយការណ៍នេះសំយោគទិន្នន័យបរិមាណ និងទិន្នន័យគុណភាពដែលប្រមូលបានរវាងឆ្នាំ ២០១៧ និងឆ្នាំ២០២១

(តារាងទី ១)។ ទិន្នន័យទាំងនេះ ត្រូវបានប្រមូលនៅមុនក្នុងអំឡុងពេល និងក្រោយពេលអនុវត្តអន្តរាគមន៍គ្រប់គ្រង CFR
និងសកម្មភាពអាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័រ ក្នុងខេត្តចំនួនបួននៃកម្ពុជា៖ បាត់ដំបង កំពង់ធំ ពោធិ៍សាត់ និងស
 ៀមរាប។
តារាងទី ១. សេចក្តីសង្ខេបវិធីសាស្រ្តប្រើប្រាស់ក្នុងរបាយការណ៍នេះ
សមាស
ភាគ

អាហា
រូបត្ថម្ភ

សំណាក

វិធីសាស្រ្ត

ឧបករណ៍ប
 ្រមូលទិន្នន័យ

គ្រួសារក្នុងគ
 ម្រោង

បរិមាណ

ការស្ទង់មតិស
 ំណាកតំណាងអំពផ
ី ល
អាហារ

គ្រួសារក្នុងគ
 ម្រោង

យេនឌ័រ

នេសាទ ការរៀបចំ និងកា
 របរិភោគ

បរិមាណ

កម្រិតញឹកញាប់និងកា
 ល
បរិច្ឆេទប
 ្រមូលទិន្នន័យ

២ដងក្នុងម
 ួយឆាំ;្ន ២០១៧២០២០

ការស្ទង់មតិស
 ំណាកតំណាងអំពី

ដើមគ្រា កណ្តាលគ្រា និង

ប្រព្រឹត្ត

& ២០២១

ចំណេះដ
 ឹង អាកប្បក
 ិរិយា និងកា
 រ

ចុងគ្រា ឆ្នាំ ២០១៨ ២០១៩

គ្រួសារក្នុងគ
 ម្រោង

គុណភាព

ការសម្ភាសស៊ីជម្រៅជាលក្ខណៈ

ចុងគ្រា ឆ្នាំ ២០២១

អ្នកអ
 នុវត្តគ
 ម្រោង

គុណភាព

សម្ភាសតាមអនឡាញ

ចុងគ្រា ឆ្នាំ ២០២១

គ្រួសារគំរូ

បរិមាណ & អង្កេត(សំណាកពុំមានលក្ខណៈ

គណៈកម្មការ CFR,

អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និង
សមាជិកសហគមន៍

បុគ្គល, ការពិភាក្សាក
 ្រុមគោលដៅ

ចុងគ្រា និង៦
 ខ
 ក្រោ
ែ យកា
 រ

គុណភាព

តំណាង) និងកា
 រសម្ភាសស៊ីជម្រៅជា អនុវត្ត; ឆ្នាំ ២០១៨ ២០១៩
លក្ខណៈបុគ្គល

& ២០២០

បរិមាណ

ការវាយតម្លៃសមត្ថភាពរបស់ CFR

ដើមគ្រា កណ្តាលគ្រា

(ស្វ័យរាយការណ៍)

និងច
 ុងគ
 ្រា; ឆ្នាំ ២០១៧
២០១៩ & ២០២១

CFR

៣.១.១ បរិមាណ
៣.១.១.១ អាហារូបត្ថម្ភ
ការស្ទង់មតិបែបបរិមាណបានធ្វើឡើងចំនួនពីរលើក៖ ការស្ទង់មតិទីមួយ ផ្តោតលើការអនុវត្តតាមផ្ទះ ការរៀបចំចំអិន

និងការបរិភោគត្រី។ ការស្ទង់មតិទីពីរ ផ្តោតលើចំណេះដឹងអាកប្បកិរិយា និងការអនុវត្តតាមគ្រួសារ លើផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភ

និងWASH។ ការស្ទង់មតិទាំងពីរ មានភាពខុសប្លែកគ្នាខាងវិធីសាស្រ្តនៃការយកសំណាក ដោយការស្ទង់មតិទីមួយផ្តោត
លើគ្រួសារនេសាទ និងយកសំណាកជាសមាមាត្រដ៏ច្រើននៃគ្រួសារក្នុងភូមិមួយចំនួនតូច ចំណែកការស្ទង់មតិទីពីរ ផ្តោតលើ
គ្រួសារដែលមានកុមារអាយុក្រោម ៥ឆ្នាំ និងសំណាកជាគ្រួសារមួយចំនួនតូចនៅក្នុងភូមិជាច្រើន។

ការបញ្ចូលប្រធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័រ ទៅក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី - ប្រព័នជ
្ធ លផលតាមវាលស្រែ៖
របាយការណ៍លទ្ធផល
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ការស្ទង់មតិបែបបរិមាណអំពីផលចាប់តាមគ្រួសារ ការរៀបចំចំអិន និងការបរិភោគត្រី ត្រូវបានធ្វើឡើងពីរដងក្នុងមួយ

ឆ្នាំៗ នៅទូទាំងរយៈពេលសិក្សា។ អាស្រ័យលើវត្តមានគ្រួសារ (ចំនួនពី ៨០៥ ទៅ ៨៨៤) គ្រួសារដែលធ្វើនេសាទតាមស្រែ

ត្រូវបានស្ទង់មតិនៅក្នុងភូមិចំនួន២៣ ទូទាំងខេត្តគោលដៅចំនួន ៤ ក្នុងអំឡុងពេលយកសំណាក។ អ្នកឆ្លើយបានផ្តល់ព័ត៌មាន
លម្អិតអំពីប្រភេទ និងទម្ងន់នៃផលត្រី វិធីសាស្រ្តចំអិនម្ហូបជាមួយត្រីដែលសម្បូរមីក្រូសារជាតិ និងបរិមាណត្រីសម្បូរមីក្រូសារ
ជាតិដែលកុមារអាយុក្រោម ៥ ឆ្នាំបានបរិភោគ។

ការស្ទងម
់ តិបប
ែ បរិមាណតាមគ្រសា
ួ រ អំពច
ី ណ
ំ
ះេ ដឹង អាកប្បកិរយា
ិ និងការបព
្រ ត
ឹ្រ ្ត (KAP)លើផក
ែ្ន អាហារូបត្ថម្ភ និងWASH

ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅដំណាក់កាលដើមគ្រា កណ្តាលគ្រា និងចុងគ្រា នៃរយៈពេលសិក្សានេះ។ នៅដំណាក់កាលនីមួយៗ វិធី
សាស្រ្តស្រាវជ្រាវពហុដំណាក់កាលត្រូវបានយកមកអនុវត្ត ដោយរួមបញ្ចូលការស្ទង់មតិបែបបរិមាណលើ ៧៥៦គ្រួសារដែល

បានជ្រើសរើសដោយចៃដន្យ (HHs) ដែលមានយ៉ាងហោចណាស់កុមារម្នាក់អាយុក្រោម ៥ឆ្នាំក្នុងបន្ទុក ក្នុងភូមិគោលដៅ
នៅក្នុងខេត្តគោលដៅទាំងបួន។ សំណាកនេះបានផ្តល់ទិន្នន័យដែលលក្ខណៈតំណាងឱ្យចំនួនគ្រួសារដែលមានកូនយ៉ាង

ហោចណាស់ម្នាក់អាយុក្រោម ៥ឆ្នាំនៅក្នុង ១៣៤ CFRs (៣២.១១៣ គ្រួសារក្នុង ១២៨ភូមិ) ជាមួយកម្រិតទំនុកចិត្តយ៉ាងតិច

៨៥% និងសន្ទស្សន៍កំហុសទាបជាង ៤%។ សម្រាប់ដំណាក់កាលទាំងបី គ្រួសារផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងភូមិដដែល ត្រូវ

បានជ្រើសយកជាសំណាក ហើយគ្រួសារនេសាទត្រូវបានកំណត់ជាគោលដៅនៅក្នុងការស្ទង់មតិចុងគ្រា ប៉ុន្តែមិននៅក្នុងការ
ស្ទង់មតិដើមគ្រាទេ។
៣.១.១.២ យេនឌ័រ
ដើមប្ ស
ី ង
្រ យ
់ កឥទ្ធព
ិ លនៃការបង្កត
ើ ចក្ខវុ ស
ិ យ
័ តាមគសា
ួ្រ រការសិកសា
្ នះេ បានជស
ើ្រ យកសំណាកចំនន
ួ ២០គសា
ួ្រ រ(៥គសា
ួ្រ រ

មកពីខេត្តនីមួយៗ) ដែលបានអនុវត្តដោយជោគជ័យនូវការបែងចែកការទទួលខុសត្រូវសមស្របក្នុងគ្រួសារ រវាងភរិយា និង
ស្វាមី យ៉ាងហោចណាស់ ៦ខែ បន្ទាប់ពីអន្តរាគមន៍របស់គម្រោង។

ដើម្បីស្រង់យកឥទ្ធិពលនៃការបណ្តុះបណ្តាលមកលើការគ្រប់គ្រងល្អរបស់គណៈកម្មការ CFR ការវាយតម្លៃសមត្ថភាព

CFR តវូ្រ បានធ្វឡ
ើ ង
ើ នៅដើមគ្រា កណ្តល
ា គ្រា និងចុងគន
្រា រៃ យៈពេលសិកសា
្ នេះ។ សមប
្រា ់ CFR នីមយ
ួ ៗ ក្នង
ុ តំបន់គោលដៅ
នៃគម្រោង ចំនួនគ្រួសារក្នុងការសិក្សាសម្រាប់ការវាយតម្លៃសមត្ថភាពCFR មានដូចខាងក្រោម៖
yy សមាជិកសហគមន៍យ៉ាងតិច ១ នាក់មកពី CFRs ក្នុងគម្រោង
yy សមាជិកគណៈកម្មការ CFR យ៉ាងតិច ១ នាក់
yy អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានយ៉ាងតិច ១ នាក់មកពី CFRs ក្នុងគម្រោង

៣.១.២ គុណភាព
ជាផ្នែកមួយនៃការស្ទង់មតិ KAP បែបបរិមាណលើសំណាកគ្រួសារ ស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងWASH មានការពិភាក្សាក
 ្រុម

គោលដៅ (FGDs) ចំនួន ១២ ផងដែរក្នុងនោះបីក្រុមមកពីខេត្តនីមួយៗ។ សម្រាប់ FGD នីមួយៗ អ្នកថ
 ែទាំកុមារយ៉ាង
ហោចណាស់ ៨នាក់តវូ្រ បានកំណត់យកពីភម
ូ ដ
ិ ច
ូ គ្នា នឹងការស្ទងម
់ តិបប
ែ បរិមាណ និងតវូ្រ បានជស
ើ្រ យក បស
្រ ន
ិ បើពក
ួ គា
 ត់
បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលអំពីអាហារូបត្ថម្ភ និង/ឬ WASH ដោយអង្គការវើលហ្វីស។

ការសម្ភាសចំនួន ២៦ ត្រូវបានធ្វើឡើងជាមួយអ្នកអនុវត្តគម្រោង និងអ្នកចូលរួម ដើម្បីស្វែងយល់ពីឥទ្ធិពលនៃអាហា

រូបត្ថម្ភ និងសកម្មភាពយេនឌ័រ ដែលបានបញ្ចូលទៅក្នុងគម្រោងនានាដែលបានអនុវត្តក្នុងអំឡុងពេលសិក្សានេះ។
 ចំនួន
គ្រួសារនៅក្នុងសំណាកសម្រាប់ទិន្នន័យគុណភាព មានជាអាទិ៍ អ្នកអនុវត្តគម្រោង និងគ្រួសារអ្នកទទួលផលនៃគម្រោង។

ការសិក្សានេះបានជ្រើសយកអ្នកចូលរួមចំនួន ២៦នាក់ ពីក្រុមនានាដូចខាងក្រោម ដើម្បីឱ្យចូលរួមក្នុងការសម្ភាសពាក់
កណ្តាលរចនាសម្ព័ន្ធ៖

yy អ្នករចនាគម្រោង ២នាក់
yy អ្នកអនុវត្តគម្រោង/គ្រូបណ្តុះបណ្តាលយេនឌ័រ និងអាហារូបត្ថម្ភចំនួន ៤នាក់ (១ នាក់មកពីខេត្តនីមួយៗ)
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ការបញ្ចូលប្រធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័រ ទៅក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី - ប្រព័នជ
្ធ លផលតាមវាលស្រែ៖
របាយការណ៍លទ្ធផល

yy អ្នកចូលរួម/គ្រួសារចូលរួមក្នុងសកម្មភាពយេនឌ័រ និងអាហារូបត្ថម្ភនៃគម្រោងចំនួន ២០នាក់៖
 ៨នាក់ ជាអ្នកចូលរួមក្នុងសកម្មភាពអាហារូបត្ថម្ភ និងការបង្កើតចក្ខុវិស័យតាមគ្រួសារ (២ នាក់មកពីខេត្តនីមួយៗ
ប្រពន្ធ ១ នាក់ និងប្តី ១ នាក់មកពីគ្រួសារតែមួយ)

 សមាជិកគណៈកម្មាធិការ CFR ៨នាក់ (២ នាក់មកពីខេត្តនីមួយៗ ស្ត្រី ១ នាក់ និងបុរស ១ នាក់មកពី គណៈកម្មការ
CFR ជាមួយគ្នា)

 សមាជិកសហគមន៍ចំនួន ៤ នាក់ មកពីតំបន់គម្រោង (ស្ត្រី ១ នាក់មកពីខេត្តនីមួយៗ)។
នៅក្នុងការសិក្សានេះមានការបញ្ចូលគ្នារវាងសំណាកដែលជ្រើសយកតាមគោលការណ៍អត្តនោមតិ និងដោយសារងាយ

ស្រួលជ្រើសយក ដើម្បីរួមបញ្ចូលអ្នកអនុវត្តគម្រោង និងអ្នកចូលរួម ដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលអំពីអាហារូបត្ថម្ភ 
និងការបង្កើតច
 ក្ខុវិស័យតា
 មគ្រួសារ សមាជិកគណៈកម្មការសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី និងសមាជិកផ្សេងទៀតនៃសហគមន៍
នៅក្នុងតំបន់គម្រោង។
 ការសិក្សាពីមុនមកបង្ហាញថា នៅក្នុងការសម្ភាសស៊ីជម្រៅជាលក្ខណៈបុគ្គល លទ្ធផលនឹងឈានដល់
កម្រិតដែលប្រែប្រួលតិចបំផុត ឬ លែងប្រែប្រួល ក្រោយពីបានសម្ភាសរវាង ៥ ទៅ ១២នាក់ (Guest, Namey, & McKenna,

2017)។ ដូចះេ្ន ទំហស
ំ ណា
ំ
កត្រវូ បានគណនាដោយធ្វឱ
ើ យ្ មានតុលយ្ ភាពរវាងលទ្ធភាពក្នង
ុ ការឈានដល់កមត
ិ្រ ដល
ែ លទ្ធផល
លែងប្រែប្រួល និងលទ្ធភាពអនុវត្តដោយបុគ្គលិកស្រាវជ្រាវដែលមានចំនួនក្នុងកម្រិតកំណត់។

៣.២ ការប្រមូលទិន្នន័យ
៣.២.១ បរិមាណ
៣.២.១.១ អាហារូបត្ថម្ភ
ការជ្រើសយកសំណាកបានធ្វើឡើងសរុបចំនួន ៩លើក សម្រាប់ការស្ទង់មតិបែបបរិមាណអំពីផលចាប់តាមគ្រួសារ ការ

រៀបចំចំអិន និងការបរិភោគត្រីដោយអនុវត្ត ២លើកក្នុងមួយឆ្នាំៗ (មួយលើកក្នុងរដូវប្រាំង និងមួយលើកក្នុងរ ដូវវ ស្សា)

សម្រាប់ឆាំ្ន ២០១៧ ដល់ឆ្នាំ ២០២០ និងមួយលើក(ក្នុងរដូវប្រាំង)នៅឆ្នាំ ២០២១។ ឧបករណ៍ស្ទង់មតិនេះត្រូវបានរៀបចំ
ឡើងជាភាសាខ្មែរ ហើយបានស្នើឱ្យអ្នកឆ្លើយ ធ្វើការរំលឹកឡើងវិញសម្រាប់រយៈពេលប្រាំពីរថ្ងៃចុងក្រោយ អំពីសកម្មភាព
របស់ខ្លួនក្នុងការនេសាទ ការបរិភោគត្រី (ដែលរួមទាំង ការបរិភោគត្រីសម្បូរមីក្រូសារជាតិ ដោយកុមារអាយុក្រោម ៥ឆ្នាំ)
និងកា
 រចំអិនត្រីដែលសម្បូរមីក្រូសារជាតិទាំងនោះ។

ការស្ទង់មតិ KAP តាមគ្រួសារ បានធ្វើឡើងនៅរដូវប្រាំងក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ ២០១៩ និង២០២១ ក្នុងច
 ំណោមអ្នកថ
 ែទាំ

កុមារចំនួន ៧៥៦គ្រួសារ។ ឧបករណ៍ស្ទង់មតិ KAP ត្រូវបានអនុវត្តសាកល្បងជាមុន បន្ទាប់មកបកប្រែជាភាសាខ្មែរ រួមទាំង

ការបញ្ចល
ូ ជំពក
ូ នានាស្តព
ី ប
ី ទពិសោធន៍ជាសកលអំពអ
ី សន្តស
ិ ខ
ុ ស្បៀង អាហារូបត្ថមក
្ភ ង
ុ្ន ចំណោមមនុសស្ ធំ និងកុមារ, បភ
្រ ព
ចំណអា
ី ហារការរៀបចំការចម្អន
ិ និងការរក្សាទុកចំណអា
ី ហារ, ការស្វង
ែ រក ការរក្សាទុក និងការសំអាតទឹកសមប
្រា ផ
់ ក
ឹ , ទម្លប
ា ក
់ ង
ុ្ន

ការលាងដៃ, ទម្លាប់ក្នុងការបន្ទោរបង់ និងអនាម័យបរិសាន
្ថ ជុំវិញផ្ទះ។ ទិន្នន័យទា
 ំងនេះត្រូវបា
 នប្រមូលយក ដោយប្រើកម្មវិធី
ប្រមូលទិន្នន័យប
 រិមាណ ‘CAPI’ (នៅដើមគ្រា និងកណ្តាលគ្រា) និងប្រអប់ឧបករណ៍ Kobo Toolbox (នៅចុងគ្រា)។
៣.២.១.២ យេនឌ័រ
ដើម្បីស្វែងយល់ពីឥទ្ធិពលនៃការបង្កើតចក្ខុវិស័យតាមគ្រួសារ ទិន្នន័យត្រូវបានប្រមូលយកក្នុងអំឡុងពេលរៀបចំសម្រាប់

ពិព័រណ៍ភូមិដោយប្រើបញ្ជីត្រួតពិនិត្យ។ នៅក្នុងបញ្ជីនេះមានបញ្ចូលចំនួនសកម្មភាពក្នុងគ្រួសារដែលភរិយាបានធ្វើនៅមុន

បង្កើតចក្ខុវិស័យតាមគ្រួសារ ចំនួនសកម្មភាពក្នុងគ្រួសារដែលស្វាមីបានធ្វើនៅមុនបង្កើតច
 ក្ខុវិស័យតាមគ្រួសារ ចំនួនសកម្ម
ភាពក្នុងគ្រួសារដែលស្វាមីទទួលយកមកធ្វើបន្ទាប់ពីបង្កើតចក្ខុវិស័យតាមគ្រួសារ សកម្មភាពជាក់លាក់ដែលស្វាមីទទួលយក

មកធ្វើបន្ទាប់ពីបង្កើតចក្ខុវិស័យតាមគ្រួសារ និងសកម្មភាពជាក់លាក់នៅក្រៅការទទួលខុសត្រូវក្នុងគ្រួសារដែលអាចទទួល
យកមកធ្វើ បន្ទាប់ពីបង្កើតចក្ខុវិស័យតាមគ្រួសារ។ ក្នុងអំឡុងពេលរៀបចំសម្រាប់ការតាំងពិព័រណ៌ភូមិ អ្នកសម្របសម្រួល
បានបំពេញចម្លើយក្នុងបញ្ជីត្រួតពិនិត្យនេះ ដោយសម្របសម្រួលឱ្យមានការពិភាក្សាជាមួយស្វាមី និងភរិយា។

ការបញ្ចូលប្រធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័រ ទៅក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី - ប្រព័នជ
្ធ លផលតាមវាលស្រែ៖
របាយការណ៍លទ្ធផល
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សម្រាប់ការវាយតម្លៃសមត្ថភាពរបស់ CFR ការប្រមូលទិន្នន័យបានធ្វើឡើងជាបីដំណាក់កាល (២០១៧ ២០១៩ និង

២០២១)។ សមាជិកគណៈកម្មការ CFR សមាជិកសហគមន៍ CFR និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីសហគមន៍ CFR នីមួយៗ បាន
ចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃសមត្ថភាព។ ការដាក់ពិន្ទុលើសមត្ថភាពរបស់ CFRs បានផែក
្អ លលក្ខ
ើ
ណៈវិនិច្ឆ័យមួយឈុត ដែល

