
0 
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• USAID  
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I. ំមចតកំ ផត�ដំ

សមាគមន ារ េីគាសបីសន�ិបសព និងសរអបិិឌិពន នគសបន�ក�ម និរក្រីារ់ចេ និ

រាេ��គ�សមស បន�ាសីា�ីកពកងររស�គ�កឌ�ិសមាគមន ារ េីគាសបីសន�បសព និងសរអបិ(CWPD)ិ

បងី�នរេឈ �ាសមាគមន ា�គ�កឌិរីាប�រ�េារកេព�ីកពងករាិ២ិ់ី�ិឆីន១៩៧៨ ិឌស ង�បនងសមិ

ឌាសិ�ិឆីនិ២០០០ិបងបី កិឌិពន នគសបរគបនមន ងសា�ីកពក�សុពគរសួិ�ិ

រស្បន សស�័និ កងឌជប�គ�កឌនសមរសកង�ងរម ិ័សកងគពនាិ ក័ាីស់គ៌ិសបីសន�ិិងសរអបនិ

បសព នរេន�សសរិរសឈេន�នាពងកនសបសពាសីាិ �ិ

រងស��គឈនិ ិ រាេ��គ�សមស បន�ាសីារស�ីកពកងររស�គ�កឌិ រម័ងពងាប នរជេរក� សិាីិ

រាេសគាន�ពខុបនពរ េីគា ខ ័ឌនិី� អី�មនិ រីាមបន�មព សម និ បសពិ

មបសសរិសររុាបិ រម័សគ់គ៌ប�់បនបិ បសពសាកងរេជបន�ាកាងម និ

�ិានគុេាពស�គឈ�ីកពស�គឈន�ិ សពនគិ ង់គ៌ិ រសីន�សិពិ បសពបរេ ិ័

រសី�មឌាសិ ី�មរក គឌាសិ បសពិបីនឌាសិ �ិ

សមាគមន ាមបសាកងាសងាីស២៤រពាីិ បសពិ រជនបាិ �ីកពឆីនសនរ�េ��បិានររព២០១១ិ

មបានររព និបុប៨កាងីកីងម�ីកព១៦រពាីបសពរជនបា�ីកពរមមបិ រជនបាងីនរ�្ិ រពាី�ណីាិ

តរ�ិ�ន�ាិ�ន�ពមស�ឺិ រ �កពិាម នីងពិរសៀគរងិក� សរនិក�រិិសួអពរកាពិ�ន�ពមឆីនពិ�ន�ពម ន់ិ

�ន�ពមចគិគក� ាាសន ាិ បសពងាាសប�ិ

សនរងមឆីន២០១១ិCWPDិមបង ស និបុបិ៨៧២,៦៨៤ កីលខ នសសនីន�រគន ស�ិ�ាមព សមជនបុ័ិ

�ីិឌ DCA EU Oxfam Norvib HBF,  LEVI STRAUSS FOUNDATION, SODI (Germany), 