ឆ្លុះបញ្ចាំងពី ការគ្របគ
់ ្រងសហគមន៍ ការធ្វើផែនការ និងកា
 រអនុវត្ត/ភាពម្ចាស់ការ ការកៀរគរធនធាន ចំណងទាក់ទងនិង

បណ្តញ
ា ជា
 មួយកម
ុ្រ បក
ឹ្រ សា
្ ឃំុ និងស
 ប
ា្ថ ន
័ ផ
 ស្ ង
េ ទៀត និងការធ្វជា
ើ តណា
ំ
ង និងកា
 រចល
ូ រម
ួ រ បស់ស។
ី្រ្ត សមប
្រា រ់ បាយការណ៍នះេ 
មានតែទិន្នន័យពីការធ្វើជាតំណាង និងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីប៉ុណ្ណោះដែលបានយកមកប្រើប្រាស់។

៣.២.២ គុណភាព
ការពិភាក្សាក្រុមគោលដៅនៅក្នុងការស្ទង់មតិ KAP បានធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកថែទាំកុមារ និងជ្រើសរើសពីបញ្ជី

អ្នកថែទាំកុមារដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលដោយអង្គការវើលហ្វីស។ មេក្រុម និងអ្នកកត់ត្រាធ្វើការ សម្របសម្រួល

ការពិភាក្សាក្រុមគោលដៅនីមួយៗ។ ក្នុងអំឡុងពេល FGDs ចំណុចសំខាន់ៗនៃការពិភាក្សាត្រូវបានសរសេរនៅលើសន្លឹក

កត់ត្រា។ រាល់ការពិភាក្សាក្នុង FGD ត្រូវបានថតសំឡេង បកប្រែ និងកត់ត្រាជាលាយលក្ខអក្សរ។ ឯកសារណែនាំសម្រាប់

ការសំភាសពាក់កណ្តាលរចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានចំឡើង ដែលចែងអំពីចំណេះដឹង អាកប្បកិរិយា និងការប្រព្រឹត្តខាងផ្នែកអាហា
រូបត្ថម្ភ និង WASH ព្រមទាំង បញ្ហាប្រឈមនានាចំពោះការអនុវត្តទាំងនេះ។

ការសម្ភាសស៊ីជម្រៅ បានធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធសោតទស្សន៍ ជាមួយអ្នកអនុវត្តគម្រោង និងទល់មុខជាមួយអ្នកចូលរួមក្នុង

គមង
្រោ ពីខម
ែ េសា ដល់ខឧ
ែ សភា ឆ្នំា ២០២១។ អ្នកចូលរួមតវូ្រ បានជស
ើ្រ យកតាមរយៈការពិភាក្សាជាមួយអ្នកសមប
្រ សមល
ួ្រ

គម្រោងថ្នាក់ខេត្ត ដែលជួយកំណត់អត្តសញ្ញាណដៃគូអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសមស្រប និងគ្រួសារនានាក្នុងគម្រោង។
ការសំភាសត្រូវបានថតជាសំឡេង ដោយប្រើទូរស័ព្ទ ឬម៉ាស៊ីនថតសំឡេង។ នៅក្នុងអំឡុងពេលសម្ភាសន៍ មានការ

កត់ត្រាលម្អិត ដោយប្រើទម្រង់ដែលបានពីប្រព័ន្ធអនឡាញ។ ឯកសារមគ្គុទេសក៍សម្ភាសន៍ពាក់កណ្តាលរចនាសម្ព័ន្ធ ត្រូវ

បានរៀបចំឡើងសម្រាប់អ្នកឆ្លើយពីរប្រភេទ(អ្នកអនុវត្តគម្រោង និងអ្នកចូលរួមក្នុងគម្រោង)។ ឯកសារមគ្គុទេសក៍សំភាសន៍
ពាក់កណ្តាលរចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានបែងចែកជាបន្តទៅតាម ប្រភេទអ្នកចូលរួមក្នុងគម្រោង៖ ១)អ្នកថែទាំកុមារដែលបានទទួល
ការបណ្តុះបណ្តាលអំពីអាហារូបត្ថម្ភ

ការបង្កើតចក្ខុវិស័យតាមគ្រួសារ

និងការបណ្តុះបណ្តាលអំពីការថែទាំច្បារដំណាំតាម

ផ្ទះ ២)ស្វាមីដែលបានបង្កើតចក្ខុវិស័យតាមគ្រួសារ ៣)សមាជិកាគណៈកម្មការ CFR ៤)បុរសសមាជិកគណៈកម្មការ CFR

ដដែលនោះ។ ការបណ្តុះបណ្តាលអាហារូបត្ថម្ភ និងWASH ត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់តែអ្នកថែទាំកុមារប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះហើយ
សំណួរដែលស្វែងយល់ពីឥទ្ធិពលនៃអាហារូបត្ថម្ភ និងWASH ត្រូវបានសួរទៅអ្នកថែទាំកុមារប៉ុណ្ណោះ។ ឯកសារមគ្គុទេសក៍
សំភាសន៍ពាក់កណ្តាលរចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់អ្នកអនុវត្តគម្រោង មានសំណួរបើក ទូលំទូលាយ ដែលទាក់ទងនឹងទិដ្ឋភាពនានា
ដូចជា ការយល់ឃើញពីឥទ្ធិពលរយៈពេលខ្លី និងរយៈពេលវែងនៃសកម្មភាពអាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័រ ក៏ដូចជា ឧបសគ្គ

និងអ្នកសមប
្រ សម្រល
ួ
សមប
្រា កា
់ រអនុវត្តសកម្មភាពទាំងនេះ។ ឯកសារមគ្គទ
ុ ស
េ ក៍សភា
ំ សន៍ពាក់កណ្តល
ា រចនាសម្ពន
័ ស
្ធ មប
្រា ់
អ្នកចូលរួមក្នុងគម្រោង មានសំណួរបើក ទូលំទូលាយ ដែលទាក់ទងនឹងការយល់ឃើញអំពីឥទ្ធិពលនៃសកម្មភាពគម្រោងលើ

ស្ថានភាពអាហារូបត្ថម្ភនៃអ្នកថែទាំកុមារ កុមារ សុខភាព ការទទួលបាននិងវត្តមានអាហារ/ត្រីដែលមានជីវជាតិ ការពង្រឹង
ភាពអង់អាចរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងគ្រួសារ

និងការគ្រប់គ្រងសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី/ទីជម្រកក្នុងដែននេសាទតាមវាលស្រែ។

ដោយសារអ្នកអនុវត្តគម្រោងមានការយល់ល្អអំពីភាសាអង់គេ្លសឯកសារមគ្គុទេសក៍សម្ភាសន៍ពាក់កណ្តាលរចនាសម្ព័ន្ធត្រូវ
បានរៀបចំជាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់អ្នកអនុវត្តគម្រោង។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ

កណ្តាលរចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានបកប្រែជាភាសាខ្មែរដល់អ្នកចូលរួមក្នុងគម្រោង។

ឯកសារមគ្គុទ្ទេសក៍សម្ភាសន៍ពាក់

៣.៣ ការវិភាគទិន្នន័យ
៣.៣.១ បរិមាណ
ទិន្នន័យត្រូវបានវិភាគដោយប្រើរូបមន្តស្ថិតិសង្ខេប និងពិពណ៌នានៅក្នុង Microsoft Excel។ រង្វាស់ដូចខា
 ងក្រោមត្រូវ

បានគណនា៖

ភាពចម្រុះអប្បបរមានៃរបបអាហារ៖ ភាពចម្រុះអប្បបរមានៃរបបអាហារសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងវ័យបន្តពូជ ត្រូវបានចាត់ទុកថា
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ការបញ្ចូលប្រធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័រ ទៅក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី - ប្រព័នជ
្ធ លផលតាមវាលស្រែ៖
របាយការណ៍លទ្ធផល

ជាការទទួលទានអាហារ ៥ក្រុម ក្នុងចំណោម ៧ ក្រុម ក្នុងថ្ងៃមុន ចំណែកភាពចម្រុះអប្បបរមានៃរបបអាហារសម្រាប់កុមារ
ដែលមានអាយុពី ៦-២៣ ខែត្រូវបានចាត់ទុកថា ជាទទួលទានអាហារ ៤ក្រុម ក្នុងចំណោម ៧ ក្រុមអាហារ។

ការចំអិនត្រីសម្បូរមីក្រូសារជាតិជាអាហារក្នុងគ្រួសារ៖ ការវិភាគនេះផ្តោតលើសមាមាត្រនៃគ្រួសារក្នុងការស្ទង់មតិដែល

បានរាយការណ៍ថា បានចំអន
ិ ត្រស
ី ម្បរូ មីកសា
្រូ រជាតិ ក្នង
ុ អំឡង
ុ ពល
េ ប្រាព
ំ រី ថ្ងច
ៃ ង
ុ ក្រោយនេះដោយមិនកាត់កបា
្ លចញ
េ (របៀប

រៀបចំអាហារដែលស្នើឡើងនៅក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអ្នកថែទាំកុមារ) និងដោយការកាត់ក្បាល និងយកគ្រឿងក្នុងចេញ (វិធី
ដែលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមិនលើកទឹកចិត្តឱ្យអនុវត្តឡើយ)។

ការបរិភោគត្រីដោយកុមារ(ត្រីសម្បូរមីក្រូសារជាតិ)៖ ការវិភាគនេះបានផ្តោតលើភាគរយនៃគ្រួសារដែលមានកុមារអាយុ

ក្រោម ៥ឆ្នាំ ដែលបានបរិភោគត្រីសម្បូរមីក្រូសារជាតិក្នុងរយៈពេល ៧ថ្ងៃមុនការស្ទង់មតិនេះ។

សមភាពយេនឌ័រ៖ សមភាពយេនឌ័រដែលបានកំណត់នៅមុន និងកយ
្រោ ការបង្កត
ើ ចក្ខវុ ស
ិ យ
័ តាមគសា
ួ្រ រ តវូ្រ បានគណនា

ដោយបែងចែក ចំនួនកិច្ចការក្នុងគ្រួសារនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ត្រី ជាមួយចំនួនកិច្ចការក្នុងគ្រួសារនៅក្រោមការ
ទទួលខុសត្រវូ របស់បរុ ស នៅមុន និងកយ
្រោ អន្តរាគមន៍នះេ ។ សមាមាតស
្រ ើ្ម ១ បង្ហញ
ា ពីសមភាពដល
ែ ល្អឥតខ្ចះោ ឬ ភាព
ស្មើគ្នានៃការបែងចែកការទទួលខុសត្រូវ សមាមាត្រតូចជាង ១ បង្ហាញថា បុរសមានការទទួលខុសត្រូវច្រើនជាងស្ត្រី និង
សមាមាត្រធំជាង ១ បង្ហាញថា ស្ត្រីមានការទទួលខុសត្រូវច្រើនជាងបុរស។

ការធ្វើជាតំណាង និងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងគណៈកម្មការ CFR៖ ពិន្ទុសរុបសម្រាប់ការធ្វើជាតំណាង និងការចូល

រួមរបស់ស្រីជា
្ត រួម នៅក្នុងគណៈកម្មាធិការ CFR ផ្សំឡើងដោយពិន្ទុទៅតាមផ្នែក។ ពិន្ទុសម្រាប់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យន
 េះ មាន
ជាអាទិ៍ ភាគរយនៃស្ត្រីកុង
្ន ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់គណៈកម្មការ CFR, កម្រិតនៃការចូលរួមរបស់សមាជិកា គណៈកម្មាធិការ

CFR ក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត, ចំនួនគំនិត និងតម្រូវការរបស់សមាជិកាគណៈកម្មការ CFR ដែលគណៈកម្មការនេះ
ទទួលយកមកពិចារណា, ភាគរយនៃការចូលរួមរបស់សមាជិកាសហគមន៍នៅក្នង
ុ ការអនុវត្ត ផែនការសកម្មភាពរបស់សហគមន៍

និងកម្រិតនៃអត្ថប្រយោជន៍ដែលស្ត្រីបានទទួលពីសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការ CFR។ ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការដាក់ពិន្ទុ មាន

ផ្តល់ជូនក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ១។ ពិន្ទុតាមផ្នែកនីមួយៗ មានចាប់ពី ១ ដល់ ៥ ក្នុងនោះ ៥ តំណាងឱ្យកម្រិតខ្ពស់នៃការធ្វើជា
តំណាង និងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងគណៈកម្មការ CFR។ ពិន្ទុដែលសមាជិក គណៈកម្មការ CFR សមាជិកសហគមន៍ CFR

និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផ្តល់ឱ្យ ត្រូវបានបូកសរុបនិងចែករកមធ្យមភាគ សម្រាប់ផ្នែកនីមួយៗ។ ពិន្ទុមធ្យមតាមផ្នែកទាំងនេះ

ត្រូវបានបូកបញ្ចូល និងចែករកមធ្យមភាគបន្ថែមទៀត ដើម្បីបានពិន្ទុសរុបសម្រាប់ការធ្វើជាតំណាង និងការចូលរួមរបស់ស្ត្រី
នៅក្នុងគណៈកម្មការ CFR។

៣.៣.២ គុណភាព
ការសំភាសស៊ីជម្រៅតាមបែបគុណភាព ត្រូវបានវិភាគដោយប្រើវិធីសាស្រ្តនៃការសង្កេត-សម្មតិកម្ម។ ការបង្កើតកូដបា
 ន

ធ្វើឡើងដោយប្រើកម្មវិធី Microsoft Word ហើយសៀវភៅកូដដំបូងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើ លទ្ធផលដែលបាន

គ្រោងទុក នៃគម្រោងស្តីពីការគ្រប់គ្រង CFR អាហារូបត្ថម្ភការថែច្បារដំណាំតាមផ្ទះ WASH និងការបង្កើតចក្ខុវិស័យតាម
គ្រួសារ។ បន្ទាប់មកត្រូវយកកូដដែលរៀបចំជាមុនទាំងនេះ មកអនុវត្តចំពោះទិន្នន័យទាំងនោះ។ កូដចំហ ក៏មានប្រើប្រាស់

ផងដែរ ដើម្បីបង្កើតកូដគោលគំនិត និងប្រធានបទដែលកើតចេញពីខ្លឹមសារដែលកត់ត្រាបាន។ ទោះបីកូដដ
 ែលរៀបចំទុក
ជាមុន មានលក្ខណៈអព្យាក្រឹតក៏ដោយ (ឧ. វត្តមាន និងភាពងាយរកបាននៃ បន្លែ និងផ្លែឈើ) កូដដែលក
 ើតចេញពី

ខ្លឹមសារដែលបានកត់ត្រា មានឆ្លុះបញ្ចាំងទាំងការឆ្លើយតបវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន(ឧ. កំណើនការបរិភោគត្រី ឬបញ្ហាប្រឈម

តាមរដូវកាល)។ ដូចេះ្ន ត្រូវកែតម្រូវឡើងវិញជាច្រើនលើកនៅក្នុងសៀវភៅកូដ និងយកអនុវត្តឡើងវ ិញច
 ំពោះទិន្នន័យទាំង
នោះ។ បន្ទាប់មកត្រូវចាត់បញ្ចូលកូដជាក្រុម ដើម្បីបង្កើតក្របខ័ណ្ឌវិភាគ។ ក្រោយមកត្រូវស
 ង្ខេបទិន្នន័យទៅតាមជំពូក និង

ដាក់បញ្ចូលក្នុងម៉ាទ្រីសនៃក្របខ័ណ្ឌវិភាគ។ បន្ទាប់មក ត្រូវបញ្ចូល សេចក្តីសង្ខេបខ្លីៗនិងសម្រងគ
់ ំនិតពីអ្នកឆ្លើយម្នាក់ៗដែល

ទាក់ទងនឹងជំពូកនីមួយៗទៅក្នុងតារាងម៉ាទ្រីស។ ដោយប្រើម៉ាទ្រីសក្របខ័ណ្ឌ យើងបានប្រៀបធៀបដោយផ្ទល
ា ់ និងផ្ទម
ឹ គ្នា
នូវប្រធានបទផ្ទយ
ុ គ្នា កំណត់រកឧបសគ្គ និងអ្នកសមប
្រ សមល
ួ្រ សមប
្រា កា
់ រអនុវត្ត និងធ្វកា
ើ រស្វង
ែ យ
 ល់ពផ
ី លប៉ះពាល់ដែល

អ្នកឆ្លើយយល់ឃើញ។

ការបញ្ចូលប្រធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័រ ទៅក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី - ប្រព័នជ
្ធ លផលតាមវាលស្រែ៖
របាយការណ៍លទ្ធផល

11

៣.៤ ដែនកំណត់
វិធីសាស្រ្តដែលបានប្រើនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ មានដែនកំណត់មួយចំនួន។ ទីមួយ ដោយសារសហគមន៍ CFR និង

សមាជិកគណៈកម្មការបានវាយតម្លៃដោយខ្លួនឯងអំពីសមត្ថភាពនៃCFRs របស់ពួកគេដូច្នេះ ពិន្ទុអាចមានលំអៀងដោយសារ
នេះជាស្វ័យរាយការណ៍។ លើសពីនេះ ដោយសារការវាយតម្លៃទាំងនេះបានធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ ហានិភ័យអាចជា

ភាពលំអៀងដដែលៗ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ស្វ័យរាយការណ៍នៅក្នុងការវាយតម្លៃសមត្ថភាពមានបែបផែនជាការចូល

រួមនៅទូទាំងគម្រោងទាំងមូល ដូចេះ្ន វាផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ផ្តោះប្តូរបទពិសោធន៍រវាងគណៈកម្មការ ដែលលើកទឹកចិត្តដល់
គណៈកម្មការឱ្យធ្វើការកែលម្អការងារគ្រប់គ្រង CFR ក្នុងអំឡុងពេលនៃពេលគម្រោង។

ទីពីរ រង្វាស់សមភាពយេនឌ័រ ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈការរាប់ចំនួនសកម្មភាព ដែលមិនមែនជាអភិក្រមផ្អែកតាម

ពេលវេលា និងបានប្រើបញ្ជីត្រួតពិនិត្យដែលគ្មានការផ្តល់សុពលភាព។ ដូច្នេះវាអាចប្រើបានសម្រាប់ការគណនាអំពីកា
 រ

ប្រែប្រួលក្នុងកម្រិតប្រហាក់ប្រហែល តែមិនមែនជារង្វាស់ច្បាស់លាស់ ឬត្រឹមត្រូវអំពីសមភាពយេនឌ័រឡើយ។ ភាពលំអៀង

ក្នុងការជ្រើសរើស ក៏កើតមានសម្រាប់រង្វាស់សមភាពយេនឌ័រផងដែរ ដោយសារចំនួនគ្រួសារដែលបានជ្រើសយក គឺជាអ្នក
ដែលបង្ហាញពីអាកប្បកិរិយាដែលគម្រោងចង់ឃើញ។ យើងបានប្រើការសំភាសដើម្បីបំពេញបន្ថែមទិន្នន័យនេះ ដោយសារ
ការសម្ភស
ា នេះមិនធ្វឡ
ើ ង
ើ ជាមួយគ្រសា
ួ រសំណាកឡើយ និងដល
ែ បានបង្ហញ
ា ជាឧទាហរណ៍អព
ំ ជោ
ី គជ័យ និងបញ្ហប
ា ឈ
្រ ម
ជារួមមួយចំនួន ក្នុងការសម្រេចបានលទ្ធផលតាមការរំពឹងទុកនៃសកម្មភាពបង្កើតចក្ខុវិស័យតាមគ្រួសារ ក្នុងចំណោមគ្រួសារ
ដែលចូលរួមទាំងអស់។

ជាចុងកយ
្រោ
ទោះបីមានការត្រត
ួ ពិនត
ិ យ្ គុណភាពមួយចំនន
ួ សមប
្រា កា
់ រសម្ភស
ា បែបគុណភាពក៏ដោយ អ្នកអនុវត្តគមង
្រោ

បានធ្វើការសម្ភាសជាមួយអ្នកឆ្លើយ។ ដូច្នេះអ្នកឆ្លើយនៅក្នុងការសិក្សានេះប្រហែលជាបានកែចម្លើយរបស់ខ្លួន ដោយដឹងថា
អ្នកអនុវត្តគម្រោង គឺជាអ្នកលើកសំណួរទាំងនេះមកពួកគេ។
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ការបញ្ចូលប្រធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័រ ទៅក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី - ប្រព័នជ
្ធ លផលតាមវាលស្រែ៖
របាយការណ៍លទ្ធផល

៤. លទ្ធផល
៤.១ អាហារូបត្ថម្ភ
ទាំងសកម្មភាពពាក់ពន
័ ផ
្ធ ល
ា្ទ ជា
់ មួយអាហារូបត្ថម្ភ និងសកម្មភាពពាក់ពន
័ ដោ
្ធ យបយោ
្រ
ល សុទត
្ធ បា
ែ នអនុវត្ត។ សកម្មភាព

ពាក់ព័ន្ធផាល
្ទ ់ មានជាអាទិ៍ ការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកថែទាំកុមារ អំពីការបំបៅដោះកូនតែមួយមុខ របៀបផ្តល់អាហារដល់ទារក
និងកុមារតូច ភាពចម្រះុ នៃរបបអាហារសមប
្រា ស
់ មា
ី្រ្ត នផ្ទពោ
ៃ ះ និងស្រប
ី្ត បៅ
ំ ដោះកូន ដែលទាំងអស់នះេ ផ្តត
ោ លើសារៈសខា
ំ ន់

នៃការបរិភោគត្រី ជាពិសស
េ ការបរិភោគត្រទា
ី ង
ំ មូលនូវតល
ី្រ ត
ិ្អ ពូជក្នង
ុ សក
ុ្រ (SIS)។ សកម្មភា
 ពដល
ែ ពាក់ពន
័ ដោ
្ធ យបយោ
្រ
ល
ជាមួយអាហារូបត្ថម្ភ មានជាអាទិ៍ ការលើកកម្ពស់ការអនុវត្តល្អនៅក្នុងការគ្រប់គ្រង CFR ការបណ្តុះបណ្តាលដល់អ
 ្នកថែទាំ

កុមារអំពី WASH និងការបណ្តុះបណ្តាលអំពីការថែច្បារដំណាំតាមផ្ទះ។

៤.១.១ សកម្មភាពពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ជាមួយអាហារូបត្ថម្ភ
អ្នកឆ្លើយនៅក្នុងគម្រោងនេះ បានបង្ហាញពីចំណេះដឹង និងការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនអំពីសារៈសំខាន់នៃភាពចម្រុះក្នុង

របបអាហារ និងការបរិភោគត្រី។ អ្នកឆ្លើយភាគច្រើនអាចរំលឹកឡើងវិញពីសារៈសំខាន់នៃការបរិភោគយ៉ាងហោចណាស់
អាហារបីក្រុមផ្សេងគ្នា។ ឧទាហរណ៍ នៅពេលជំរុញឱ្យផ្តល់ព័ត៌មានអំពីអាហារូបត្ថម្ភដែលនាងបានរៀនពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាល
ដោយអង្គការវើលហ្វីស ស្រ្តីអ្នកថែទាំកុមារម្នាក់បានពន្យល់ថា៖

ខ្ញុំទទួលបានចំណេះដឹងខ្លះៗទាក់ទងនឹងអាហារ ៣ក្រុម ដូចជាអាហារការពារ (ល្ពៅ ដំឡូងជ្វា ផ្ទី ផ្លែឪឡឹក)

អាហារថាមពល (អង្ករ សណ្តែក គ្រាប់ ប្រេង) និងអាហារទ្រទ្រង់ (ត្រី សាច់គោ សាច់ជ្រូក និងសាច់មាន់)។ (ស្រ្តី, អ្នកថែទាំកុមារ, ខេត្តពោធិ៍សាត់)

ប៉ុន្តែ ទោះជាមានការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវចំណេះដឹងនិងការយល់ដឹង អំពីភាពចម្រុះនៃរបបអាហារក៏ដោយ ភាពចម្រុះ

ជាក់សែង
្ត នៃរបបអាហារដែលស្ត្រីបរិភោគបានថយចុះ ទន្ទឹមនឹងភាពចម្រុះនៃរបបអាហារក្នុងចំណោមកុមារមានភាពប្រសើរ
ឡើង នៅទូទាំងអំឡុងពេលនៃគម្រោង (រូបទី ២)។ នេះជាការបង្ហាញថា ទោះបីជាគ្រួសារដឹងពីសារៈសំខាន់នៃរបបអាហារ

ចមះុ្រ ក៏ដោយ កត្តនា
ា នាផ្សង
េ ទៀតអាចប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់ពក
ួ គេកង
ុ្ន ការធ្វប
ើ ប
ែ នេះ ហើយគ្រសា
ួ រអាចផ្តលអា
់ ទិភាព
ដល់កូនរបស់ខ្លួន ក្នុងការទទួលបានអាហារដែលមានជីវជាតិ។
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���ីក�ងវ័យបន�ពូជ
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2018
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រូបទី ២៖ ភាគរយនៃស្ត្រីក្នុងវ័យបន្តពូជ និងកុមារអាយុពី ៦ ដល់ ២៤ ខែ និងភាពចម្រុះអប្បបរមានៃរបបអាហារ
ការបញ្ចូលប្រធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័រ ទៅក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី - ប្រព័នជ
្ធ លផលតាមវាលស្រែ៖
របាយការណ៍លទ្ធផល

13

អ្នកឆ្លើយសំណួរស្ទើរទាំងអស់ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃការបរិភោគត្រី ដើម្បីអាហាររូបត្ថម្ភរបស់ខ្លួន និងគ្រួសារ

ផងដែរ។ អត្រាអ្នកឆ្លើយដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណបានត្រឹមត្រូវអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការបរិភោគត្រីជាប្រចាំបានកើនឡើង
នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃអន្តរាគមន៍ ដូចជា ជួយឱ្យភ្នែកនៅល្អ/មើលឃើញច្បាស់ (ពី៣% ទៅ ២៥%) ជួយឱ្យឆ្អឹងនៅរឹងមាំ
(ពី១២% ទៅ១៧%) ផ្តល់ប្រូតេអុីន (ពី១០ % ទៅ២០%) ជួយឱ្យខួរក្បាលនៅមានសុខភាពល្អ (ពី១១% ទៅ១៦%)

និងផ្តលវ់ តា
ី មីន (ពី ២២% ទៅ ២៤%)។ របកគំឃ
 ញ
ើ មិនបង្ហញ
ា និនកា
ា្ន រច្បាស់លាស់ឡយ
ើ ថា តើការកន
ើ ឡង
ើ នចំ
ៃ ណះេ 
ដឹងន
 េះ បានជួយកម្រិតណាដល់កា
 រអនុវត្ត។ ការស្ទង់មតិអំពីផលចាប់ និងការបរិភោគត្រី នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃគម្រោង

បានបង្ហាញឱ្យឃើញអត្រាកំណើននៃកុមារបរិភោគ SIS (ពី ៥% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ដល់ ១៤% ក្នុងឆ្នាំ ២០២១) ចំណែក

ទិន្នន័យពីការស្ទង់មតិ KAP បានបង្ហាញពីការថយចុះ (ពី៨% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ មក ៣% ក្នុងឆ្នាំ ២០២១)។ និន្នាការផ្ទុយគ្នា

រវាងការស្ទងម
់ តិនះេ អាចបណ្តល
ា មកពីភាពខុសគ្នដ
ា ល
ែ មិនបានសង្កត
េ លើសណា
ំ
កទាំងមូល ឬភាពខុសគ្នន
ា វៃ ធ
ិ សា
ី សក
្ត្រ ង
ុ្ន
ការយកសំណាក ឬ ការរចនាសំណួរ និងប្រយោគក្នុងបញ្ជីសំណួរ។

លើសពីនះេ អ្នកអនុវត្តមកពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋភ
ា បា
ិ លក្នង
ុ សក
ុ្រ បានសង្កត
េ ឃើញថា អ្នកឆ្លយ
ើ ក្នង
ុ គមង
្រោ បានចាប់ផម
ើ្ត 

បរិភោគ SIS ទាំងមូល ដែលនេះជាផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយាធៀបនឹងពេលមុនគម្រោង ដែលគ្រួសារនានាតែងតែកាត់ក្បាល
ត្រីចេញមុនពេលបរិភោគ។ ជាការពិតណាស់ ភាគរយនៃគ្រួសារដែលបរិភោគត្រីល្អិតៗទាំងមូល បានកើនឡើង (ពី ៨%

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ដល់ ៣៤% ក្នុងឆ្នាំ ២០២១) ចំណែកគ្រួសារដែលកាត់ក្បាល និងវះពោះត្រីល្អិត ដើម្បីយកគ្រឿងក្នុង
ចេញដែលជាផ្នែកសំបូរមីក្រូសារធាតុ បានថយចុះ (ពី ៤៦% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ មកត្រឹម ៥% ក្នុងឆ្នាំ២០២១)។ អ្នក
ឆ្លយ
ើ ជាច្រន
ើ បានកត់សម្គល
ា ព
់ អ
ី ត្ថបយោ
្រ
ជន៍នម
ៃ ក
ី សា
ូ្រ រជាតិដល
ែ បានពីការបរិភោគSISទាំងម
ល
ូ ដូចជា សថ
ី្រ ទា
ែ ក
ំ មា
ុ រម្នក
ា ់
ដែលបានរៀបរាប់ពីការរៀនសូត្ររបស់គាត់ពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដោយវើលហ្វីសដូច្នេះថា ៖

ខ្ញុំបានយល់ដឹងអំពីវីតាមីននៅក្នុងត្រីល្អិតៗ របៀបធ្វើម្សៅត្រី ហើយគម្រោងបានណែនាំឱ្យញ៉ាំត្រី[ល្អិតៗ] ទាំង
មូលព្រោះវាសម្បូរវីតាមីន។ -(ស្រី្ដ អ្នកថែទាំកុមារ ខេត្តកំពង់ធំ)
ទន្ទឹមនឹងនេះ ស្វាមីនៃស្រ្តីអ្នកមើលថែកុមារមួយចំនួនក
 ៏

បានចល
ូ រួមវគ្គបណ្តះុ បណ្តល
ា អ្នកថែទាក
ំ មា
ុ រ និងទទួលបា
 ន

“បុរសម្នាក់នៅ CFR អូរធំស្រណាល ធ្លាប់ចូលរួមក្នុង

កូនរបស់ពួកគេផងដែរ។ ជាឧទាហរណ៍ អ្នកអនុវត្តម
 កពី

ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃត្រីល្អិតៗ។ ពេលចាប់បានត្រីល្អិតៗ

បានកត់សម្គាល់ពីរបៀបដែលប្ដីគាត់បានអនុវត្ត តាមរយៈ

នៃត្រីល្អិតៗចំពោះសុខភាពគាត់

ចំណះេ ដឹងជុវំ ញ
ិ អត្ថបយោ
្រ
ជន៍នអា
ៃ ហារូបត្ថមព
្ភ ី SIS សមប
្រា ់

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអ
 ្នកថែទាំកុមារ។ បន្ទាប់មកគាត់ដឹង

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមួយនៅខេត្តសៀមរាប

គាត់បានឲយ្ ត្រទៅ
ី បព
្រ ន្ធគាត់ និងព
 ន្យល់ព
 អ
ី ត្ថបយោ
្រ
ជន៍

ចំណះេ ដឹងដែលគាត់បានរៀនពីវគ្គបណះុ្ដ បណ្ដាលអ្នកថែទាំ

ពោះ)។

កុមារ (សូមអានសម្រង់មតិក្នុងប្រអប់ខាងស្តាំ)។

បន្ថែមពីលើចំណេះដឹង និងការអនុវត្តជុំវិញភាពចម្រុះ

នៃរបបអាហារក្នុងគ្រួសារ

(ភរិយាគាត់មានផៃ្ទ

ស្រ្តី អ្នកអនុវត្តពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស
 ្រុក
ខេត្តសៀមរាប

អ្នកឆ្លើយនានាក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំង

ពីការកំណើនចំណេះដឹង និងការយល់ដឹងអំពីរបបអាហារ

អប្បបរមាដែលអាចទទួលយកបានសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងបំបៅបំបៅដោះកូនផងដែរ។ ជាពិសេស ការកើនឡើងន
 ៃ
អត្រាអ្នកឆ្លើយដែលដឹងពីរបៀបកែប្រែរបបអាហាររបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ (៨៣% ទៅ ៩៤%) និងក្នុងព
 េល

បំបៅដោះកូន (៨៤% ទៅ ៩៥%) ដើម្បីឱ្យទារកនៅមានសុខភាពល្អ និងលូតលាស់បានឆាប់រហ័ស។ អត្រាខ្ពស់នៃអ្នកឆ្លើយ
បានពោលអំពីការញ៉ាំញឹកញាប់ជាងមុនថា
 ជាការផ្លាស់ប្តូររបបអាហារដ៏សំខាន់ក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ (១០% ទៅ

១៩%) និងក្នុងអំឡុងពេលបំបៅដោះកូន (១៣% ទៅ២៣%)។ លើសពីនេះ អ្នកឆ្លើយក្នុងអាត្រាខ្ពស់ជាងមុនផងដែរដែល

ពោលថា ការញ៉ាំបានកាន់តែច្រើនក្នុងពេលអាហារមួយលើកៗ ក៏ជាការផ្លាស់ប្តូររបបអាហារដ៏សំខាន់ផងដែរក្នុងអំឡុងពេល

បំបៅដោះកូន (១៧% ទៅ ២៨%)។

កំណើនចំណេះដឹង ការយល់ដឹង និងការប្រព្រឹត្ត ជុំវិញការអនុវត្តក្នុងការផ្តល់អាហារបន្ថែម ក៏បានគូសបញ្ជាក់នៅក្នុង

ការស្ទង់មតិអំពីអាហារូបត្ថម្ភលើអ្នកថែទាំកុមារផងដែរ។ សមាមាត្រខ្ពស់ជានិច្ចនៃអ្នកឆ្លើយ (៨៩%) នៅទូទាំងអំឡុងព
 េល
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ការបញ្ចូលប្រធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័រ ទៅក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី - ប្រព័នជ
្ធ លផលតាមវាលស្រែ៖
របាយការណ៍លទ្ធផល

គមង
្រោ ដែលបានពោលថា អាយុ ៦ខែ គឺជាវ័យសមសប
្រ ដើមប្ ផ
ី ល
្ត អា
់ ហារបន្ថម
ែ លើទក
ឹ ដោះម្តយ
ា ទន្ទម
ឹ នឹងអតក
្រា ន
ើ ឡើង

នៃអ្នកឆ្លើយដែលទទួលស្គាល់ថា ការផ្តល់អាហារបន្ថែមជួយឱ្យទារករបស់ពួកគាត់មានសុខភាពល្អ(១១% ទៅ ៧៤%)។

លើសពីនេះ អត្រាខ្ពស់នៃអ្នកឆ្លើយ(ដែលកើនពី ៨៩% ដល់ ៩៥%)បានចាត់ទុកថា បបរគ្រប់គ្រឿង (ពោលគឺ បបរគ្រឿងត្រី

និងបន្លែ) គឺជាអាហារបំប៉នបន្ថែមដល់កូនៗរបស់គាត់។ សមាមាត្រខ្ពស់នៃអ្នកឆ្លើយនៅទូទាំងអំឡុងពេលនៃគម្រោងបាន
ពោលថា បន្លន
ែ ង
ិ ផ្លឈ
ែ
ដ
ើ ល
ែ សម្បរូ វីតាមីនអា (~៨០%) និងអាហារពីសាច់សត្វ (~៩៣%) ជាគឿ្រ ងផ្សស
ំ ខា
ំ ន់សមប
្រា ប
់ បរ
គ្រប់គ្រឿង ដោយមានអត្រាកើនឡើងនៃអ្នកឆ្លើយបានពោលអំពីអាហារសម្បូរថា
 មពល(២% ទៅ ១៨%) បន្លែស្លឹកបៃតង
(៧១% ទៅ ៨៥%) ក៏ដូចជា គ្រាប់រុក្ខជាតិ និងធញ្ញជាតិ (៣៤% ទៅ ៦២%)។

ការសម្ភាសបែបគុណភាពជាមួយអ្នកថែទាំកុមារ ក៏បានបង្ហាញពីចំណេះដឹង និងការបន្តអនុវត្តរបស់ពួកគាត់ ជុំវិញ

វិធីធ្វើម្ហូបពីត្រីជាអាហារបន្ថែមសម្រាប់កុមារ ដែលគាត់រៀនពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដោយអង្គការវើលហ្វីស។ អ្នកឆ្លើយស្ទើរ
ទាំងអស់បានលើកឡើងអំពយ
ី ង
ា៉ ហោចម្ហប
ូ មួយមុខធ្វព
ើ ត
ី ី្រ ដែលពួកគាត់បានរៀនពីវគ្គបណ្តះុ បណ្តល
ា ដោយអង្គការវើលហ្វស
ី

ដូចជា ស៊ុបត្រីល្អិតៗ ប្រហិតត្រីនិងម្សៅត្រីល្អិតៗ(ឧបសម្ព័ន្ធទី ៣) ហើយបុគ្គលិកអង្គការមិនមែន រដ្ឋាភិបាលកុង
្ន ស្រុកក៏
សង្កេតឃើញថា សហគមន៍នៅតែបន្តប្រើប្រាស់វិធីទាំងនេះផងដែរ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកឆ្លើយជាច្រើនបាន

ទទួលស្គាល់ថា ការផលិតម្សៅត្រីល្អិតៗឱ្យបានពេញមួយឆ្នាំគឺជាការពិបាក ដោយសារពុំសូវមាន SIS តាមវាលស្រែឡើយ

នៅរដូវប្រាំង។ យ៉ាងហោចណាស់ អ្នកថែទាំកុមារម្នាក់បានពោលថា ការផលិតម្សៅត្រីដែលត្រូវចំណាយពេលច្រើន ក៏ជា
កត្តក
ា ណ
ំ ត់ផងដែរ។ លើសពីនះេ អ្នកឆ្លយ
ើ ក្នង
ុ FGD បានកត់សម្គល
ា ព
់ ប
ី ន្ទក
ុ នកា
ៃ រចំណាយពល
េ
ដើមប្ រ
ី ៀបចំអាហារដល
ែ

មានជីវជាតិជាមួយត្រី។ ជាឧទាហរណ៍ អ្នកថែទាំកុមារឱ្យដឹងថា បបរគ្រប់គ្រឿង គឺជាអាហារបំប៉នបន្ថែមដែលត្រូវចំអិន
សម្រាប់កូនៗ ប៉ុនែព
្ត ួកគាត់ពន្យល់ថា ពួកគាត់ចូលចិត្តចំអិនអាហារដែលគ្រួសារទាំងមូលអាចបរិភោគបាន ដូចជា ស៊ុបជា

Photo credit: Fani Llauradó/WorldFish

មួយសាច់ ឬ ត្រី និងបន្លែជាដើម។

រូបថតទី ២៖ អ្នកថែទាំកុមារ ផ្តល់ឱ្យកុមារនូវបបរគ្រប់គ្រឿងដែលសំបូរទៅដោយ SIS និងបន្លែ។
អ្នកឆ្លើយស្ទើរទាំងអស់ពន្យល់អំពី ឥទ្ធិពលវិជ្ជមាននៃការបណ្តុះបណ្តាលអាហារូបត្ថម្ភដោយអង្គការវើលហ្វីស ចំពោះ

សុខភាពគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ ដូចមានក្នុងសម្រង់មតិខាងក្រោម៖

ការបញ្ចូលប្រធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័រ ទៅក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី - ប្រព័នជ
្ធ លផលតាមវាលស្រែ៖
របាយការណ៍លទ្ធផល
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សកម្មភាពអាហារូបត្ថម្ភរបស់អង្គការវើលហ្វីស បានផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់គ្រួសារ និងសហគមន៍របស់

ខ្ញុំ។ មុនការអនុវត្តគម្រោងនេះក្នុងសហគមន៍របស់ខុំ្ញ គ្រួសារខ្ញុំ និងអ្នកភូមិផ្សេងទៀតពុំមានសុខភាពល្អឡើយ។
ពួកគា
 ត់តែងតែចំណាយប្រាក់ច្រើនលើការព្យាបាលជំងឺ។ បន្ទាប់ពីបានអនុវត្តគម្រោងនេះក្នុងសហគមន៍របស់ខុំ្ញ

តាមរយៈការផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងការយល់ដឹងអំពីសកម្មភាពអាហារូបត្ថម្ភ គ្រួសារខ្ញុំ និងអ្នកភូមិផ្សេងទៀត

បានអនុវត្តសកម្មភាពអាហារូបត្ថម្ភទាំងនេះ។ បន្ទាបព
់ ីវគ្គប
 ណ្តុះបណ្តាល ខ្ញស
ុំ ង្កេតឃើញថា គ្រួសារខ្ញុំ និងអ្នកភ
 ូមិ
ផ្សេងទៀតរស់នៅដោយមាន

សុខភាពល្អ និងក
 ម្រមានជំងណា
ឺ ស់»។ - (ស្រ្តី, អ្នកថែទាំកុមារ, ខេត្តពោធិ៍សាត់)

៤.១.២ សកម្មភាពគាំទ្រប្រយោលដល់អាហារូបត្ថម្ភ
អ្នកឆ្លើយបានពិពណ៌នាអំពីភាពប្រសើរឡើងនៃអាហារ អាហារូបត្ថម្ភ និងសន្តិសុខទឹក ពីកំណើនផលិតភាព CFR និង

សកម្មភាពច្បារដំណាតា
ំ មផ្ទះ។ តាមរយៈវគ្គបណ្តះុ បណ្តល
ា ស្តព
ី កា
ី រអនុវត្តលក
្អ ង
ុ្ន ការគ្របគ
់ ង
្រ
CFR អ្នកឆ្លយ
ើ
និងអ្នកអនុវត្ត

មកពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋភ
ា បា
ិ លក្នង
ុ ស្រក
ុ បានរាយការណ៍អព
ំ កា
ី រកើនឡើងនវៃ ត្តមាន និងលទ្ធភាពទទួលបានតព
ី្រ ស
ី
ស
្រែ មប
្រា ់
បរិភោគ និងបក
្រា ច
់ ណ
ំ ល
ូ ដោយបុរសម្នក
ា ជា
់ សមាជិកសហគមន៍នៅខេតស
្ត ៀមរាបបានកត់សម្គល
ា ថា
់ បន្ទប
ា ព
់ ស
ី កម្មភាព CFR