GFATM-R7, USAID (PRASIT), USAID (PSI) តគន័នគ�ាបស ស់ និពរបមបិ៦៥.៣១%ិឌ�គឈ ស់ ាិ

ងងង នបសព ននរគររារិីសិិ១៤.៧៥%ិរាេ�គឈ ស់ ាិងសរអបិសសាគបិ(រអ�ស ាិិមគ�័ិិងមន ន)ិ

១០.៥៦%ិរាេ��គឈ ស់ ាសកពន�ងបី��ជិរសប នការសនិ២.៦%រាេសកពន��កមនិបសពិ៦.៧៨%ិរាេ

�គឈ ស់ ារាេ��ន�សមាសីា �ិានគុ�ីកព សស�័បរេ័�ិ

ចងម�ារពិាកលិ២០០៧ិតគន័នានររពកងសសរិសិ ឧងាគ�រម័ិពន នFHIិ360ិCWPDបិ

ិបកាីានររពិងងង នបសព ននរគររារិីសិបសព និងមន នសកពន�សខ�រងរិសនរងមាសីារ់ចេ ន�ីកពរសាិ

�នសបីិ បសពិាសងសជបងកនសិ ឌគុ័ពពួមង ស និបុបិ ៩១១,៣៣៦ កីលខ នសសនីន�រគន ស�ិ �ីកពានងបមិ

រេារេរជនបាងីនរ� ិ្ រពាី�ណីាិ �ន�ពមស�ឺិ �ន�ពមឆីនពិ ាម នីងពិ រសៀគរងិ បសពិ ងាាសប�ិ

ក�កគរេារេ�ីកពឆីន២០១១ិមបាសីារ់ចេ ន�ីកពរសា�នសបី និបុបិ៧,៥៣៧ម�មិ ងកនសឌិាសងសជបិ

និបុបិ៥៧,៥៤១ម�មិងកានាស សកាក� ិ២,១៧៣ម�មិិី�រកងេកសមិ រកាគពរ្ញប និបុបិ៤០៩ម�ម�ិ

II. យររនរណ៌រររក�រំេរំ

A. ្រ�វត� ន�ងទីតង ្រក�មេគមល 
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1 មខវត ្រករ ្រគបដត គបមេដរមំង  

ចនតនព�ាចងមរសីេគានររពិ កងសសរិិ រីាឧងាគ�រម័ជនបុ័សសនីន�រគន ស�រ េីគា

 និងសរអិបីនឌាស(USAID)គ�ិCWPDិបិបកាី�គឈ ស់ ាងងង និ បសព ននិរគររារិីសិិ

បសព និងមន នរសី�សកពន�សខ�រងរិ�ីកព និរណគាសីារ់ចេ នរសា�នសបីិ បសពងកនសឌិាសងសជបិ

�ីកពរជនបាងីនរ� ិ្(ពក� �ីបរ�្,ិ និ នគប,ឫស្ារ�,ិមបជ�័)ិ�ន�ពមស�ឺិ (ក�កពិចនគប,ិ

ងីន�សក�ិបសពិ �សក�ឧ កីពន)ិ �ន�ពមឆីនពិ (ក�កព�ន�ពមឆីនព,ិ ងន សង�នក៌,ិ នលរងញនិ បសពិ �សក��ន�ពមិ