របស់គម្រោង "បច្ចុប្បន្ននេះ ទីណាមានទឹក ទីនោះមានត្រី”។ ស្រ្តីជាអ្នកថែទាំកុមារម្នាក់មកពីសហគមន៍ CFR ក្នុងខេត្ត

បាត់ដប
ំ ងបានពន្យល់ថា ការបង្កន
ើ ផលិតភាព CFR នាំឱយ្ មានតកា
ី្រ ន់តច
ែ ន
ើ្រ ឡើងសមប
្រា ជា
់ អាហារ និងបក
្រា ច
់ ណ
ំ ល
ូ (សូម
មើលការដកស្រង់នៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម)។

“សហគមន៍សះ្រ ជម្រកត្របា
ី នជួយគ្រសា
ួ រខ្ញកា
ំុ ន់តច
ែ ន
ើ្រ ឡើង ពះ្រោ បន្ទប
ា ព
់ ប
ី ង្កត
ើ សហគមន៍សះ្រ ជមក
្រ តម
ី្រ ក ធនធាន
ជលផលបានកើនឡើង ហើយត្រី និងវារីសត្វផស្ ង
េ ទៀតបានចូលមកក្នង
ុ សនៅ
្រែ រដូវវស្សា ដូចះេ្ន ... គ្រសា
ួ ររបស់ខអា
ំុ្ញ ចចាប់

តបា
ី្រ នរយៈពល
េ
៥-៦ ខែកង
ុ្ន រដូវភ្លៀង។ ដូចះេ្ន យ
 ង
ើ មន
ិ ដ
 ល
ែ ទញ
ិ សាច់ពផ
ី សា
្ រទេ យើងអាចចាប់តខ
ី្រ ះ្ល ជាអាហារ និងទក
ុ 

លក់ខះ្ល ”។

- ស្តី្រ អ្នកថទា
ែ ក
ំ មា
ុ រ ខត
េ បា
្ត ត់ដប
ំ ង

អ្នកឆ្លយ
ើ មួយចំនន
ួ បានពិពណ៌នាអំពកា
ី រកើនឡើងនៃ SIS នៅក្នង
ុ វាលស្រែ សះ្រ ទឹក និងបឡា
្រ យជិតផ្ទះរបស់ពក
ួ គាត់កង
ុ្ន 

រដូវវស្សា។ ស្ថន
ា ភាពនេះក៏ជយ
ួ បង្កន
ើ លទ្ធភាពប្រប
ើ ស
្រា រ់ បស់ SIS ផងដែរ ដោយសារពួកគាត់អាចចាប់ SIS នៅក្នង
ុ អាងទឹកធម្ម
ជាតិជត
ិ ផ្ទះរបស់ខន
ួ្ល ដោយពុចា
ំ បា
ំ ច់ទញ
ិ ពីផសា
្ រដែលនៅឆ្ងយ
ា ឡើយ។ អ្នកឆ្លយ
ើ បានពន្យល់ថា ការកើនឡើងនៃ SIS ផ្តលអ
់ ត្ថ

ប្រយោជន៍ដល់គ្រួសាររបស់ពួកគាត់ ព្រោះវាជាប្រភពប្រូតេអុីន និងមីក្រូសារជាតិដ៏ល្អ។ អ្នកឆ្លើយក៏បានរាយការណ៍ពីការ
កែចៃត
្ន ្រីល្អិតទៅជាម្សៅត្រី ត្រីងៀត ត្រីឆ្អើរ និងជាប្រហុកផងដែរ។ អ្នកឆ្លើយមួយចំនួនបានពន្យល់ថា ពួកគេបានកែច្នៃត្រីពី

Photo credit: Fani Llauradó/WorldFish

Photo credit: Fani Llauradó/WorldFish

ស្រែសម្រាប់ការបរិភោគពេញមួយឆ្នាំ។

រូបថតទី ៣៖ ក) ការកែច្នៃ SIS ជាម្សៅត្រី (ឆ្វេង) និង ខ) ការចម្អិន (ខាងស្តាំ) ។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ភាពប្រសើរឡើងនៃលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ និងវត្តមាន SIS មានភាពប្រែប្រួលទៅតាម រដូវកាល

និងកម្រិតទឹកភ្លៀង។ ការស្ទង់មតិអំពីផលចាប់ និងការប្រើប្រាស់ត្រីបានបង្ហាញពីផលចាប់ SIS សំខាន់ៗ ដែលប្រែប្រួលជា
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ការបញ្ចូលប្រធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័រ ទៅក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី - ប្រព័នជ
្ធ លផលតាមវាលស្រែ៖
របាយការណ៍លទ្ធផល

ខ្លង
ំា ទៅតាមរដូវកាល និងកំពស់ទក
ឹ ភ្លៀង ដោយបរិមាណ SIS ចាប់បានចន
ើ្រ បំផត
ុ ក្នង
ុ អំឡង
ុ នរៃ ដូវវស្សាដល
ែ មានភ្លៀងធ្លក
ា ់
ខ្លាំង។ គេក៏សង្កេតឃើញថា ការប្រើប្រាស់ SIS នៅរដូវវស្សា (ពីគ្រប់ប្រភពទាំងអស់រួមទាំងផលចាប់ពីស្រែ ទិញទីផ្សារ
និងពីប្រភពផ្សេងទៀត) ក៏មានលំនាំស្រដៀងគ្នានេះផងដែរ។ ការប្រើប្រាស់ SIS រដូវប្រាំងមា
 នលំនាំផ្សេងពីនេះ។ នៅពេល

ចាប់ផ្តើមគម្រោង ការប្រើប្រាស់ SIS នៅរដូវប្រាំងមានប្រមាណ ៧៥% ទាបជាងការ ប្រើប្រាស់នៅរដូវវ ស្សា ប៉ុន្តែគម្លាតនេះ
បានថយចុះជាបន្តបន្ទាប់ និងមានត្រឹម ១៩% នៅចុងបញ្ចប់នៃគម្រោងនេះ។ លើសពីនេះ ចំនួនគ្រួសារដែលរាយការណ៍ពី
ការប្រើប្រាស់ SIS នៅរដូវប្រាំង បានកើនឡើង ៦៦% ក្នុងអំឡុងពេលនៃគម្រោង។

បន្ទាប់ពីការបណ្តុះបណ្តាលអំពីរបៀបបង្កើត និងគ្រប់គ្រងច្បារដំណាំតាមលំនៅស្ថាន អ្នកឆ្លើយបានរាយការណ៍ពីការ

កើនឡើងនៃវត្តមាន និងលទ្ធភាពទទួលបានបន្លែ និងផ្លែឈើចម្រុះ សម្រាប់ការបរិភោគ និងប្រាក់ចំណូលតាមគ្រួសារ។

ឧទាហរណ៍ អ្នកថែទាំកុមារម្នាក់បានពណ៌នាពីអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះគ្រួសារនាងពីការបណ្តុះបណ្តាលអំពីច្បារដំណាំតាមផ្ទះ
ដូចខាងក្រោម៖

វត្តមានច្បារដំណាំតាមផ្ទះ ជួយឱ្យគ្រួសារខ្ញុំមានបន្លែគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ហូបប្រចាំថ្ងៃ ដូច្នេះកាត់បន្ថយការចំណាយ
ធ្វើឱ្យមានសុខភាពល្អ និងមានសុវត្ថិភាពក្នុងការបរិភោគ។ ច្បារបន្លែគ្រួសារខ្ញុំអាចផ្គត់ផ្គង់អាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់

គ្រួសារប្រហែល ២-៣ ខែក្នុងមួយជុំ។ ខ្ញុំដាំបន្លែច្រើនប្រភេទ ដូចជា ត្រកួន ម្រះ ល្ពៅ ផ្ទី។ (ស្រី្ត, អ្នកថែទាំកុមារ,
ខេត្តពោធិ៍សាត់)

អ្នកឆ្លើយក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ដោយសារពួកគាត់ដាំបន្លែ និងឈើហូបផ្លែដោយខ្លួនឯង ទើបពួកគាត់មានទំនុកចិត្តថាបន្លែ

និងផ្លែឈើមានសុវត្ថិភាពក្នុងការបរិភោគ និងគ្មានថ្នាំកំចាត់សត្វល្អិត។ ដូចដែលស្រ្តីអ្នកថែទាំកុមារម្នាក់បានពន្យល់ ទំនុកច
 ិត្ត
លើសុវត្ថិភាពបន្លែ និងផ្លែឈើរបស់ពួកគាត់ បានរួមចំណែកដល់ការបង្កើនការបរិភោគបន្លែចម្រុះនៅក្នុងគ្រួសាររបស់នាង៖

គ្រួសារខ្ញុំមានអារម្មណ៍ជឿជាក់លើបន្លែពីច្បារដំណាំរបស់យើង ព្រោះគ្មានការប្រើថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ហើយវាជា

បន្លែសរីរាង្គ ដូចេះ្ន វាល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់យើង។ នៅពេលយើងមា
 នអារម្មណ៍ជឿជាក់ថា វាមិនប
 ង្កគ
 ្រោះថ្នាក់
យើងញ៉ាំបានច្រើន។ ម្យ៉ាងទៀត យើងមានបន្លែចម្រុះ ហើយបន្លែសល់ពីហូប យើងអាចលក់វាឱ្យអ្នកជិតខាង
ដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែម។ -(ស្រី្ត អ្នកថែទាំកុមារ ខេត្តសៀមរាប)
បុគ្គលិកអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកក៏បានកត់

សម្គាល់ផងដែរថា អ្នកឆ្លើយក្នុងគម្រោង បានប្រើប្រាស់

“អ្នកថែទាក
ំ មា
ុ របានដាំបន្លដ
ែ ល
ែ មានជីវជាតិចន
ើ្រ ប្រភទ
េ

បយោ
្រ
ជន៍នអា
ៃ ហារូបត្ថមព
្ភ អា
ី ហារចម្រះុ ដើមប្ រ
ី ៀបចំអាហារ

បៃតង)

បន្លែពីច្បារដំណាំតាមផ្ទះរបស់ខ្លួន និងចំណេះដឹងអំពីអត្ថ

(នៅក្រោយផ្ទះពួកគាត់មានច្បារបន្លែ ដែលមានបន្លែ

ជាមួយរបបអាហារចម្រុះគ្រប់គ្រាន់

សម្រាប់កូនពួកគាត់។

សម្រាប់គ្រួសាររបស់

ពួកគាត់។ អ្នកអនុវត្តពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋភិ
ា បាលក្នុងស្រុក

មួយ បានពន្យល់ពីរបៀបដែលអ្នកឆ្លើយ ប្រើចំណេះដឹង

និងចម្អិនត្រីល្អិតៗជាមួយបន្លែដែលគាត់ដាំ

- បុរស អ្នកអ
 នុវត្តពអ
ី ង្គការមិនមែនរ ដ្ឋាភិបាលក្នុងម
 ូលដ្ឋាន

ផ្សេងៗអំពីអាហារូបត្ថម្ភដែលពួកគាត់បានទទួល (សូមអាន

ខេត្តពោធិ៍សាត់

សម្រង់ក្នុងប្រអប់នៅខាងស្តាំ)។

អ្នកឆ្លើយបានពន្យល់ថា ដោយសារតែការកើនឡើងនៃវត្តមានត្រី ផ្លែឈើ និងបន្លែ ពួកគាត់ចំណាយប្រាក់តិចជាងមុន

ក្នុងការទិញអាហារពីផ្សារ។ អ្នកឆ្លើយបានពិពណ៌នាអំពីការប្រើប្រាស់ប្រាក់សន្សំពីការចំណាយតិចជាងមុនលើសុខភាព និង

អាហារ ក៏ដូចជា អំពីការវិនិយោគលើផ្ទះសំបែង និងការសិក្សារបស់កូនៗផងដែរ។ ឧទាហរណ៍ បុរសជាអ
 ្នកឆ
 ្លើយម្នាក់នៅ
ខេត្តកំពង់ធំបា
 នពន្យល់ថា
 គាត់បានប្រើប្រាក់ចំណូលប
 ន្ថែមព
 ីកា
 រលក់ត
 ្រី សម្រាប់ទ
 ិញឯ
 កសណ្ឋានស
 ិស្សឱ្យក
 ូន គ្រឿងផ្សំ

សម្រាប់ធ្វើម្ហូប និងគ
 ្រាប់ពូជប
 ន្លែ។ អ្នកឆ្លើយខ្លះក៏បានពន្យល់ថា ដោយសារតែពួកគាត់អាចបរិភោគត្រី បន្លែ និងផ្លែឈើ
បានច្រន
ើ ជាងមុន ពួកគាត់អាចកាត់បន្ថយការចំណាយលើការថទា
ែ ស
ំ ខ
ុ ភាព និងថ្លព
ៃ យា
្ បាលដោយសារគសា
ួ្រ ររបស់ពក
ួ គាត់
មិនមានជំងឺញឹកញាប់ដូចមុនពេលមានអន្តរាគមន៍នៃគម្រោងនេះឡើយ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វត្តមាននិងលទ្ធភាពទទួលបានត្រីតាមរដូវ នៅតែបន្តជាបញ្ហារហូតសម្រាប់គ្រួសារអ្នកជនបទ

ជាពិសេសសម្រាប់តំបន់ ឬក្រុមមួយចំនួន។ អ្នកឆ្លើយជាច្រើនក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីការលំបាកក្នុងរក្សាដំណើរការ
ការបញ្ចូលប្រធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័រ ទៅក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី - ប្រព័នជ
្ធ លផលតាមវាលស្រែ៖
របាយការណ៍លទ្ធផល
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ច្បារដំណាំនៅរដូវប្រាំង។ អ្នកឆ្លើយម្នាក់បានពន្យល់ថា ក្នុងរដូវប្រាំង សម្បូរសត្វល្អិត និងសត្វចង្រៃនានា ដែលធ្វើឱ្យលំបាក

គ្រប់គ្រង និងធ្វើឱ្យបន្លែងាប់។ លើសពីនេះ ការពិភាក្សាក្នុង FGDs នៃអ្នកថែទាំកុមារនៅទូទាំងខេត្តទាំងបួនបានបង្ហាញថា
ក្នុងរដូវប្រាំង ពួកគាត់លំបាករកត្រី និងប្រមូលផលបន្លែព្រៃ ដូច្នេះគ្រួសារទាំងនេះត្រូវងាកទៅទិញត្រី និងបន្លែពីផ្សារ។ ទោះ

ជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រាក់ចំណូលដែលមានកម្រិតក្នុងអំឡុងពេលនេះ បានរារាំងអ្នកទាំងនេះពីការទិញត្រី សាច់ និងបន្លែ
សម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្លួន ដោយសារគ្រឿងផ្សំទាំងនេះនៅទីផ្សារមានថ្លៃខ្ពស់។ ស្ថានភាពទាំងនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ ដោយសារ
ការរាតត្បាតនៃកូវីដ-១៩ ដោយគ្រួសារខ្លះត្រូវខ្ចីលុយ ឬសុំអាហារពីអ្នកជិតខាង ហើយខ្លះមិនហ៊ានធ្វើដូចេះ្ន ឡើយដោយសារ

ពួកគាត់មិនទុកចិត្តថា អាចមានលទ្ធភាពសងវិញបាន។

ខណៈដែលអ្នកឆ្លយ
ើ មួយចំនន
ួ ដែលរស់នៅជិត CFR អាចទទួលបានទឹកពី CFR សមប
្រា ប
់ ប
ើ្រ ស
្រា ជា
់ បភ
្រ ពទឹកស្អត
ា ប៉ន
ុ ែ្ត

អ្នកផ្សេងទៀតមិនអាចធ្វើបែបនេះបានទេ ដោយសារពួកគាត់រស់នៅឆ្ងាយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកឆ្លើយទាំងអស់

អាចទទួលបានទឹកសម្រាប់ផលិតកម្មនានា ដូចជា ការចម្អិនអាហារ ងូត ការលាងចាន និងការចិញ្ចឹមគោក្របី។ អ្នកឆ្លើយ
មួយចំនួនក៏បានប្រើប្រាស់ទឹកពី CFR សម្រាប់ច្បារដំណាំតាមផ្ទះរបស់ខ្លួនផងដែរ ដោយអ្នកថែទាំកុមារម្នាក់បានពន្យល់ថា
គ្រួសារនាងមានបន្លែ និងផ្លែឈើកាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់បរិភោគ និងសម្រាប់លក់៖

សហគមន៍សះ្រ ជម្រកត្ររី ម
ួ ចំណក
ែ យ៉ង
ា ចន
ើ្រ ចំពោះជីវភាពគសា
ួ្រ រខ្ញំុ … យើងមានបន្លគ
ែ ប
្រ គ
់ ន
្រា ស
់ មប
្រា ប
់ រិភោគ

តាមរយៈការប្រើប្រាស់ទឹកពីសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រីសម្រាប់ស្រោចដំណាំ។ យើងយ
 កប្រាក់ពីកា
 រលក់ត្រី និង

Photo credit: Fani Llauradó/WorldFish

បន្លែដើម្បីទិញដីចាក់ជុំវិញបរិវេណផ
 ្ទះ (សម្រាប់ធច
្វើ ្បារដំណាំ)។ - (ស្រី្ត, អ្នកថែទាំកុមារ, ខេត្តពោធិ៍សាត់)

រូបថតទី ៤៖ ប្រពន្ធ និងប្តី ស្រោចទឹកច្បារដំណាំតាមផ្ទះរបស់ខ្លួន ដោយប្រើទឹកពី CFR របស់ពួកគាត់
អ្នកឆ្លើយក៏បានរាយការណ៍ផងដែរអំពី ការកែលំអខាងអាកប្បកិរិយាលើផ្នែកទឹក អនាម័យ និងការរស់នៅស្អាតដោយ

ភ្ជាប់ការអនុវត្ត WASH ជាវិជ្ជមាន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរោគ និងការលើកកម្ពស់សុខភាព។ នៅចុងគ្រា អ្នកឆ្លើយមាន
កំណើនចំណេះដឹង និងការយល់ដឹងអំពីការរៀបចំអាហារឱ្យមានសុវត្ថិភាព។ អ្នកឆ្លើយជាង ៩០% នៅទូទាំងអំឡុងពេល

នៃគមង
្រោ បានដឹងពីភាពចាំបាច់គប
្រ អាហារ ហើយអតអ
្រា ក
្ន ឆ្លយ
ើ កាន់តច
ែ ន
ើ្រ ឡើងបានដឹងថា មិនតវូ្រ ឱ្យសត្វនៅជិតអាហារ

ឡើយ (១% ទៅ ៤%) និងរក្សាទុកអាហារឆ្អិននៅកន្លែងត្រជាក់ (៣% ទៅ ៧%)។ លើសពីនេះ អត្រាអ្នកឆ្លើយកាន់តែ
ច្រើនឡើងបានពោលអំពីការរក្សាទុកអាហារឆៅ ដាច់ដោយឡែកពីអាហារឆ្អិន ជាទម្លាប់ល្អក្នុងការរក្សាទុកអាហារ(០,៤%
ទៅ ៤%)។ ក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានពោលថា ការរក្សាទុកអាហារឆៅ ឱ្យនៅដាច់ពីអាហារឆ្អិនជារឿងសំខាន់ អត្រាដ៏ខ្ពស់
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ការបញ្ចូលប្រធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័រ ទៅក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី - ប្រព័នជ
្ធ លផលតាមវាលស្រែ៖
របាយការណ៍លទ្ធផល

និងកាន់តែខ្ពស់ឡើងនៃអ្នកឆ្លើយ ដែលបានទទួលស្គាល់ថា នេះដោយសារអាហារឆៅមានមេរោគដែលអាចឆ្លងរវាងអាហារ

នានា (៧៩% ទៅ ៨៣%) ។

នៅទូទាំងអំឡុងពេលនៃគម្រោង អ្នកឆ្លើយជាង ៧០% បានដឹងពីការចាំបាច់ត្រូវដាំទឹក និង/ឬ ច្រោះមុនពេលផឹក។ អ្នក

ឆ្លើយក៏បានភ្ជាប់ការផឹកទឹកមិនស្អាត ទៅនឹងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានចំពោះសុខភាពផងដែរ។ ជាពិសេស នៅទូទាំងអ
 ំឡុង
ពេលនៃគម្រោង អ្នកឆ្លើយភាគច្រើនបានទទួលស្គាល់ថា ការផឹកទឹកដោយមិនរម្ងាប់មេរោគនាំឱ្យរាគ(> ៨៥%) និងឈ
 ឺ

ពោះ(> ៧១%) អត្រាអ្នកឆ្លើយកាន់តែច្រើន(២% ទៅ ៩%) ដែលបានពោលថា ការផឹកទឹកមិនស្អាតអាចនាំឱ្យមានព្រូន។
របកគំឃើញស្របគ្នានេះ ក៏បានសង្កេតឃើញនៅក្នុងការសម្ភាសបែបគុណភាពផងដែរ ដោយស្រ្តីអ្នកថែទាំកុមារម្នាក់បាន
ពន្យល់អ
 ំពីអ្វីដែលគាត់បានរៀនអំពីការផឹកទឹកស្អាត និងឥទ្ធិពលមកលើសុខភាព៖

ខ្ញុំបានរៀនពីគម្រោងអំពីទឹកស្អាត ដូចជា ផឹកទឹកឆ្អិន ទឹកបរិសុទ្ធ(ទឹកដប) ឬទឹកចម្រោះ។ ហើយតា
 ំងព
 ីយើង
ធ្វើបែបនេះមក យើងមា
 នសុខភាពល្អ ជាពិសេសយើងមិនរាគទេ។ -(ស្រី្ត អ្នកថែកុមារ ខេត្តបាត់ដំបង)

កំណន
ើ ចំណះេ ដឹងអំពសា
ី រៈសំខាន់នទ
ៃ ក
ឹ ស្អត
ា ក៏ឆះុ្ល បញ្ចង
ំា ក្នង
ុ ការអនុវត្តផងដរែ ដោយកើនឡើងពី ៨០% នៅដម
ើ គ្រា

ទៅ៩០% នៅចុងគ្រាខណៈដែលការផឹកទឹកឆៅបានថយចុះពី១៩% មកត្រឹម១០% (រូបទី ៣)។ នៅទូទាំងអ
 ំឡុងពេល
នៃគម្រោង ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លើយដែលបានដាំទឹក អ្នកទាំងនោះភាគច្រើន បានរាយការណ៍អំពីការផឹកទឹកឆ្អិន (~៦៦%)។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើប្រៀបធៀបនឹងការដាំទឹក អ្នកឆ្លើយក្នុងអត្រាខ្ពស់បានពោលថា ការច្រោះទឹកមានភាពងាយ

ស្រួលជាង ដែលតួលេខនេះស្របគ្នាជាមួយទិន្នន័យពី FGD។ គ្រួសារនានាបានពន្យល់ថា ពួកគាត់ចូលចិត្តច្រោះទឹកពីព្រោះ
ការដាំទឹកត្រូវចំណាយពេលវេលាច្រើន ហើយគ្រួសារត្រូវការឥន្ធនៈដើម្បីដាំទឹក។
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រូបទី ៣៖ អត្រាគ្រួសារដែលដាំទឹកមុនបរិភោគ
លើសពីនេះ អ្នកឆ្លើយបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីកំណើនចំណេះដឹង និងការយល់ដឹងអំពីពេលវេលាសំខាន់ៗដែលត្រូវលាងដៃ។

បើប្រៀបធៀបទៅនឹងអំឡុងពេលដើមគ្រា អ្នកឆ្លើយនៅចុងគ្រាមានអត្រាខ្ពស់ជាង ដោយបានពោលអំពីការលាងដៃបន្ទាប់
ពីបរិភោគ (៣០% ទៅ ៣៥%) បន្ទាប់ពីប៉ះពាល់សត្វ (៦% ទៅ ១១%) បន្ទាប់ពីចាត់ចែងសំរាម (១៤% ទៅ ១៧%)
បន្ទាប់ពីរៀបចំអាហារឆៅ (១៥% ដល់ ១៧%), មុនពេលបញ្ចុកចំណីកូន (២៧% ទៅ ៣១%), មុនពេលញ៉ាំអាហារ
(៨២% ទៅ ៨៤%), មុនពេលរៀបចំអាហារ (៤០% ទៅ ៤៩%), បន្ទាប់ពីផ្ងូតទឹក និងប្តូរខោទឹកនោមកុមារ (៤% ទៅ
១៨%) %) និងក្រោយវិលមកពីបង្គន់ (៣៩% ទៅ ៥២%) ជាពេលសំខាន់ដែលត្រូវលាងដៃ។

ការបញ្ចូលប្រធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័រ ទៅក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី - ប្រព័នជ
្ធ លផលតាមវាលស្រែ៖
របាយការណ៍លទ្ធផល
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នៅចុងបញ្ចប់នៃគម្រោង មិនត្រឹមតែមានការកើនឡើង

នៃអត្រាអ្នកឆ្លើយ

“ការលាងដៃ ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់គ្រួសារ

ដែលដឹងពីពេលវេលាសំខាន់ៗដើម្បី

ខ្ញុំ ព្រោះវាអាចជួយទប់ស្កាត់ជំងឺ និងធ្វើឱ្យគ្រួសារខ្ញុំ

លាងដៃប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុនែក
្ត ៏មានកំណើនអ
 ត្រាអ្នកឆ្លើយដែល

រស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អ។

លាងដៃជាមួយសាប៊ូពី ៣ ដងក្នុងមួយថ្ងៃ ទៅ ៤ ដងក្នុង
មួយថ្ងៃផងដែរ។

លើសពីនេះ

ក្លាយជាទម្លាប់ល្អសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំ»។

អ្នកឆ្លើយក៏បានភ្ជាប់ការលាងដៃទៅនឹង

វា

- ស្ត្រីអ្នកថ
 ែទាំកុមារ ខេត្តពោធិ៍សាត់

សុខភាពល្អជាងមុន សម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្លួន ដូចដែលបាន

ពន្យល់ដោយអ្នកថែទាក
ំ មា
ុ រម្នក
ា ់ (សូមអានសម្រងក
់ ង
ុ្ន បអ
្រ ប់
នៅខាងស្តាំ)។

លើសពីនេះ អត្រាខ្ពស់ និងកើនឡើងនៃអ្នកឆ្លើយ បានទទួលស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃបរិស្ថានស្អាតជុំវិញផ្ទះ (ពី ៨៨%

នៅដើមគ្រា ដល់ ៩៣% នៅចុងគ្រា) ជាពិសេសចំពោះសុខភាពគ្រួសារ (ពី ៥០% ទៅ៥៧%)។ ការរកឃើញទាំងនេះ

បានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងការសម្ភាសបែបគុណភាពដែលអ្នកឆ្លើយស្ទើរទាំងអស់បានពិពណ៌នាអំពីសារៈសំខាន់នៃបរិសា្ថនស្អាត

ជុំវិញផ្ទះនៅពេលសួរថា តើពួកគាត់បានរៀនសូត្រអ្វីខ្លះពីការបណ្តុះបណ្តាលអំពីអនាម័យ។ ខាងក្រោមជាឧទាហរណ៍ ដែល
ស្រ្តីអ្នកថែ
 ទាំកុមារម្នាក់ ភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌផ្ទះស
 ្អាតរបស់នាងជាមួយសុខភាពល្អនៃគ្រួសារ៖

ខ្ញុំបានរៀនពីការរៀបចំប
 រិវេណផ
 ្ទះខ្ញុំ និងសម្ភ

ារៈផ្សេងៗជុំវិញបរិវេណផ
 ្ទះខ្ញុំ និងរ បៀបរក្សា និងគ
 ្រប់គ្រងសំរាម
ជុំវិញផ្ទះ។
 ការរស់នៅជាមួយបរិស្ថានស្អាត ជួយគ្រួសារខ្ញុំឱ្យរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អ និងទប់ស្កាត់ជំងឺ
ផ្សេងៗដែលចម្លងពីមូសខ្លា។ - (ស្រី្ត អ្នកថែទាំកុមារ ខេត្តកំពង់ធំ)

ក្រុមអ្នកស្ទង់មតិគ
 ម្រោងក
 ៏បានសង្កេតឃើញមានការកែលំអបរិស្ថានជ
 ុំវិញផ្ទះផ
 ងដែរ។

ពោលគឺក្រុមអ្នកស្ទង់មតិបាន

សង្កេតឃើញវត្តមានតិចជាងមុននៃលាមកសត្វ ទ្រុងសត្វនៅជិតកន្លែងចំអិនអាហារ និងកន្លែងបរិភោគ និងសំរាមនៅជុំវិញ
ផ្ទះ ទន្ទឹមនឹងការកើនឡើងនៃចំនួនធុងសម្រាម (រូបទី ៤)។
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រូបទី ៤៖ ភាពស្អាតនៃបរិស្ថានដែលបានសង្កេតឃើញជុំវិញផ្ទះអ្នកឆ្លើយ
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ការបញ្ចូលប្រធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័រ ទៅក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី - ប្រព័នជ
្ធ លផលតាមវាលស្រែ៖
របាយការណ៍លទ្ធផល

អ្នកឆ្លើយមួយចំនួនក៏បានកត់សម្គាល់ពីរបៀបដែលគ្រួសារកាន់តែច្រើនឡើង បានកែលំអបរិស្ថានជុំវិញផ្ទះរបស់ខ្លួនផង

ដែរ ហើយបរិស្ថានសហគមន៍ក៏ចាប់ផ្តើមប្រសើរឡើងដែរ។ ឧទាហរណ៍ សមាជិកសហគមន៍មិនត្រឹមតែចាប់ផ្តើមដាក់ធុង
សំរាមនៅតាមផ្ទះរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងនៅក្នុងសហគមន៍ទៀតផង។ ដូចដែលប្តីរបស់ស្រ្តីអ្នកថែទាំកុមារម្នាក់

បានពិពណ៌នាថា គាត់សង្កត
េ ឃើញថា សហគមន៍របស់គាត់អាចកប
ែ ទ
្រែ ម្លប
ា ចោ
់ លសំរាមរបស់ខន
ួ្ល បន្ទប
ា ព
់ មា
ី នការបណ្តះុ 
បណ្តាលតាមគ្រួសារ។

ខ្ញុំឃើញថាសហគមន៍ខ្ញុំ យល់ពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃការចោលសំរាមមិនត្រឹមត្រូវ និងឃើញការថយចុះនៃការ
បន្ទោរបង់តាមទីវាល ហើយភូមិទាំងមូលកាន់តែស្អាត។ - (បុរស ប្តី ខេត្តសៀមរាប)

៤.២ យេនឌ័រ
សកម្មភាពយេនឌ័រត្រូវបានធ្វើឡើងនៅកម្រិតគ្រួសារ និងសហគមន៍។ ការបង្កើតចក្ខុវិស័យតាមគ្រួសារ គឺជាស
 កម្មភាព

នៅកម្រិតគ្រួសារ ចំណែកពិព័រណ៍ភូមិ និងការបញ្ចូលស្ត្រីក្នុងសមាសភាពអ្នកដឹកនាំ និងសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការ CFR

គឺជាសកម្មភាពនៅកម្រិតសហគមន៍។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបង្កើតចក្ខុវិស័យតាមគ្រួសារ បុគ្គលិកតាមមូលដ្ឋានបានសម្រប

សម្រួលការពិភាក្សាលើការកែលម្អអនាម័យតាមគ្រួសារ ជាពិសេសក្នុងការរៀបចំម្ហូបអាហារ និងអនាម័យ ព្រមទាំងលើក
ទឹកច
 ិត្តឱ្យមានការចែករំលែកដោយសមស្របជុំវិញតួនាទីរវាងបុរស និងស្ត្រីក្នុងគ្រួសារ។ បន្ទាប់ពីការបង្កើតចក្ខុវិស័យតាម

គ្រួសារ ពិព័រណ៍ភូមិត្រូវបានរៀបចំឡើងដែលក្នុងនោះគ្រួសារគំរូមានឱកាសចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្លួន និងបង្ហាញពី
អត្ថប្រយោជន៍នៃការចែករំលែកកិច្ចការក្នុងគ្រួសារ។

ការបញ្ចូលស្ត្រីក្នុងសមាសភាពអ្នកដឹកនាំ និងសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការ CFR មានគោលដៅបង្កើនតំណាងនៃសម្លេង

គំនិត និងគោលបំណងរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ ដើម្បីធានាថា ផែនការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍មានភាពចម្រុះ
និងផ
 ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់មនុស្សទាំងអស់ពង្រឹងសមត្ថភាព និងទំនុកចិត្តលើការងារខ្លួនឯងរបស់ស្រីដ
្ត ើម្បីដឹកនាំ និងទ
 ទួល
យកតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំ និងកែលម្អការគ្រប់គ្រង CFRs ដើម្បីបង្កើនផលិតភាព និងវត្តមានត្រី។ ដៃគូ និងអ្នកអនុវត្តពីអង្គការ

មិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលអំពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់ស្ត្រី និងការចូលរួមក្នុងការ

គ្រប់គ្រង CFR និងបានទទួលការបង្វឹកអំពីរបៀបលើកទឹកចិត្ត និងសម្របសម្រួលការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងសកម្មភាព

CFR។ ដំណើរការជ្រើសរើសគណៈកម្មការ CFR ការបណ្តុះបណ្តាលគណៈកម្មការ CFR ការធ្វើផែនការគ្រប់គ្រង CFR
នៅកម្រិតសហគមន៍ ការរៀបចំដំណើរការ ការអនុវត្ត និងដំណើរការតាមដាន និងការវាយតម្លៃ សុទ្ធតែមានស្ត្រីចូលរួម។

៤.២.១ ការបង្កើតចក្ខុវិស័យតាមគ្រួសារ និងពិព័រណ៍ភូមិ
បន្ទប
ា ព
់ កា
ី របង្កត
ើ ចក្ខវុ ស
ិ យ
័ តាមគ្រសា
ួ រ អ្នកឆ្លយ
ើ និងអ្នកអនុវត្តមកពីអង្គការមិនមន
ែ រដ្ឋភ
ា បា
ិ លក្នង
ុ សក
ុ្រ បានរាយការណ៍

ពីការចែករំលក
ែ ការទទួលខុសត្រវូ ក្នង
ុ គ្រសា
ួ រកាន់តច
ែ ន
ើ្រ ឡើង ដោយស្វម
ា បា
ី នទទួលយកការទទួលខុសតវូ្រ ក្នង
ុ គសា
ួ្រ របន្ថម
ែ 
ទៀត ធៀបនឹងមុនពេលអន្តរាគមន៍គម្រោង(ឧបសម្ព័ន្ធ ២)។ សម្រាប់គ្រួសារគំរូ ភាពស្មើគ្នាខាងយេនឌ័រនៅក្នុងគ
 ្រួសារត្រូវ

បានធ្វើឱ្យប្រសើរជាងមុន (សមាមាត្រស្ត្រី/បុរស ទទួលខុសត្រូវក្នុងគ្រួសារ=១,៤) ធៀបនឹង (សមាមាត្រស្រី/្ត បុរស ទទួល
ខុសត្រូវក្នុងគ្រួសារ=០,៧) បន្ទាប់ពីវគ្គបង្កើតចក្ខុវិស័យតាមគ្រួសារ។ ជាមធ្យម ស្វាមីនៃគ្រួសារគំរូបានទទួលយកការទទួល

ខុសត្រូវក្នុងគ្រួសារចំនួន ៣ បន្ថែមទៀត បន្ទាប់ពីវគ្គបង្កើតចក្ខុវិស័យតាមគ្រួសារ ហើយបានទទួលស្គាល់នូវសារៈសំខាន់
និងអត្ថប្រយោជន៍នៃការរួមចំណែកដល់ការងារក្នុងគ្រួសារ។ សម្រាប់អ្នកមិនមែនជាគ្រួសារគំរូ អ្នកឆ្លើយនៅក្នុងការសម្ភាស

ស្ទើរតែទាំងអស់បានពិពណ៌នាអំពីការចែករំលែកការទទួលខុសត្រូវក្នុងគ្រួសារ ទាំងការបែងចែកបន្ទុកការងារឱ្យស្មើគ្នា ឬធ្វើ

ការរួមគ្នល
ា ក
ើ ច
ិ កា
្ច រនីមយ
ួ ៗ។ អ្នកឆ្លយ
ើ ភាគច្រន
ើ ក៏បានរាយការណ៍ថា ពួកគាត់បានពិភាក្សាជាទៀងទាត់អព
ំ កា
ី ររំពង
ឹ ទុកលើ
ការទទួលខុសត្រូវក្នុងគ្រួសាររវាងប្តីប្រពន្ធផងដែរ។ ការរកឃើញទាំងនេះត្រូវបានលើកជាឧទាហរណ៍ពីបទពិសោធន៍របស់
ភរិយា និងស្វាមីមកពីខេត្តកំពង់ធំ បន្ទាប់ពីវគ្គបង្កើតចក្ខុវិស័យតាមគ្រួសារ (សូមអានប្រអប់សម្រង់)។

ការបញ្ចូលប្រធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័រ ទៅក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី - ប្រព័នជ
្ធ លផលតាមវាលស្រែ៖
របាយការណ៍លទ្ធផល
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“មុនពេលចូលរួមក្នុង [វគ្គបង្កើតចក្ខុវិស័យ] ប្តីខ
 ្ញុំបាន

“កាលពីមុន ខ្ញុំផោត
្ដ លើការរកប្រាក់ចំណូលសម្រាប់

ជួយកិច្ចការក្នុងគ្រួសារ

ជួយមើលថែកូន សម្អាតផ្ទះ ចិញ្ចឹមសត្វ និងធ្វើកិច្ច

ផ្តោតលើការរកប្រាក់ចំណូលសម្រាប់គ្រួសារ ជាជាង

ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបានចូលរួម

[ក្នុងវគ្គបង្កើតចក្ខុវិស័យ] (ចូលរួមក្នុងការគូរផែនទី

គ្រួសារ ហើយប្រពន្ធខ្ញុំធ្វើការផ្ទះភាគច្រើន។ ឥឡូវខ្ញុំ
ការផ្សង
េ ៗក្នង
ុ គ្រសា
ួ រ។ ជាទូទៅយើង[បច្ចប
ុ ប្ ន្ន] តង
ែ

ចក្ខុវិស័យ) គាត់បានចាប់ផ្តើមយល់ និងជួយធ្វើកិច្ច

តែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងគ្រួសារ។ ខ្ញុំតែងតែជួយ

ជួយគ្នទៅ
ា វិញនៅក្នង
ុ ការចក
ែ រំលក
ែ ការទទួលខុសត្រវូ

រៀបចំច្បារបន្លែតាមផ្ទះ។ យើងតែងតែពិភាក្សាអំពី

ការក្នុងផ្ទះ [សូម្បីតែ] ឥឡូវនេះ។ នៅពេលយើង

ក្នុងគ្រួសារ វាជួយលើកកម្ពស់ជីវភាព និងសុភមង្គល
គ្រួសារខ្ញុំ។ ព្រោះថា យើងមានពេលសម្រាកបន្ទាប់
ពីធ្វើការផ្ទះរួច”។

- ប្រពន្ធ ខេត្តកំពង់ធំ

ប្រពន្ធខ្ញុំ ធ្វើម្ហូប សំអាតផ្ទះ ថែទាំកូន ចិញ្ចឹមសត្វ និង
ការទួលខុសតវូ្រ គសា
ួ្រ រទាំងនះេ ជាបចា
្រ ។
ំ យើងមិន

បែងចែកការទទួលខុសត្រវូ ក្នង
ុ គ្រសា
ួ រទាំងនេះទេ ប៉ន
ុ ែ្ត
យើងតង
ែ តជ
ែ យ
ួ គ្នទៅ
ា វិញទៅមកក្នង
ុ កិចកា
្ច រផ្ទះទាំង
អស់នៅពេលនរណាម្នាក់ទំនេរ»។

- ប្តី ខេត្តកំពង់ធំ

អ្នកឆ្លើយពីរបីនាក់បានពន្យល់ថា ពិព័រណ៍ភូមិបានលើកទឹកចិត្តសមាជិកផ្សេងទៀតក្នុងសហគមន៍ធ្វើការបែងចែកការ

ទទួលខុសត្រូវក្នុងគ្រួសារស្មើៗគ្នា។ ឧទាហរណ៍ សាច់ញាតិរបស់អ្នកឆ្លើយម្នាក់បានចាប់ផ្ដើមបែងចែកការទទួលខុសត្រូវក្នុង
គ្រួសារ បន្ទាប់ពីបានចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍ភូមិរបស់ខ្លួន៖

សាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំក្នុងសហគមន៍… ពីមុនប្តីមិនដែលជួយការងារប្រពន្ធ ដូចជាធ្វើម្ហូប បោកគក់ទេ ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគាត់
ចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍ភូមិ ប្តីផ្លាស់ប្តូរច្រើន ដូចជា ជួយធ្វើម្ហូប និងបោកគក់។ - (ប្រពន្ធ ខេត្តសៀមរាប)

ជាលទ្ធផលនស
ៃ ម
ា្វ ទ
ី ទួលយកការទទួលខុសត្រវូ ក្នង
ុ គ្រសា
ួ របន្ថម
ែ អ្នកឆ្លយ
ើ ជាស្តម
ី្រ កពីគសា
ួ្រ រគំរបា
ូ នរាយការណ៍ថា គាត់

មានពេលវេលាច្រើនសម្រាប់សកម្មភាពរកប្រាក់ចំណូល (៦០%) ការថែច្បារដំណាំសម្រាប់បរិភោគក្នុងគ្រួសារ (៥០%)
ចូលរួមក្នង
ុ ការកសាងសមត្ថភាពនិង/ឬបង្កត
ើ ជំនាញសមប
្រា ស
់ ហគមន៍ (៤០%) និងការរៀបចំអាហារឆ្ងញ
ា ៗ
់ សមប
្រា គ
់ សា
ួ្រ រ

(៣៥%)។ សម្រាប់អ្នកមិនស្ថិតក្នុងគ្រួសារគំរូ អ្នកឆ្លើយមួយចំនួនក៏បានពន្យល់ថា ការចែករំលែកការទទួលខុសត្រូវក្នុង
គ្រួសារផ្តល់ប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតដល់គ្រួសាររបស់ខ្លួន ដូចជាកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ដូចដែលបាន
ពិពណ៌នាដោយស្វាមីមួយរូប៖