កាលិ)ិាម នីងពិ(ក�កពាម នីងពិសរពងិ បសព�សក�រមពឫស្ា)ិរសៀគរងិ(ក�កពរសៀគរង)ិ

បសពិ ងាាសបិ (សលរកេិបសពក�កពងាាសបិ )ិ�ណីាិ (ិ ក�កពតរឈ ិបសពិ �សក�រ�ៀបសច ័)ិ

បសពិ មបរសី�ន�ជបិ ២ររៀាាឺិ �គឈ ស់ ា�ីកព សកាក� �ីកព សកាក� ិ ងីនរ�្ិណរន រសចេា ,ិ

រពាីងាាសបិគងកីរ�កជ,ិក សិ ា�ន ាេា ,ិសកាសិបសពសកាក� ងាាសប�ិិិ

2 �រតីមធ�កមរសរកនត ន�ងគុរ�គ�រករុីដណ រកុងវគនបមេគមលិ

តគន័នានររពកងសសរិសិ CWPDិ រ់ចេរសបរាិសនរងមបរេារេ�ីកព និរណគ ិ ក�កគ

កងឌសាសីី �ិាពរក គនិ

�ីកពរជនបាងីនរ� ិ្ាសីារ់ចេ ន�ីកពរសា�នសបីសនកងិ១៨,៣០១ម�មិ�ីកពរសបរានងសមិ

CWPDិ មប១,៨០០ម�មិ ឌសគសរសសិាសនរនិបមបាសីា និបុបិ២១២៩ម�មិររុាបិ

 និងមន នស្�ចស�័�ាក�កគ នងនានររព�ិ�ីកព សកាក� ិណរន រសចេាិCWPDិមបងកានាស�ិ

កងមក និបុប៤០០០ិម�មិ�ីកពរមក�កគ នងនបិងមន នស្�ចស�័ីាមងកានាស��សាិ និបុបិ

១២២៩ិម�មិរពាី�ន�ពមស�ឺិ មបាសីាក�កគរេារេនគុ និបុបិ៧៣២ិិងមន នស្�ចស�័ប និបុបិ

៤៧៨ម�មិ រពាី�ន�ពមឆីនពាសីាមប និបុប៤៧២ម�មិងាករបី និងមន នស្�ចស�័ប និបុប៤៩៩

ម�មិ(រាេស�ា និបុបាសីា�ីកពរេារេរម័មបិ�ីងឈាក)�ិរពាីាម នីងព និបុបាសីាសនកង

រពាីិ នបុប១៦៦៩ម�ម�ីកពរមិCWPDិ�នកាម និបុបិងមន និ ១៣០០ម�មិិងមន នប១១២១ម�ម

រពាីរសៀគរងសនកង និបុបាសីារ់ចេ ន�ីកពរសា�នសបីិមប និបុបិ៣៦៩០ម�មិCWPDិ�នកាមិ

និបុបិងមន និ ១៦០០ិិងមន នបិ១៩០០ម�មិ�ីកពរពាីងាាសបិាសីា�ីកព នរ េ់ចរសបរានងសមិ CWPDិ

មប និបុបិ៤២៤ ិ ិងមន នប និបុប៤៣១ម�មិ និរក� សកាក� ងាាសបមបាសីា�ីកពរសបរាិ

និបុប៩៥០ម�មិ ឌារសិាសនរនិប និងមន និ នបុប៩៤៦ម�មិ� ិ �ីកពរពាី�ណីាមប

ាសីាសនកង និបុបិ១៤៩១ម�មិ CWPDិ�នកាម និបុបិងមន និ៧០០ិិងមន នបិ៩២៩ម�ម�ិ

3 ្រក�មដងម្េ្រកុងកមង�្រក�មេគមល 

a. ាសីារ់ចេ នរសា�នសបីិបសពិងកនសឌិាសងសជបិ

ងចារងេររុាបរឌាជ�  ័ 100% �ីកព នរកងេកសមរ�សគិមគ�  ័ �ីកព ន ាម

ងប័ិកតិ រកងាាិកពមរគររារិីសិ និរណគ ាសីារ់ចេ នរសា�នសប ី រារម័មប ន

ផខ សមងី�នងន សងរ រសីន�សិពសពនគ ិគិនរ�័មប ស់ ាសាសងីឈាកសនរងមរ់ចេរ�័កងរសេន
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រកេពប�សកពន��ីកព និរណគ ក�កគង័នពរកេ� ពកនរ�ារីាមប នាបមកងមក