អត្ថប្រយោជន៍នៃការចែករំលែកភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវ(រវាងប្ដីប្រពន្ធ)គឺកាត់បន្ថយកំហុស ការមើលប
 ំណាំ
គ្នាកាត់បន្ថយការថ្នាំងថ្នាក់រវាងប្ដីប្រពន្ធ និងនាំមកនូវសុភមង្គលដល់គ្រួសារ។ នៅទីនេះ គ្មានអំពើហិង្សាក្នុង
គ្រួសារ និងគ្មានកា
 រអាម៉ាស់ចំពោះអ្នកជ
 ិតខា
 ងឡើយ។ យើងបានការគោរពពីអ
 ្នកជ
 ិតខា
 ង ព្រោះគ
 េឃើញថាយ
 ើង
ជាពលរដ្ឋល
 ្អ ដែលមានកិត្តិយសក្នុងស
 ង្គម/សហគមន៍។ -(ប្តី ខេត្តពោធិ៍សាត់)

បុគ្គលិកអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក និងអ្នកឆ្លើយក្នុងគម្រោង ក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាតើការចែករំលែកការ

ទទួលខុសត្រវូ ក្នង
ុ គ្រសា
ួ រ អាចឱ្យពួកគេសមច
្រេ គោលដៅដល
ែ ពួកគបា
េ នកំណត់កង
ុ្ន ពល
េ បង្កត
ើ ចក្ខវុ ស
ិ យ
័ តា
 មគសា
ួ្រ រដោយ

របៀបណា។ ឧទាហរណ៍ ដោយសារពួកគាត់ធ្វើការជាមួយគ្នា ប្ដីប្រពន្ធអាចបង្កើតកន្លែងលាងដៃ ធុងសំរាម និងរបងជុំ
វិញផ្ទះរបស់ពួកគេ ក៏ដូចជារក្សាបរិស្ថានជុំវិញផ្ទះឱ្យស្អាត និងថែរក្សាច្បារបន្លែតាមផ្ទះផងដែរ។

បញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន នៅក្នុងការបង្កើតចក្ខុវិស័យតាមគ្រួសារក៏ត្រូវបានលើកឡើងផងដែរ។ ទីមួយ ស្វាមីភរិយាមួយ

គូបានពន្យល់ថា ពួកគាត់លំបាកយល់ពីសកម្មភាពបង្កើតចក្ខុវិស័យតាមគ្រួសារ ទាំងគោលបំណង និងសារគន្លឹះ។ ទីពីរ
ការធ្វច
ើ ណា
ំ
កស្រក
ុ ត្រវូ បានចាត់ទក
ុ ថា ច្រន
ើ តែជាបញ្ហប
ា ឈ
្រ ម។ ជារឿយៗ បុរស និងពល
េ ខ្លះស្តន
ី្រ គ
ៃ សា
ួ្រ រអ្នកឆ្លយ
ើ បាន
ធ្វើចំណាកស្រុកទៅទីក្រុង ឬប្រទេសជាប់ព្រំដែនដើម្បីរកការងារធ្វើ។ នៅពេលបង្កើតចក្ខុវិស័យតាមគ្រួសារ មានតែសមាជិក

ម្នាក់នៃគ្រួសារប៉ុណ្ណោះបានចូលរួម ជាធម្មតាគឺប្រពន្ធ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយសារការបង្កើតចក្ខុវិស័យតាមគ្រួសារ
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ការបញ្ចូលប្រធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័រ ទៅក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី - ប្រព័នជ
្ធ លផលតាមវាលស្រែ៖
របាយការណ៍លទ្ធផល

ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីសម្របសម្រួលរវាងស្វាមី និងភរិយា ការចូលរួមដោយសមាជិកតែម្នាក់ អាចរារាំងឥទ្ធិពលនៃចក្ខុ

Photo credit: Fani Llauradó/WorldFish

វិស័យមិនឱ្យកើតមានសម្រាប់គ្រួសារនោះឡើយ។

រូបថតទី ៥៖ ប្រពន្ធ និងប្តីធ្វើការជាមួយគ្នា ក្នុងច្បារដំណាំតាមផ្ទះរបស់ពួកគាត់

៤.២.២ ការធ្វើជាតំណាង និងការចូលរួមរបស់ស្រ្តីក្នុងគណៈកម្មការ CFR
ផ្នែកនេះអធិប្បាយអំពីរបៀបដែលការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងគណៈកម្មការដឹកនាំនៃ CFR ដែលនាំឱ្យ ១) ការចូលរួម និង

សមត្ថភាពរបស់ស្ត្រីលើការដឹកនាំកាន់តែកើនឡើង និង ២) ការគ្រប់គ្រង CFRs បានប្រសើរឡើង។

សរុបមក អ្នកឆ្លយ
ើ បានរាយការណ៍ដោយខ្លន
ួ ឯងអំពកា
ី រកើនឡើងនៃតណា
ំ
ងជាស្តី្រ និងការចូលរួមរបស់សនៅ
ី្ត្រ ក្នង
ុ គណៈ

កម្មការ CFR នៅចុងបញ្ចប់នៃគម្រោងដោយពិន្ទុសរុបនៃតំណាងជាស្ត្រី និងការចូលរួមរបស់ស្រ្តីនៅក្នុងគណៈកម្មការ CFR

កើនឡើងបាន ២,៤ រវាងអំឡុងពេលដើមគ្រា និងចុងគ្រាហើយពិន្ទុចុងក្រោយនៅចុងបញ្ចបន
់ ៃគម្រោងនេះ បានឡើងដល់
៤,៣/៥ (រូបទី ៥)។
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

ពិន�សរុបស���ប់
�រចូលរួមរបស់

�គរយ����ីក�ង ក��ិត���រចូលរួម

តំ��ងដឹក�ំ��

���ីក��ងគណៈកម� គណៈកម��រ CFR

�រ��ប់��ង CFR

ចំនួនគំនិត និងត���វ �គរយ���រចូលរួម ក��ិតផល��ល

របស់ស�ជិ�គ

�ររបស់��ីក�ងគណៈ

ក��ង�រ��ើ��ចក�ី

��លគណៈកម��រ��ះ

ណៈកម��រ CFR
ច���ច

2016

របស់ស�ជិ�

���ីទទួល�នពី

អនុវត���ន�រ

គណៈកម��រ CFR

កម��រ��ប់��ង CFR

សហគមន៍ ក��ង�រ

ទទួលយក

សកម��ព CFR

2019

សកម��ពរបស់

2021

រូបទី ៥៖ ពិន្ទុសរុប និងពិនុតា
្ទ មផ្នែកសម្រាប់ការបញ្ចូលស្ត្រីក្នុងគណៈកម្មការ CFR។ សំគាល់៖ ចំនួនពិត និងភាគរយ

សម្រាប់ជំពូកនីមួយៗ ត្រូវបានបំប្លែងទៅជាពិន្ទុនៅលើមាត្រដ្ឋាន ០-៥។

ការបញ្ចូលប្រធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័រ ទៅក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី - ប្រព័នជ
្ធ លផលតាមវាលស្រែ៖
របាយការណ៍លទ្ធផល
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នៅពេលញែកពិន្ទុតាមផ្នែក រង្វាស់នៃការពង្រឹងភាពអង់អាចរបស់ស្ត្រីបានកើនឡើងតាមរូបភាពមួយចំនួន។ បន្ទាប់ពីការ

អន្តរាគមន៍នៃគម្រោង ស្ត្រីដែលធ្វើជាតំណាងនៅក្នុងគណៈកម្មការ CFR បានកើនឡើង (ពិន្ទុកើនឡើងពី ២ ទៅ ៤)។
ការកែលម្អខង
ំា្ល បំផត
ុ ដែលបានគេសង្កត
េ ឃើញគឺសមប
្រា កា
់ រចូលរួមរបស់សនៅ
ី្រ្ត ក្នង
ុ ការសមច
្រេ ចិតរ្ត បស់សមាជិកគណៈកម្មការ

CFR (+១៦១%) ពី ១,៦ ទៅ ៤,២។ ការសំភាសតាមបែបគុណភាពក៏បានបង្ហាញពីការយល់ឃើញរបស់សមាជិក

គណៈកម្មការ CFR សមាជិកសហគមន៍ និងរបស់អ្នកអនុវត្តពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកផងដែរ អំពីការកើន
ឡើងនៃសមត្ថភាពភាពជាអ្នកដឹកនាំកុង
្ន ចំណោមសមាជិកាគណៈកម្មការ CFR ដូចជាការសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំ ការរក្សា
កំណត់ត្រា និងការរៃអង្គាសថវិកា។ លើសពីនេះ តម្រូវការ និងគំនិតរបស់ស្ត្រីត្រូវបានទទួលយកកាន់តែច្រើនឡើង ដោយ

សមាជិកគណៈកម្មការ CFR (១,៧ ដល់ ៤,២)។ សមាជិកជាច្រើននៃគណៈកម្មការ CFR (ទាំងបុរស និងស្ត្រី) ក៏ដូចជា
សមាជិកមិននៅក្នុងគណៈកម្មការ CFR បានពិពណ៌នាអំពីរបៀបដែលកិច្ចការនេះបានរួមចំណែកដល់ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាព

របស់ស្រីខ
្ត ្លួនឯង។ នៅក្នុងសម្រង់ខាងក្រោម សមាជិកាម្នាក់នៃគណៈកម្មការ CFR ពន្យល់អំពីថាតើទំនុកចិត្តរបស់គាត់លើ
សមត្ថភាពខ្លួនឯងនៅក្នុងការដឹកនាំ បានកើនឡើងបែបណាបន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងគណកម្មការ CFR៖

ទីមួយ ខ្ញុំមានការខ្មាស់អៀនជាខ្លាំង ចំពោះការចូលរួមក្នុងសកម្មភាព CFR ធ្វើការជាមួយបុរសក្នុងគណៈកម្មការ
CFR។ បន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតែងតែគាំទ្រខ្ញុំ លើកទឹកចិត្តខ្ញុំឱ្យចូលរួម ហើយគណៈកម្មការ CFR ទាំងអស់

បានគាំទ្រគំនិតរបស់ខ្ញុំ និងយកមកពិចារណា កត្តាទាំងនេះបានជំរុញ និងលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឱ្យមានទំនុកចិត្ត និង
រីករាយជាមួយការងាររបស់ខ្ញុំក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់គណៈកម្មការ CFR។ -(ស្រី្ត សមាជិកាគណៈកម្មការ CFR
ខេត្តបាត់ដំបង)

សមាជិកគណៈកម្មការCFR (ទាំងបុរសនិងស្ត្រី)ក៏ដូចជាសមាជិកសហគមន៍ទូទៅ បានទទួលស្គាល់ថា បន្ថែមពីលើការ

ចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្ត ស្ត្រីបានផ្តល់នូវគំនិតយោបល់ និងការគិតគូរកាន់តែច្រើនឡើង ទន្ទឹមនឹងផ្តល់ដ
 ំណោះស្រាយ

ចំពោះបញ្ហាទាក់ទងនឹង CFR ឬបញ្ហាផ្សេងទៀតរបស់សហគមន៍។ ឧទាហរណ៍ ស្ត្រីម្នាក់ និងបុរសម្នាក់មកពីគណៈកម្មការ
CFR តែមួយក្នុងខេត្តសៀមរាប បានពិពណ៌នាអំពីការប្រែប្រួលនៃទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងដែលសមាជិកាគណៈកម្មការ CFR បាន
ជួបប្រទះ (សូមអានសេចក្តីដកស្រង់កុង
្ន ប្រអប់)។

អ្នកអនុវត្តពអ
ី ង្គការមិនមែនរដ្ឋភ
ា បា
ិ លក្នង
ុ ស្រក
ុ មួយក្នង
ុ ខត
េ ស
្ត ៀមរាបក៏បានសង្កត
េ ឃើញថា សមាជិកាគណៈកម្មការ CFR

អាចមានសំឡង
េ នៅក្នង
ុ គណៈកម្មការ CFR ហើយការចូលរួមជាមួយសហគមន៍កក
៏ ន
ើ ឡើងផងដរែ ។ ដូចគ្នន
ា ះេ ដរែ អ្នកឆ្លយ
ើ

បានពន្យល់ថា សហគមន៍របស់ពួកគាត់បានទទួលស្គាល់សមត្ថភាពរបស់សមាជិកាគណៈកម្មការ CFR ក្នុងការដឹកនាំ។

សមាជិកាគណៈកម្មការ CFR ម្នាក់បានពន្យល់ថា ដោយសារតែគាត់អាចបង្ហាញពីសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំ និងការជួយ

សហគមន៍តាមរយៈតួនាទីដឹកនាំរបស់គាត់នៅក្នុង CFR គាត់អាចទទួលបានតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុង

សហគមន៍៖

កាលពីមុន ខ្ញុំម
 ិនជា
 ប់ពាក់ព័ន្ធន
 ឹង[សកម្មភាពរបស់]អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ឬក្រុមប្រឹក្សាឃុំទេ។ នៅពេលខ្ញុំចូលរួម

ក្នុងគណៈកម្មការ CFR ក្នុងនាមជាសមាជិកមួយរូប ខ្ញុំអាចបង្ហាញពីសមត្ថភាព គណនេយ្យភាព និងភាពស្មោះត្រង់
របស់ខុំច
្ញ ំពោះសហគមន៍ និងដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន។ មានពេលមួយ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំត្រូវការជំនួយការក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ទើបខ្ញដា
ំុ ក់ពាក្យសមប
្រា ត
់ ណ
ំ
ង
ែ នេះ។ ហើយដោយសារកម
ុ្រ បក
ឹ្រ សា
្ ឃុធ
ំ ប
ា្ល ស
់ ល
ា្គ ខ
់ ព
ំុ្ញ ម
ី ន
ុ មក ហើយស្គល
ា កា
់ រងារ

របស់ខុំក
្ញ ្នុងសហគមន៍ និងសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំផង ដូច្នេះក្រោយមក ក្រុមប្រឹក្សាឃុំបានជ្រើសរើសខ្ញុំជាជំនួយការ
ក្រម
ុ ប្រក
ឹ សា
្ ឃុ។
ំ នេះជាឱកាសដ៏លស
្អ មប
្រា ស
់ ក
ី្រ្ត ង
ុ្ន សហគមន៍ដម
ើ ប្ ប
ី ង្ហញ
ា ពីបទពិសោធន៍ ឬសមត្ថភាពរបស់ខន
ួ្ល ។
ទោះបីជាពួកគាត់មិនទទួលបានលទ្ធផលនៅពេលនេះ ប៉ុន្តែនៅពេលអនាគត ពួកគាត់អាចកាន់តួនាទីជាអ្នកដឹក
នាំថែមទៀតផង។ -(ស្រី្ត សមាជិកាគណៈកម្មការ CFR ខេត្តសៀមរាប)

សមាជិកាសហគមន៍មិនត្រឹមតែកត់សម្គាល់ពីសមត្ថភាពភាពដឹកនាំរបស់សមាជិកាគណៈកម្មការ CFR នោះទេ ពួកគាត់

ក៏ទទួលឥទ្ធិពលពីសមាជិកាគណៈកម្មការ CFR ឱ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដឹកនាំដោយផ្ទាល់ផងដែរ។ សមាជិកាម្នាក់នៃ
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ការបញ្ចូលប្រធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័រ ទៅក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី - ប្រព័នជ
្ធ លផលតាមវាលស្រែ៖
របាយការណ៍លទ្ធផល

សហគមន៍ពខ
ី ត
េ ស
្ត ៀមរាបបានរៀបរាប់អព
ំ រី បៀបដល
ែ សមាជិកាគណៈកម្មការ CFR បានផ្តលគ
់ រំ វូ ជ
ិ មា
្ជ នសមប
្រា ស
់ ក
ី្ត្រ ង
ុ្ន ការដឹក

នាំ៖

អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងសហគមន៍ទទួលស្គាល់ថា ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំដ៏សកម្ម និងជាមេដឹកនាំល្អ។ ការទទួលស្គាល់

នេះមានឥទ្ធិពលមកលើស្ត្រីផ្សេងទៀតក្នុងភូមិ ឱ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ដោយសារសមាជិកា
គណៈកម្មការ CFR គឺជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់ពួកគេ៖ សមាជិកាគណៈកម្មការ CFR អាចចូលរួមក្នុងការប្រជុំ ឬវគ្គ

បណ្តុះបណ្តាលផ្សេងទៀត ឬកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ហើយនៅពេលពួកគេជួបប្រជុំ ស្ត្រីអាចបញ្ចេញសំឡេងរបស់
ខ្លួន និងបង្ហាញថា ពួកគាត់សកម្មនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ។ ដូច្នេះព
 េលស្រីផ
្ត ្សេងទៀតកុង
្ន ស
 ហគមន៍បា
 នឃើញបែបនេះ
ពួកគា
 ត់កែប្រែទស្សនៈរបស់ខ្លួន។ ស្ត្រីមកពីសហគមន៍គិតថា "ប្រសិនបើស្ត្រីទាំងនេះអាចធ្វើបាន ហេតុអ្វីបានជា
ខ្ញុំធ្វើមិនបាន?" - (ស្រី្ត សមាជិកធម្មតា នៃ CFR ខេត្តសៀមរាប)

ក្នុងនា
 មជាអ្នកថ
 ែទាំកុមារ ស្ត្រីក៏មានតួនាទីពិសេសមួយក្នុងកា
 រតស៊ូមតិដ
 ើម្បីសុខភាពរបស់ស
 ហគមន៍ដែរ។ ឧទាហរណ៍

សមាជិកាម្នាក់នៃគណៈកម្មការ CFR នៅខេត្តសៀមរាបបានពន្យល់ថា គាត់មានការព្រួយបារម្ភអំពីហានិភ័យនៃកុមារលង់
ទឹកនៅក្នុង CFR ហើយបានស្នើឱ្យសង់របងជុំវិញ CFR ហើយគណៈកម្មាធិការ CFR បានស្តាប់ និងយល់ព្រម។ សមាជិក

ផ្សង
េ ទៀតនៃគណៈកម្មធ
ា កា
ិ រ CFR (ទាំងបុរស និងស្ត)
ី្រ និងសមាជិកសហគមន៍កបា
៏ នពណ៌នាពីរបៀបដល
ែ ស្តបា
ី្រ នតស៊ម
ូ តិ

ដើម្បីអាហារូបត្ថម្ភ និងតម្រូវការ WASH នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការ CFR ដែលនាំឱ្យមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានជាបន្តមកលើ
សហគមន៍ ដូចដែលបានពិពណ៌នាដោយអ្នកឆ្លើយម្នាក់នៅក្នុងការសម្ភាស៖

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការ CFR សមាជិកាគណៈកម្មការបានលើកឡើងពីបញ្ហាអនាម័យនៅក្នុងភូមិ។ ចំណុច
នេះត្រូវបានគណៈកម្មាធិការ CFR និងសហគមន៍ទទួលយក។ ក្រោយម
 កពួកគា
 ត់បានយល់ព្រម និងបា
 នចាប់

ផ្តើមធ្វើសកម្មភាពនេះតា
 មគំនិតរ បស់ស្ត្រី។ ពួកគាត់បានដាក់ធុងស
 រា
ំ មក្នុងស
 ហគមន៍ ដើម្បីឲ
 ្យស
 ហគមន៍កាន់តែ
ស្អាត និងមា
 នអនាម័យ។ -(ស្រី្ត សមាជិកាធម្មតានៃ CFR ខេត្តពោធិ៍សាត់)

អ្នកឆ្លើយក៏បានពន្យល់ថាតើការបញ្ចូលស្ត្រីទៅក្នុងគណៈកម្មការ CFR នាំឱ្យការគ្រប់គ្រង CFRs ប្រសើរឡើងបែបណា។

អ្នកឆ្លើយស្ទើរទាំងអស់ និងអ្នកអនុវត្តមកពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកបានពន្យល់ថា បើប្រៀបធៀបនឹងបុរស ស្ត្រី
មានលទ្ធភាពក្នុងការកសាងមូលធនសង្គមបានប្រសើរជាងមុន និងប្រើប្រាស់មូលធនសង្គមដែលមានស្រាប់ ទាំងជាមួយ

អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងសមាជិកសហគមន៍។ ឧទាហរណ៍ បុរសម្នាក់ជាសមាជិកគណៈកម្មការ CFR មកពីខេត្តកំពង់ធំបាន

ពន្យល់ថា ស្ត្រីមានប្រសិទ្ធភាពជាងបុរសក្នុងការបង្កើត និងរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ មេភូមិ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ
ដទៃទៀត ដើម្បីប្រាស្រ័យទាក់ទងអំពីតម្រូវការ និងបញ្ហាប្រឈមរបស់ CFR ព្រមទាំងស្វែងរកការគាំទ្រ។

អ្នកឆ្លើយស្ទើរទាំងអស់ (បុរស និងស្ត្រីគណៈកម្មការ និងសមាជិកទូទៅ) បានពន្យល់ថា ដោយសារតែមូលធនសង្គម

របស់ស្ត្រី ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនាំមកនូវកំណើនថវិការៃអង្គាសរបស់គណៈកម្មាធិការ CFR ការកៀរគរសហគមន៍ឱ្យចូលរួម
ក្នុងសកម្មភាពរបស់ CFR និងកំណើនការអប់រំ និងការកសាងការយល់ដឹងជុំវិញអត្ថប្រយោជន៍នៃ CFRs (ទាំងក្នុង និង
ក្រៅសហគមន៍)។ អ្នកឆ្លើយទាំងអស់បានសង្កត់ធ្ងន់ថា សមាជិកាគណៈកម្មការ CFR មានប្រសិទ្ធភាពជាងបុរសនៅក្នុង

ការរៃអង្គាសថវិកាសម្រាប់សកម្មភាព CFR ដែលពួកគាត់ចាត់ទុកថា នេះជាផ្នែកមួយជាប់ទាក់ទងនឹងការជឿទុកចិត្តរបស់
សហគមន៍កាន់តែច្រើនមកលើស្ត្រី ក្នុងចំណោមហេតុផលផ្សេងទៀត៖

[សមាជិកា]គណៈកម្មការ មានភាពវៃឆាត
្ល ក្នុងការរៃអង្គាសប្រាក់ និងប្រមូលប្រាក់បានច្រើនពីពិធី [ក្នុងសហគមន៍]

ដោយសារតែពួកគាត់មានជំនាញក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកទាំងឡាយឱ្យ[បរិច្ចាគ]ប្រាក់ មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយ

ភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត រក្សាកំណត់ត្រាល្អ មានការជឿទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋ និងរក្សាលុយឱ្យមានសុវត្ថិភាព។
-(បុរស សមាជិកគណៈកម្មការ CFR ខេត្តបាត់ដំបង)

ការបញ្ចូលប្រធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័រ ទៅក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី - ប្រព័នជ
្ធ លផលតាមវាលស្រែ៖
របាយការណ៍លទ្ធផល
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រូបថតទី ៦៖ សមាជិកាគណៈកម្មការ CFR កំពុងរៃអង្គាសថវិកាសម្រាប់ CFR
អ្នកឆ្លើយក៏បានពន្យល់ថា បើប្រៀបធៀបនឹងបុរស ស្ត្រីមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់មូលធនសង្គមរបស់ខ្លួនបានល្អជាង នៅ

ក្នង
ុ សង្គមមនុសស្ ទាំងក្នង
ុ និងកស
្រៅ ហគមន៍ដម
ើ ប្ ផ
ី ល
្ត កា
់ រអប់រំ និងបង្កត
ើ ការយល់ដង
ឹ អំពអ
ី ត្ថបយោ
្រ
ជ
 ន៍ន
 ៃ CFRs។ សមាជិកា
ម្នាក់នៃគណៈកម្មការ CFR មកពីខេត្តសៀមរាបបានពន្យល់ពីរបៀបដែលគាត់អាចលើកកម្ពស់ CFRs ក្នុងពេលដែលគាត់

កំពុងធ្វើការងារនៅខាងក្រៅសហគមន៍ និងលើកទឹកចិត្តសមាជិកាផ្សេងទៀតនៃគណៈកម្មការ CFR ឱ្យធ្វើដូចគ្នា ដោយសារ
ស្ត្រីតែងតែមានសកម្មភាពនៅក្នុងសហគមន៍ផ្សេងទៀត៖

ក្នុងពេលកំពុងធ្វើសកម្មភាពផ្សេងទៀតនៅក្នុងភូមិផ្សេង ខ្ញុំក៏បានផ្សព្វផ្សាយអំពី CFR និងអ្វីដែលជាគុណសម្បត្តិ

របស់ CFR។ ហើយខ្ញុំបានប្រាបស
់ ហគមន៍ផ
 ្សេងទៀតកុំឲ្យនេសាទក្នុងត
 ំបន់អ
 ភិរក្ស។ ប៉ុនអាច
្តែ នេសាទនៅក្នុង

ស្រែបាន។ ហើយអ្នកភ
 ូមខ
ិ ្លះច
 ង់មា
 ន CFR ដែរ ហើយសួរខ្ញុំថាធ្វើម៉េច ធ្វើម៉េចរកអ្នកគា
 ំទ្រ បើគេចង់។ ខ្ញុំក៏លើកទឹក
ចិត្តសមាជិកាពីររូបផ្សេងទៀតនៃគណៈកម្មការ CFR ឱ្យធ្វើសកម្មភាពដូចគ្នានេះ។ ដោយសារតែពួកគាត់ជាចុងភៅ

ហើយពេលខ្លះពួកគេមានពិធីនៅក្នុងសហគមន៍ ដូច្នេះពួកគាត់អាចបញ្ចូលការផ្សព្វផ្សាយ និងពន្យល់គណៈកម្មការ
CFR និងអត្ថប្រយោជន៍នៃ CFR ក្នុងអំឡុងពេលការងាររបស់ខ្លួននៅក្នុងសហគមន៍ផ្សេងទៀត។ - (ស្រី្ត សមាជិកា
គណៈកម្មការ CFR ខេត្តសៀមរាប)
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ការបញ្ចូលប្រធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័រ ទៅក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី - ប្រព័នជ
្ធ លផលតាមវាលស្រែ៖
របាយការណ៍លទ្ធផល

៥. សេចក្តីសន្និដ្ឋាន
ធនធានជលផលតាមវាលស្រែ ជាធនធានដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា ដែលផ្តល់ប្រាក់ចំណូល ស្បៀង និងអា
 ហា

រូបត្ថម្ភដល់គ្រួសារជាច្រើននៅតាមជនបទ។ ការបង្កើត និងការគ្រប់គ្រងសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី បានបង្ហាញថាជួយបង្កើន

ផលិតភាព និងជីវចម្រុះក្នុងដែននេសាទទាំងនេះ ដូច្នេះជាការជួយលើកកម្ពស់ជីវភាព និងសន្តិសុខស្បៀង និងអាហា
រូបត្ថម្ភសម្រាប់គ្រួសារជាច្រើនដែលពឹងផ្អែកលើតំបន់ទាំងនេះ។ ការបញ្ចូលឱ្យបានជាក់ស្តែងនូវសកម្មភាពអាហារូបត្ថម្ភ និង

យេនឌ័រ ទន្ទឹមនឹងស្រះជម្រកត្រីសហគមន៍ និងការគ្រប់គ្រងធនធានជលផលតាមវាលស្រែ មានសក្តានុពលក្នុងការបង្កើន

ឥទ្ធព
ិ លមកលើលទ្ធផលខាងផ្នក
ែ អាហារូបត្ថម្ភ និងលើកកម្ពសស
់ មត្ថភាពភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងបស
្រ ទ
ិ ភា
្ធ ពរបស់សខ
ី្រ្ត ន
ួ្ល ឯង។
របាយការណ៍នេះផ្តល់ភស្តុតាង និងទស្សនៈរបស់អ្នកចូលរួម និងអ្នកអនុវត្តគម្រោង។

៤.១ របកគំហើញសំខាន់ៗ៖ អាហារូបត្ថម្ភ និង WASH
yy ទោះជាចំណះេ ដឹង និងអាកប្បកិរយា
ិ ជុវំ ញ
ិ ភាពចមះុ្រ នរៃ បបអាហារមានភាពបស
្រ រើ ឡើងក៏ដោយ ការបរិភោគអាហារ
ចម្រុះក្នុងចំណោមស្ត្រីក្នុងវ័យបន្តពូជបានថយចុះ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ការបរិភោគ
អាហារចម្រុះក្នុងចំណោមកុមារអាយុពី ២-២៣ខែ មានភាពប្រសើរឡើង។ នេះអាចបង្ហាញថា អ្នកថែទាំកុមារដឹងថា
របបអាហារចម្រះុ សំខាន់ ប៉ន
ុ ក
ែ្ត មា
៏ នឧបសគ្គផស្ ង
េ ទៀតផងដរែ កព
្រៅ ច
ី ណ
ំ
ះេ ដឹង។ ដោយសារការវាយតម្លភា
ៃ ពចមះុ្រ

នៃរបបអាហារបានធ្វើឡើងក្នុងរដូវប្រាំង គេអាចពន្យល់បានថា នៅពេលដែលអសន្តិសុខស្បៀងក្នុងគ្រួសារមានកម្រិត

ខ្ពស់ អ្នកថែទាំកុមារអាចបែងចែកអាហារដែលមានជីវជាតិ ដែលគាត់មានក្នុងកម្រិតកំណត់ទៅឱ្យកូនខ្លួន ព្រោះ
ពួកគេដឹងថា វាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សុខភាពកូនរបស់ខ្លួន។

yy អ្នកឆ្លើយនៅក្នុងការសិក្សានេះ បានពិពណ៌នាអំពីភាពប្រសើរឡើងនៃលទ្ធភាពទទួលបាន និងវត្តមានត្រីពីវាលស្រែ
ដោយសារការបង្កើត និងការគ្រប់គ្រង CFR បន្លែ និងផ្លែឈើចម្រុះពីច្បារដំណាំតាមផ្ទះ និងទឹកពី CFR សម្រាប់ការ
ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាង។ ការកែលម្អទាំងនេះមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងរដូវវស្សា។

yy ការចំណេះដឹងគ្រួសារអំពីសារៈសំខាន់ និងអត្ថប្រយោជន៍នៃការបរិភោគត្រី ជាពិសេស SIS ត្រូវបានកែលម្អ។
yy អ្នកឆ្លើយក្នុងការសិក្សានេះបានដឹង និងបន្តប្រើប្រាស់យ៉ាងហោចណាស់វិធីមួយឬច្រើនដែលបានពីអង្គការវើលហ្វីស
ក្នុងការរៀបចំអាហារ ដែលរួមទាំង ស៊ុបត្រីល្អិត ប្រហិតត្រី និងម្សៅត្រីល្អិតៗ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការផលិត
ម្សៅត្រីល្អិតៗត្រូវការពេលច្រើន ហើយត្រីល្អិតៗក៏ពុំមានគ្រប់រដូវឡើយ។

yy គ្រួសារនានាបានរៀបចំអាហារមានជីវជាតិ នៃក្រុមអាហារចម្រុះ ដោយផ្តល់យោបល់ថា ចំណេះដឹងអំពីអាហារូបត្ថម្ភ
ដែលបានរៀនពីគ្រូបណ្តុះបណ្តាលអ្នកថែទាំកុមារ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ស្របជាមួយស្ថានភាពប្រសើរឡើងនៃលទ្ធភាព
ទទួលបានគ្រឿងផ្សំដែលមានប្រភពពីវាលស្រែ និងបន្លែផ្លែឈើចម្រុះពីច្បារដំណាំតាមផ្ទះ។

yy ចំណេះដឹង និងអាកប្បកិរិយាលើផ្នែក WASH (ពីការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកថែទាំកុមារ និងវគ្គបង្កើតចក្ខុវិស័យតាម
គ្រួសារ) មានភាពប្រសើរឡើង ជាពិសេស ជុំវិញការលាងដៃ និងអនាម័យបរិស្ថានជុំវិញផ្ទះ។

៤.២ របកគំហើញសំខាន់ៗ៖ យេនឌ័រ
yy អ្នកចូលរួមក្នង
ុ គមង
្រោ បានចែករំលក
ែ ការទទួលខុសត្រវូ ក្នង
ុ គ្រសា
ួ រដោយសមធម៌ជាងមុន បន្ទប
ា ព
់ បា
ី នចូលរួមវគ្គបង្កត
ើ
ចក្ខុវិស័យតាមគ្រួសារ ដែលនាំឱ្យស្ត្រីមានពេលវេលាកាន់តែច្រើនដើម្បីការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពបង្កើតប្រាក់ចំណូល
ភាពជាអ្នកដឹកនាំកុង
្ន សហគមន៍ និង/ឬសកម្មភាពកសាងជំនាញ។

yy ស្ត្រីដែលបានចូលរួមក្នុងការដឹកនាំ និង/ឬក្នុងសកម្មភាព CFR បានរាយការណ៍ពីកំណើនទំនុកចិត្តរបស់ខ្លួនលើការងារ
និងសមត្ថភាពដឹកនាំ។

yy ការបញ្ចូលស្ត្រីទៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មការ CFR នាំឱ្យសហគមន៍មើលឃើញថា ការគ្រប់គ្រង CFR កាន់

តប
ែ ស
្រ រើ ឡើង។ មានការឯកភាពគ្នជា
ា ខ្លង
ំា ក្នង
ុ ចំណោមអ្នកឆ្លយ
ើ អំពអ
ី ត្ថបយោ
្រ
ជន៍វជ
ិ មា
្ជ នចំពោះសហគមន៍ និងចំពោះ
ការគ្រប់គ្រង CFR ដោយសារតួនាទីរបស់ស្រីក
្ត ្នុងការដឹកនាំ ។

ការបញ្ចូលប្រធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័រ ទៅក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី - ប្រព័នជ
្ធ លផលតាមវាលស្រែ៖
របាយការណ៍លទ្ធផល
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៤.៣ អនុសាសន៍ និងការស្រាវជ្រាវទៅអនាគត
yy ការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកថែទាំកុមារអំពីអាហារូបត្ថម្ភ មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកែលំអចំណេះដឹង និងអាកប្បកិរិយា។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយសារអាកប្បកិរិយាលើផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភមិនមែនកំណត់ត្រឹមភាពខ្វះខាតខាងចំណេះ
ដឹងឡើយ ការយល់ដឹងពីឧបសគ្គចំពោះការបរិភោគ និងភាពចម្រុះនៃរបបអាហារ រួមទាំងប
 រិសាន
្ថ អា
 ហារ គឺជាការ
ចាំបាច់ក្នុងការកែប្រែអាកប្បកិរិយា។ គួរមានការស្រាវជ្រាវបន្ថែមលើផ្នែកទាំងនេះ។

yy គ្រោះរាំងស្ងួតតាមរដូវ និងដែលកាន់តែខ្លាំងឡើង គឺជាបញ្ហាប្រឈមចំពោះនិរន្តរភាពនៃវត្តមានអាហារដែលមាន

ប្រភពពីទក
ឹ សន្តស
ិ ខ
ុ ស្បៀង និងភាពចម្រះុ នរៃ បបអាហារ។ ការសវ្រា ជវ្រា ទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុ ដើមប្ ដោ
ី ះសយ
្រា
បញ្ហាប្រឈមទាំងនេះ ដូចជាតាមរយៈ ការចិញ្ចឹមត្រីល្អិតៗ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើបច្ចេកទេសរក្សាសុវត្ថិភាព
ចំណីអាហារ គឺជាការចាំបាច់។

yy ការផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់អ្នកថែទាំកុមារ អំពីគ្រឿងផ្សំ សម្រាប់ការរៀបចំអាហារពីត្រីឱ្យបានសមរម្យសម្រាប់
កុមារអាយុក្រោម ៥ឆ្នាំ គឺជាវិធីជាក់ស្តែងមួយ ដើម្បីបង្កើនបរិមាណត្រីក្នុងរបបអាហារសម្រាប់កុមារ។ ការបញ្ចូល

ត្រីជាគ្រឿងផ្សំ ទៅក្នុងកម្មវិធីផ្តល់អាហារតាមសាលារៀន ឬអន្តរាគមន៍ដទៃទៀតក្នុងវិស័យជលផល និងកសិកម្ម
អាចជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្កើនអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់កុមារនិងការបរិភោគត្រី។

yy ការបង្កើនវត្តមាន និងភាពងាយស្រួលក្នុងការរកត្រីល្អិតប្រភេទពូជក្នុងស្រុក(SIS)នៅជិតៗផ្ទះ ក៏អាចរួមចំណែកដល់
ការកើនឡើងនៃការបរិភោគ SIS ក្នុងចំណោមកុមារ និងការបរិភោគ SIS សម្រាប់គ្រួសារទាំងមូលនៅរដូវប្រាំងផង
ដែរ។ ដើម្បីស្វែងយល់ពីកត្តាកំណត់លើការបរិភោគ SIS និងភាពប្រែប្រួលនៃការបរិភោគត្រីល្អិតក្នុងចំណោមប្រជា
ពលរដ្ឋ ការស្រាវជ្រាវបន្ថែមគឺជាតម្រូវការចាំបាច់។

yy កម្មវធ
ិ ផ
ី ល
្ត ច
់ ណ
ំ អា
ី ហារតាមសាលារៀន ដោយប្រគ
ើ ឿ្រ ងផ្សដ
ំ ល
ែ ផលិតបានក្នង
ុ មូលដ្ឋន
ា ជាមួយត្រី អាចជាមធ្យោបាយ
មួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកែលម្អការបរិភោគ SIS បន្ថែមទៀត និងតម្រូវឱ្យមានការស្រាវជ្រាវបន្ថែម។ ឧទាហរណ៍

សាលារៀននៅជិត CFRs អាចទិញត្រីពីអ្នកនេសាទតាមវាលស្រែសម្រាប់កម្មវិធីផ្តល់ចំណីអាហារតាមសាលារៀន
ហើយការគ្រប់គ្រង និងការកែលម្អ CFR អាចជម្រុញតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីទាំងនេះ។

yy វគ្គបង្កើតចក្ខុវិស័យតាមគ្រួសារ អាចលើកទឹកចិត្តសមាជិកគ្រួសារ ឱ្យការចែករំលែកកិច្ចការតាមផ្ទះដោយសមធម៌
ជាងមុន និងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីកែប្រែអាហារូបត្ថម្ភ និងអាកប្បកិរិយាលើផ្នែកទឹក អានាម័យ និងការរស់នៅស្អាត
របស់ខ្លួន។ ការកែប្រែដែលទទួលបាន គឺការបែងចែកកម្លាំងពលកម្មក្នុងគ្រួសារកាន់តែសមស្របជាងមុន ដែលជួយ

បង្កើនពេលវេលាដែលស្ត្រីមាន ជាពិសេសដើម្បីចាប់យកតួនាទីជាសហគ្រិន និងមេដឹកនាំសហគមន៍។ ទោះជាយ៉ង
ា
ណាក៏ដោយ ដោយសារការធ្វច
ើ ណា
ំ
កស្រក
ុ ដើមប្ ស
ី ង
ែ្វ រកការងារ តវូ្រ បានចាត់ទក
ុ ថាជាបញ្ហប
ា ឈ
្រ មដ៏សខា
ំ ន់មួយ គេ
ចាំបាច់ត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែម អំពីថាតើការបង្កើតចក្ខុវិស័យតាមគ្រួសារ អាចនឹងកែសម្រួលបែបណា ដើម្បី

ប្រើប្រាស់ក្នុងចំណោមសមាជិកសហគមន៍ដែលស្ថិតនៅក្រៅផ្ទះ និងអ្នកថែទាំកុមារដទៃទៀត (ទាំងបុរស និងស្រ្តី)
ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងផ្ទះគ្រប់រដូវ។

yy ស្រ្តីដែលបានចូលរួម និងសមាជិកសហគមន៍ផ្សេងទៀតបានយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នានានៃការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅ
ក្នុងគណៈកម្មការ CFR។ អត្ថប្រយោជន៍ទាំងនោះគឺ ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពខ្លួនឯង និងមុខមាត់ក្នុងសហគមន៍ ដែល

បង្ហាញពីគំរូដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនៃការពង្រឹងភាពអង់អាចរបស់ស្រ្តីនៅមូលដ្ឋាន។ លើសពីនេះ ស្ត្រីបានផ្តល់ជំនាញ
ដោយឡែក ដែលរួមចំណែកជាមួយបុរស ក្នុងការកែលម្អអភិបាលកិច្ចនៃ CFRs។ ដោយសារការរកឃើញរបស់យើង

ភាគច្រើនទាក់ទងនឹងសមត្ថភាពភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងការទុកចិត្តលើខ្លួនឯងរបស់ស្ត្រី ដូច្នេះគួរមានការស្រាវជ្រាវ
បន្ថែមដែលអាចវាយតម្លៃអំពីការរួមចំណែកនៃការបណ្តុះបណ្តាល និងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសលើផ្នែកជលផល មក
លើការពង្រឹងភាពអង់អាចរបស់ស្ត្រី និងអភិបាលកិច្ច CFR។

yy ឥទ្ធិពលមកលើអាហារូបត្ថម្ភ WASH យេនឌ័រ សន្តិសុខស្បៀង និងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិមានទំនាក់ទំនងរវាង
គ្ន។
ា ការអនុវត្តសកម្មភាពតាមវិសយ
័ ទាំងនេះសប
្រ គ្នា អាចផ្តលឥ
់ ទ្ធព
ិ លទាំងនៅក្នង
ុ និងរវាងវិសយ
័ នា
 នា ដល
ែ ជាការ
ពង្រីកអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សហគមន៍។
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របកគំឃើញពីរបាយការណ៍នេះបង្ហាញថា វឌ្ឍនភាពជាបន្តឆ្ពោះទៅសន្តិសុខអាហារូបត្ថម្ភ និងសន្តិសុខស្បៀងត្រូវការ

វិធសា
ី ស្រ្តច្រើនយ៉ាង។ ការអនុវត្តសកម្មភាពជាក់លាក់លើផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័ររួមជាមួយការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ RFF-

CFR គឺជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីជួយគាំទ្រដល់លទ្ធភាពទទួលបាន វត្តមាន និងចំណេះដឹងប្រកបដោយនិរន្តរភាពអំពីរបប
អាហារដែលមានជីវជាតិ និងចម្រុះសម្រាប់គ្រួសារនៅជនបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ យើងសង្ឃឹមថា ឥទ្ធិពល និងសកម្មភាព
ដែលបានចែករំលែកនៅទីនេះ និងនៅក្នុងឯកសារណែនាំដៃគូអនុវត្ត អាចនឹងត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ និង/ឬកែលម្អនៅ
ក្នុងកម្មវិធីពហុវិស័យនាពេលអនាគត ដែលចាំបាច់ដើម្បីជំរុញសន្តិសុខស្បៀងទៅអនាគត។