មបាសីារក េិបឌព ២០,០០០ម�មមរ�ាងិពកងបីិ រ់ចេ ន�ីកពរសា�នសបី�ីកពរមមប

ាសីា�ា ២,០០០ម�ម រទ ៤,០០០ម�ម រាងាករណា រីារ់ចេ នផួាម�ីកពងប ( នងងង ្

�ា និបុប ប ន កិង័របងប� �ម�ា និបកាីិ ចងម ង�ងង ង និរ�េជុ្ �ីនគបកស )្�  

និរិី�រីាងបីរ់ចេ នរស�ីកព�របខពរសា�នសបីរស្ពកររៀាិ រកេ�ាសួងបកង

រសាឌគសបា�មរងរ�  នរកងេកសមរ�សគិមគ�  ័ ១០០% និកកពរ�ានគុរងរ បសព

បសេគរងងងរសពីមម សនរងម និងមន នាឺរផីារារាេាសីារ់ចេ នរសសួងប បសពងងង ្�ាន�ិ

រឌាជ�័ាសិាុិ និរាសីារ់ចេ នរកេសួងប� តគន័ន័ នកន �ីកពឆីន ២០០៧ិនងសម

គជអគក� ាឌាសកង ក័រិបអពជនពឺរិីសិ រសេរស� បសព គររា មប៥០%បាសីារសសួងប

កាតបកាងីកីងម ន ានាសីារកេសួងបបកាងីកីងមកាអគរា៨% រាងាករណា �ិ កងមក

ឌ ៥៩% បាសីាន�សការសសួងបបរទររុារសាជនពឺ គររារសាខាបស�នីន ន ឺ ាខាបស�

សកពន�ការសន និរក�នាសីាគសបរស�ីកពសួងបបរទររុារសាកាអគរា១៧%�ីកព និកកពិ

រ�ា �ីិេីិ �ិ ា�សាឌ�ស��ីកព នរជេឌ�មរ�សគិមគ�  ័ បសព ��ា៌មបាសីា�ា

សកពន�សខ�រងរ�ិបររុារម័�សារី់ចេ ន�ីកពកាអស ប�នសបីរកេ�ាសួងប រសេ័

ិពន នឌីា�រីាិបកាីបនានររពរាពរារ័ នកន �ា នង សីរស់បន�ាសនណ�មាសីារសរា

រម�ិ

គសបាសីារ់ចេ ន�ីកពងបនរឺសា�នសបីមម �ុ�េាមកាត នរសាសកពន�សខ�រងរឌ

�សរសសរសាិ គររា បសពជគកឺរិីសិ� ន័ នកិ�ា នសស��ិ�មរពបសពជគកឺ គររា 

បងងង ្ ាសីារ់ចេ នរសា�នសបីនារក េិបឌីា� បសពងកនសររចរងរ� នាព ១៧% រទ

២៦ % ប ាសីារ់ចេ នរសាិ�នសបរីរុា នន នា�ាិ�ីកពឆីន ២០០៦ (BSS  2007) �  នរកងេ

កសមរកាគពរ្ញបិ�ិឌងបង គុ័�ីកព និរណគ ាសីារ់ចេ នរសា�នសប ី១០% បាសីារ់ចេ ន

�ីកពងបរ័ នកន ិបរកងេកសម ីនេាមា (BSS 2007)  រសេ័ ៦% បាសីារ់ចេ ន�ីកព

 សកាក� នខ ងមច�មីនរ្ញប (PSI 2006)�សនរងមិី�ា�ម�សរងៀនបសពាសីារ េ់ ច នរសារា �ិរព 

បរ័ នកន  ឌគ់ធគមបីា� ៤រទ ១៥ម�ម�ីកពគុ័ឆីន រីា�ីកពរមេាពររិិ

ណសមមបីា�មី�មរីាគសបបរកងេកសមរ�សគិមគ�័ររៀពិាម (BSS 2007)�ិ

 នពសាពនកងអពរកងព ននរគររារិីសន�ីកព និរណគាសីារ់ចេ នរសា�នសបីប

រផីាសនាបមរាេ ន ាមងប័ នកងកគគកពផួាមពខុបនងសមាសីា�ន �ីិឌងកនសឌីា�រម័ិ

សនរេរាេ នកងកពកង �័ាីិ និររគររារិីសនិ បសព និងមន នាសីា �ីិឌ ស់ ាសាសីិ ិនចន

រ�័ីា�រកងេកសមរ�សគិមគ�័�ិ �ីកពកងររស�គ�កឌងកនសិ (ឌងីា សព�ន ីា�ររៀពិ

ិាម បសពរង�ញនងសមាសីា)ិិឌិី��នកាមរាេរ�ាណ �របខពណកាតរកងេរ�សគិមគ�័�ិ

ិ

b. ងកានាស� សកាក� ិ

តនព�ារ េីគឆីន ១៩៩០គ�  សកាក� កាតបងរពងេារកេពតគងរណី័ក�នរីបង 

�គ�កឌ បសព រៀាណគ �គ�កឌ�ិតគិចងមបក�រឌណិក��គ�កឌ បរគកគ និរ

រង�ញឌជបឌាសរពឈន� �ិងាករបី និរជបឌាសរស្ពររៀាបតខពរីបគ��ាកងររសរស្ព� 

ិី�រាពរាពជបឌាសង បសពរៀាណគរងមន័ម�មបតខពរីបឌរនៀពរាមងកគ�រាព
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រាព� ងកានាស� សកាក� រងមបមម�មមប និពជបឌាសរពឈន បសពរៀាណគ បសពិី� និណ�

�សក�គុ័ និបុបររៀាបរទរ់ចេ នរសរារមរម័ន ន�អពមបជា សាកងរសេន�ិ

ិ

c. ិី�រកងេកសមរកាគពរ្ញបិ

មបងសីកតពឌរក េិបបងងង ្រសរ�ា�ុ� រារកងេកសម រកាគពរ្ញបមប

និកពមសខ�រងរ បសពងរពងេបិកតតខពជនពឺ គររា បសពជនពឺរិីសនតគន័ន ��ង�សន សេនងសមិ

�ុ�រា� ១០%បាសីារសសួងបបរ�័ អីព បរកងេកសម រកាគពរ្ញប េាមា (BSS 

2007) ាសីាារា �ិរព និបុប ៦%នខ ងមរកងេីនរ្ញបកងរងរច�ម(PSI ២០០៦)� FHI360 

បសស��ិឌគុ័ាសីារ់ចេ នរសា�នសបី និបុប ៨៤៧ម�ម តគន័ន សឈ ារសនេា�ខអង �ីកព

ក�កពងីនរ�្ �ន�ពមចគ រសៀគរង ាម នីងព បសពរា័រងាា រម័បន�រកេ្ ២៣%

(១៩៦) បរកងេកសមរកាគពរ្ញប��ីកព និរណគ�ុ�រាិ ១.៥% នខ ងមរកងេកសមរសន ា�ិ កាបឌ

គុ័ិ ិកតិ ០.៥% រកងេតគ នច�ម� និរិកតរកងេកសមរគ និរសចតគាបមបីាម

៧៤.៥% �ិ

 និបកាបីនរេា នកន ង�គសកកនមបសកាសន�ិិចងមកងឆនព នជុ្ �ីនបរ់ចេរ�័ិ

មប នផខ សមងី�នរននពមបរសាសខ�រងរគសបផួាម�ិ ាសីារ់ចេ ន�ីកពរសា�នសបីិ �ីិឌ�របខពិ

មាស�ិ�ខអងិ សកា ក� ិសណន េនិរព�សរងៀនិ�ខអងសី�រកេិ បសពសួសនណ�មិ�ិកាតបិ

ិនចនរ េីគារ េ់ ច ននគុរងរ�ិ

រ េីគាសននងសននាុរ�័ នងងង នរគររារិីសនិ បសពជនពឺ គររាមបកងសសរសនិ�ិ

�ីកព និរណគិី�ន�សកាសផ�រងរិបសពីា�ិកាត័ាមិចសម�ារងងងរប នតខពងឈាិ រសេ័កាតមប

 ន័ាម អីព�ាិបកសសបន និងពិបសព ន សនារាេ នរតខេ័ាងិ�មរព ន នន�ិ

ិ

4 ិពន នឌីា��ីកពានងបមរេារេនគុេីឌគុ័ិCWPDិ

រជនបាងីនរ�្និ ពក� មបជ�័ិ និ នគបិបសពឫស្ារ�ិិពន នឌីា�រ់ចេ និងមន ន

ីាមាសីាមបិCWDA,ិSIT,ិKWCDិCWPD/GFATM-R7ិ�ិិពន នរីាសីាមរសាសកពន�

ីាមាសីាមបិKOSHER,ិATECT-PSF-GFATM-R5,ិRHACិ�ិ និរីា�នីនមបគក� ា

សកពន� �ីបរ�្បសពរុារេ�រីាសសា�ីកពកងាសងាីសាពរជេពិបសពិគក� ាសកពន�រក��

នពិគក� ាសកពន��ចារ �ិ និរងកានាស� សកាក� ណរន រសចេាររុារសាសកព

ន�ិ �ាគបួានរ�រធងរព� និ នគប�ីកពពក� និ នគប�ិិពន នរីាសីាមរសាសកពន�មបិ

MEC, Chhouksar and ATECT-PSF GFATM-R5, បសព WNU �ិ

រពាី�ន�ពមស�ឺនិ ិពន នរីាមបស�គឈន�ិងមន នាសីាមបិNAPA បសព CWPD-GFATM-

R7ិ�ិ ីា�សកពន�សននកនមបិគក� ាសកពន�ិានពក�រ�សិសសា�ីកព�សក�កងាសងាីស

ឧ កីពន�ិគក� ាសកពន�ន ររ�ិសសា�ីកព�សក�កងាសងាីស�ន�ពមស�ឺ� ិ និរិពន ន ស្ មបិ

ិពន និរា�មិរីាសីាមរសា�ារគររារិីសិរសាខាបស�ិWorld Vision�ិ

រពាី�ន�ពមឆីនពនិិ ី�សីាមរសសកពន�សននកិាឺគបួានរ�រធងរព�រពាី�ន�ពមឆីនព�ិ
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រពាីាម នីងពនិិ ពន នីា�រីាសីាមិ  និងមន និ ីាមាសីាាឺិិពន និ MHSS.ិិពន និ