ការបញ្ចូលប្រធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័រ ទៅក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី - ប្រព័នជ
្ធ លផលតាមវាលស្រែ៖
របាយការណ៍លទ្ធផល
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ឧបសម្ព័ន្ធ ១៖ របៀបដាក់ពិន្ទុសម្រាប់ការធ្វើជា

តំណាង និងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នក
ដឹកនាំរបស់គណៈកម្មការ CFR
ផ្នែកដែលត្រូវដាក់ពិន្ទុ

ការដាក់ពន្ទុ

ភាគរយនៃស្រ្តីក្នុងតំណែងដឹកនាំនគណៈកម្ម
ៃ
ការ

1

គ្មាន

3

11-20%

CFR

2
4

5
កម្រិតនៃការចូលរួមរបស់សមាជិកាគណៈកម្មការ
CFR នៅក្នុងកា
 រធស
្វើ េចក្តស
ី ម្រេចចិត្ត

< 10%

21-30%
>30%

1

មិនមានគំនិតច
 ែករំលែកពីស្ត្រីទេ

3

10-20% គំនិតរ បស់ស្រីត
្ត ្រូវបានចែករំលែក និងទ
 ទួលយ
 ក

2
4

5

<10% គំនិតរ បស់សបា
្ត្រី នចែករំលែក ប៉ុន្តែគ្មានការទទួលយកទេ
31-40% គំនិតរ បស់ស្រីត
្ត ្រូវបានចែករំលែក និងទ
 ទួលយក
≥41% គំនិតរ បស់ស្រីត
្ត ្រូវបានចែករំលែក និងទ
 ទួលយក

ចំនួនគំនិត និងត
 ម្រូវការរបស់សមាជិកានៃ

1

គ្មានការទទួលយក

ទទួលយក

3

2 គំនិត / តម្រូវការរបស់ស្ត្រីត្រូវបានទទួលយក

គណៈកម្មការ CFR ដែលដែលគណៈកម្មការនេះ

2
4

5
ភាគរយនៃការចូលរួមរបស់សមាជិកាសហគមន៍
ក្នុងកា
 រអនុវត្តផ
 ែនការសកម្មភាពរបស់ CFR

3 គំនិត / តម្រូវកា
 ររបស់ស្ត្រីបានទទួលយក
≥4 គំនិត/តម្រូវការរបស់ស្ត្រីបានទទួលយក

1

គ្មាន

3

10-20%

2
4

5
កម្រិតផលដែលស្ត្រីទទួលបានពីសកម្មភាពរបស់ 1
គណៈកម្មការ CFR

1 គំនិតស្ត្រី / តម្រូវការរបស់ស្ត្រីត្រូវបានទទួលយក

2

3
4

5

<10%

21-34%
≥35%
គ្មាន

ផលប្រយោជន៍តិចតួច
ផលប្រយោជន៍ខ្លះៗ

ផលប្រយោជន៍ច្រើន

ផលប្រយោជន៍ច្រើនបំផុត

ការបញ្ចូលប្រធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័រ ទៅក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី - ប្រព័នជ
្ធ លផលតាមវាលស្រែ៖
របាយការណ៍លទ្ធផល
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ឧបសម្ព័ន្ធ ២៖ គ្រួសារដែលស្មើភាព ជាគ្រួសាររឹងមាំ
ជាងគេនៅជនបទនៃប្រទេសកម្ពុជា

គ្រួសារជាច្រើនត្រូវពុះពារដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការងារដែលផ្តល់ប្រាក់ចំណូល និងការងារផ្ទះគ្មាន

ប្រាក់ចំណូល។ នៅតាមជនបទនៃប្រទេសកម្ពុជា បុរស ក៏ដូចជាស្ត្រីជាច្រើន ប្រកបរបរធ្វើស្រែចម្ការតាមបែប
ប្រពៃណី ធ្វើការជាកម្មករស៊ីឈ្នួល និងក្នុងតួនាទីជាច្រើនផ្សេងទៀត ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសាររបស់ខ្លួន។ ស្ត្រី

ក៏មានការទទួលខុសត្រូវជាចម្បងលើការងារក្នុងផ្ទះដែលមិនផ្តល់ប្រាក់ចំណូលផងដែរ ដោយបង្កជាបន្ទុកលើ

ថាមពល និងសុខុមាលភាពរបស់ពួកគាត់។ ផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក៏មានជះឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរមកលើ
ជីវភាពរស់នៅ និងសកម្មភាពរបស់គ្រួសារជាច្រើននៅកម្ពុជាផងដែរ។

ដូចស្ត្រីជាច្រើននៅកម្ពុជាដែរ ស្រីវុនបានទទួលខុសត្រូវលើការងារទាំងអស់ក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ ចំណែកប្តី

នាង ឈ្មោះ ញ៉េង ផ្តោតលើការងាររកប្រាក់ចំណូល។ ជាលទ្ធផល ស្រីវុន មានអារម្មណ៍ធុញថប់ និងនឿយហត់

ហើយបាត់បង់ឱកាសក្នុងការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ដើមប្ ស
ី ្វែងរកឱកាសការងារ
ថ្មី និងសូម្បីតែសកម្មភាពក្នុងជីវភាពសង្គម។

“ការងារផ្ទះរបស់ខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនចេះចប់ទេ សូម្បីតែខ្ញុំចាប់ផ្តើមធ្វើការតាំងពីព្រលឹម ហើយបន្តរហូតដល់

យប់ក៏ដោយ។ ហើយគ្មាននរណាម្នាក់ជួយខ្ញុំ ឬយល់ពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនោះទេ។ ជួនកាលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធុញ
ទ្រាន់ និងហត់នឿយណាស់»។ ស្រីវុន ស្ត្រីមេផ្ទះនៅទំនប់រំដេង ក្នុងខេត្តសៀមរាប។

ដោយមានការគាំទ្រពី USAID គម្រោងធនធានជលផលតាមវាលស្រែនៃកម្មវិធីសន្តិសុខស្បៀងសម្រាប់

អនាគតកម្ពុជា ជំហានទី២ ដែលដឹកនាំអនុវត្តដោយអង្គការវើលហ្វីស កំពុងជួយគ្រួសាររាប់ពាន់ដូចជា ស្រី វុន និង

ញ៉េង ដើម្បីពិនិត្យមើលជំនឿអំពីតួនាទីស្ត្រី និងបុរសនៅកម្រិតគ្រួសារ និងសហគមន៍ ក្នុងខេត្តចំនួនបួនជុំវិញបឹង
ទន្លេសាប។ កិច្ចការនេះនាំទៅរកការផ្លាស់ប្តូរជាក់ស្តែង នៃទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រួសារ និងបង្កើនសមភាពយេនឌ័រ។

ដើម្បីជួយដល់ ស្រី វុន និងគ្រួសារ បុគ្គលិកគម្រោងបានសម្រួលឱ្យមានការអនុវត្តលំហាត់ និងការសន្ទនាជា

មួយគ្រួសាររបស់ស្រីវុន ដើម្បីជួយពួកគេក្នុងការគណនាចំនួនការងារផ្ទះរបស់ពួកគាត់ ដែលបានធ្វើជារៀងរាល់

ថ្ងៃ វិភាគបញ្ហា និងមូលហេតុនៃបញ្ហា ហើយរៀបចំផែនការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះ និងលើកទឹកចិត្តឱ្យមាន
ការចែករំលែកការទទួលខុសត្រូវស្មើគ្នាជាងមុន។

“ពីមុនខ្ញុំមិនដែលពាល់ការងារផ្ទះទេ ព្រោះការងារទាំងនោះជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្រី។
្ត ខ្ញុំតែងតែរីករាយ

នឹងការផឹកស្រា ឬជជែកលេងជាមួយអ្នកជិតខាងនៅពេលខ្ញុំទំនេរ។ ខ្ញុំឃើញថា មានបញ្ហាខ្លះ ឬ អាចរហូតដល់
ការខ្វែងគំនិតគ្នាធ្ងន់ធ្ងរ ក៏អាចនឹងកើតឡើងក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដែរ”។ លោក ញ៉េង ប្ដី របស់ ស្រីវុន។

តាមរយៈលំហាត់ វគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងការណែនាំជាបន្តបន្ទាប់ដោយអង្គការវើលហ្វីស ទាំងស្រីវុន និង

ស្វាមីបានយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការចែករំលែកភារកិច្ចកាន់តែស្មើភាពគ្នា និងការផ្លាស់ប្តូរជំនឿ និងការអនុវត្ត
របស់ពួកគេជុំវិញការទទួលខុសត្រូវក្នុងគ្រួសារ។

ពេលនេះ ញ៉េង បានទទួលធ្វើការងារជាច្រើន រួមមានធ្វើម្ហូប លាងចាន សម្អាតផ្ទះ ឱ្យចំណីសត្វ និងមើលថែ

កូនៗរបស់ពួកគាត់ផងដែរ។

32

ការបញ្ចូលប្រធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័រ ទៅក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី - ប្រព័នជ
្ធ លផលតាមវាលស្រែ៖
របាយការណ៍លទ្ធផល

ឧបសម្ព័ន្ធ ៣៖ ការពង្រឹងភាពអង់អាចរបស់ស្រ្តី
នាំឱ្យមានកំណើនសន្តិសុខស្បៀង
តាមជនបទនៅកម្ពុជា

ត្រីល្អិតជាប្រភេទពូជក្នុងស្រុកតាមបណ្តាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងអាស៊ីខាងត្បូង ត្រូវគេស្គាល់ថា មាន

គុណតម្លខ
ៃ ស
្ព ខា
់ ងអាហារូបត្ថម្ភ ដែលផ្សដោ
ំ យ ម៉ក
ា ូ្រ និងមីកសា
ូ្រ រជាតិ ដូចជា វីតាមីន និងសារធាតុរ។
ែ៉ តល
ី្រ ត
ិ្អ ៗ

ទាំងនេះដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលុបបំបាត់កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ និងកង្វះមីក្រូសារជាតិក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ និង

គ្រួសារក្រីក្រនៅជនបទ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ពីមុនគ្រួសារជាច្រើនតាមជនបទនៅកម្ពុជា ពុំបានដឹងពីអត្ថ
ប្រយោជន៍នៃការបរិភោគត្រីល្អិតប្រភេទពូជក្នុងស្រុកដែលមានច្រើននៅតាមវាលស្រែឡើយ។

ដោយមានការគាំទ្រពី USAID គម្រោងធនធានជលផលតាមវាលស្រែនៃកម្មវិធីសន្តិសុខស្បៀងសម្រាប់

អនាគតកម្ពុជា ជំហានទី២ កំពុងគាំទ្រដល់សហគមន៍ត្រីស្រះជម្រកត្រីចំនួន ១៤០ កន្លែងនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាប

ដើម្បីកែលម្អការគ្រប់គ្រងធនធានជលផលវាលស្រែ និងបង្កើនចំណេះដឹងរបស់អ្នកភូមិតាមមូលដ្ឋាន និងអ្នក
ពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗផ្សេងទៀត អំពីការអនុវត្តលើផ្នែក WASH សន្តិសុខស្បៀង និងអត្ថប្រយោជន៍នៃការបរិភោគ
ត្រីល្អិតប្រភេទពូជក្នុងស្រុក។

អ្នកស្រី ណៃ ស្រីអូន រស់នៅភូមិជនបទមួយ ក្នុងខេត្តកំពង់ធំ នៃប្រទេសកម្ពុជា។ គាត់ ជាមេគ្រួសារដែល

មានសមាជិកគ្រួសារចំនួន ៦នាក់ រួមទាំងឪពុកម្តាយចាស់ និងប្អូនស្រីពីរនាក់។ មុនចូលរួមក្នុងគម្រោងនេះ
ប្រភពប្រាក់ចំណូលតែមួយគត់របស់គ្រួសារគាត់គឺ បានពីសេវាកម្មកាត់ដេរ។

ណៃ ស្រីអូន ពោលថា “មុនចូលរួមក្នុងគម្រោងនេះ ខ្ញុំមិនបានដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍នៃត្រីល្អិត និងម្សៅត្រី

សម្រាប់កុមារអាយុក្រោម ៥ ឆ្នាំឡើយ ហើយក៏ពុំមានចំណេះដឹង និងជំនាញក្នុងការផលិតម្សៅត្រីផងដែរ”។

ពីដំបូង អ្នកស្រី ណៃ ស្រីអូន គ្រាន់តែចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពមួយចំនួននៃគម្រោងប៉ុណ្ណោះ

ប៉ុនែក
្ត
្រោយមកគាត់បានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកគណៈកម្មការសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី(CFR)បឹងប៊ុនធាយ

និង

ជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងក្រុមគាំទ្រសុខភាពភូមិ។ គម្រោងនេះបានពង្រឹងសមត្ថភាពសមាជិកគណៈកម្មការនៃ CFRs

ទាំង ១៤០ ជាពិសេសស្ត្រី ដូចជា ស្រីអូន តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាល ការណែនាំ ទស្សនកិច្ចសិក្សា និងការ

អនុវត្តជាក់ស្តែង។ ដោយបានទទួលតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំក្នុងសហគមន៍ អ្នកស្រី ណៃ ស្រីអូន តែងតែជំរុញ
ការអនុវត្តអនាម័យ និងការរស់នៅស្អាត ព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការបរិភោគត្រីល្អិតៗ និងវិធី
ធ្វើម្ហូប ដែលបង្កើនជាអតិបរមានូវអាហារូបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាន និងអ្នកថែទាំកុមារ។

គម្រោងធនធានជលផលតាមវាលស្រែនៃកម្មវិធីសន្តិសុខស្បៀងសម្រាប់អនាគតកម្ពុជា ជំហានទី២ ដែល

ដឹកនាំអនុវត្តដោយអង្គការវើលហ្វីស សហការជាមួយ NOURISH - គម្រោងមួយផ្សេងទៀតដែលទទួលមូលនិធិ
ពី USAID ក៏បានបណ្តុះបណ្តាលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកពីសហគមន៍គោលដៅអំពីរបៀបផលិតម្សៅត្រី ដែលផលិតពី

ត្រីល្អិតពូជក្នុងស្រុក ដែលសម្បូរមីក្រូសារជាតិជាអាហារបំប៉នសម្រាប់កុមារ និងស្ត្រីបំបៅដោះកូន។ បន្ទាប់ពី
បញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាបន្តបន្ទាប់ អ្នកស្រី ណៃ ស្រីអូនបានសម្រេចចិត្តផ្សព្វផ្សាយពី ម្សៅត្រីតូចដល់អ្នកដទៃ
និងរកចំណូលបន្ថែមសម្រាប់គ្រួសារពីការលក់ម្សៅត្រីល្អិតៗ។ គាត់បានចាប់ផ្តើមផលិតកម្មម្សៅត្រីសម្រាប់លក់

ក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ ដោយតែងតែអនុវត្តវិធានការអនាម័យបានល្អបំផុត។ ផលិតផលរបស់គាត់បានទទួល
ការនិយមក្នុងចំណោមអ្នកភូមិនៅសហគមន៍របស់គាត់
អាជីវកម្មនេះ។

ហើយនាងអាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញសមល្មមពី

ការបញ្ចូលប្រធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័រ ទៅក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី - ប្រព័នជ
្ធ លផលតាមវាលស្រែ៖
របាយការណ៍លទ្ធផល
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ដោយមានការគាំទ្រពីគម្រោងនេះ អ្នកស្រី ណៃ ស្រីអូន បានពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន ដើម្បីលក់ទៅ

ទីផ្សារក្រៅសហគមន៍ តាមរយៈការតាំងពិព័រណ៍ទីផ្សារ និងបណ្តាញព័ត៌មានសង្គម។ គាត់បានបង្ហោះសារអំពី
ផលិតផលរបស់គាត់នៅលើ ហ្វេសប៊ុក និងបានចែករំលែកវីដេអូផ្ទាល់ផងដែរ។ នៅពេលគាត់ផ្សព្វផ្សាយ

ផលិតផល គាត់តែងតែលើកឡើងពីអត្ថប្រយោជន៍នៃត្រីល្អិតៗ ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារអាយុក្រោម
ប្រាំឆ្នាំ។ ជាលទ្ធផល មនុស្សជាច្រើននៅក្រៅសហគមន៍របស់គាត់បានចាប់អារម្មណ៍លើផលិតផលរបស់គាត់

ហើយបានបញ្ជាទិញតាម ហ្វេសប៊ុក និងតាមទូរស័ព្ទដៃ។ ជាមធ្យមគាត់អាចលក់ម្សៅត្រីបានប្រហែល ១០០កែវ
ក្នុងមួយខែៗ ក្នុងតម្លៃ ១,២៥ ដុល្លារក្នុងមួយកែវ។

“សូមអរគុណចំពោះគម្រោងដែលផ្តល់ឱកាសឱ្យខ្ញុំតាំងបង្ហាញម្សៅត្រីរបស់ខ្ញុំនៅឯពិព័រណ៍មួយ។ ឥឡូវនេះ

មនុស្សជាច្រើនបានស្គាល់ខ្ញុំ និងផលិតផលរបស់ខ្ញុំ។ ពួកគេបានបញ្ជាទិញផលិតផលរបស់ខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទដៃ
និងហ្វេសប៊ុក។ ខ្ញុំរីករាយ ព្រោះការលក់របស់ខ្ញុំបានកើនឡើងសូម្បីតែអំឡុងពេលកូវីដ-១៩”។ អ្នកស្រី ណៃ
ស្រីអូន

ត្រីល្អិតប្រភេទពូជក្នុងស្រុក ដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ផលិតម្សៅត្រី តាមធម្មតាអ្នកនេសាទក្នុងមូលដ្ឋាន

ចាប់តម
ី្រ កពីវាលស្រែ ស្រះសហគមន៍ ពក
្រែ និងអាងទឹកផ្សង
េ ទៀត។ ម្សៅត្រម
ី ន
ិ ត្រម
ឹ តែផល
្ត ផ
់ លចំណញ
េ ដល់អក
្ន

ផលិតប៉ណ
ុ
ះោ្ណ ទេ ប៉ន
ុ ថ
ែ្ត ម
ែ ទាំងផ្តលប
់ ក
្រា ច
់ ណ
ំ ល
ូ ដល់គសា
ួ្រ រនេសាទខ្នត
ា តូច ក្នង
ុ អំឡង
ុ ពល
េ មានវិបត្តស
ិ ដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ្ច
ដូចជា ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ផងដែរ តាមរយៈការលក់ត្រីល្អិតៗដែលមិនមានតម្លៃខ្ពស់។

គមង
្រោ ធនធានជលផលតាមវាលសន
្រែ ក
ៃ ម្មវធ
ិ ស
ី ន្តស
ិ ខ
ុ ស្បៀងសមប
្រា អ
់ នាគតកម្ពជា
ុ
ជំហានទី២ បានរួម

ចំណែកផ្គត់ផ្គង់ដោយស្ថិរភាព ទាំងត្រីធំនិងតូចពីបរិសាន
្ថ វាលស្រែ និងទ្រទ្រង់ដល់វត្តមានត្រីក្នុងមូលដ្ឋាននៅ
តាមភូមិកុង
្ន ជនបទ ទោះបីនៅក្នុងបណ្តាឆ្នាំរាំងស្ងួតក៏ដោយ។ តាមរយៈការអនុវត្តគម្រោងនេះ អង្គការវើលហ្វីស

និងដៃគូនានាបានចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់ប្រជា
ពលរដ្ឋច្រើនជាង ១០០.០០០នាក់។ សូម្បីតែមានគ្រោះរាំងស្ងួតនៅឆ្នាំ ២០២០ ក៏ដោយ បរិមាណត្រីល្អិត

ពូជក្នុងស្រុក ដែលសំបូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមដែលកុមារអាយុក្រោម ៥ឆ្នាំ បានបរិភោគក្នុងរដូវប្រាំងបាន
កើនឡើង ២០% ក្នង
ុ ពេលដែលការផ្គតផ
់ ង
្គ ត
់ ល
ី្រ ត
ិ្អ ៗបានថយចុះជាទូទៅ។ លើសពីនះេ សមាមាតគ
្រ សា
ួ្រ រដល
ែ

បរិភោគត្រីប្រភេទនេះទាំងមូល ដែលបង្កើតជាអតិបរមានូវអត្ថប្រយោជន៍ខាងអាហារូបត្ថម្ភ បានកើនឡើងបួន
ដងផងដែរ ចាប់តាំងពីឆាំ្ន ២០១៧មក។
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ការបញ្ចូលប្រធានបទស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងយេនឌ័រ ទៅក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី - ប្រព័នជ
្ធ លផលតាមវាលស្រែ៖
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អំពីអង្គការ វើលហ្វីស
វើលហ្វីស ជាអង្គការស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិ មិនស្វែងរកផលចំណេញ ដែលប្រើប្រាស់សក្តានុពលនៃធនធានជលផលនិងវារី
វប្បកម្ម ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអត់ឃាន
្ល និងភាពក្រីក្រ។ នៅទូទាំងពិភពលោក ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជាងមួយពាន់លាននាក់
ទទួលបានប្រូតេអ៊ីនពីសាច់សត្វ ភាគច្រើនពីត្រី ហើយពលរដ្ឋ ៨០០លាននាក់ ពឹងផ្អែកលើធនធានជលផល និងវារីវប្បកម្ម
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