ីា�រីាសីាមរសាសកពន�ិីាមាសីាាឺិិពន ន ិ RHAC,ិ Marieិ Stopesិ Internationalិ

Cambodia.ិិី�សីាមរសានីនមបិាខាបស�ការសនិគបួានរ�រធរពាីិគក� ាសកពន�រុាតន�ិ

គក� ាសកពន�សច ័រា ិគបួានរ�រធងរព�ាម នីងព�ីកព�សក�កងាសងាីសាម នីងពិគក� ាិ

សកពន�រមពឫស្ា�ីកព�សក�កងាសងាីសរមពឫស្ា�ិ

រពាីរសៀគរងនិីា�ិបកាបីនស�គឈន�ិងមន នមបិMHC, RHAC, បសព APHESIP�

និរិពន និី�សីាមរសាមបិRHAC បសព Marie Stopes International ន ានស ង�បនីនរីាិ

សីាមរសាមបិាខាបស�ការសនគក� ាគុ័ ិ គបួានរ�រធងរព�រសៀគរង�ីកព�សក�កងាសងាីស

រសៀគរង�ិ

រពាីងាាសបិ ីា�នីនរីាសីាមរសាសកពន�មបិាខាបស�ការសនិគបួានរ�រធងាាសបិ

គក� ាសកពន�ស�នក�និគក� ាសកពន� �ិចនិបសព�សក�កងាសងាីសិងាាសប�ិ

រពាី�ណីាិគបួានរ�រធងរព�ជ�័ជនបិ គបួានរ�រធងរព�រ�ៀបសច ័ិ�ីកព�សក�កងាស

ងាីសរ�ៀបសច ័�ិិពន នមបិមា ន ាសីកងិបសពិ�ាសិិងារិសរសចសិ(ATECT-PSF)ិ� ិ

ិ

B. �វ�ុគដងៃនរ����ធ ី

រ់ចេរ�័កងរសេនរកេពិសកពន�សខ�រងរិបសពសកពមាន�រ�រទនងសមាសីារ់ចេ ន�ីកពរសា�នសបីិ

បសពងកនសឌសព�និងកានាស� សកាក� ិតគន័និានបសាិីកងរសាិបសពរេន�េាព�សសសរិីាមសសរិស

គបកស្ឌគ�ាមន បបសព�គឈ ស់ ាិ សកពន�សខ�រងររីាបររុាសន ាមរសេ័រម�ិ

ក័រិសាសនីងសមានររពិ

1 ិិបកាបីនសនរេិរទរាេ ស់ ាសាស�ីាមសនេាម នផខ សមងី�ន នកងក�អាីសនរងមិបកក�កគ

បាសីារ់ចេ និ�ីកពរសា�នសបីិរីាសពង់កបមរាេ ន ាមងប័ នកងកគគកពព�សម

បសពិរាេ��ន�សម និបកាីបិសកាសន�សខ�រងរ�ិ

2 រាេ��ន�សមបសពង្រពងេប នររុារសាសកពន�ិរសា��ាមបិបសពសាសាសាិ�ីកព

និរណគាសីាិរ់ចេ នរសា�នសបីិបសពីា��ិ

3 �សពងន សេ សេនករសនរងមសកពន�សខ�រងរនងសមិ ាសីារ់ចេ ន�ីកពរសា�នសបី

តគន័និិី��ម��បិ �ីិឌិមព សមកាអស បិងា�ាាសិិី�សីាមរសាិបសពិិី�ីរ�ិ

4 �សពសគាន�ីាមងកានាស�នី�មងនិបកាីបិានររពិីា�ិបសពិី��ម��បិ�ីកព ន

រ់ចេរសបរាិិបកាី នងនិ នកាងមកាពិបសពតគមប�សបសាធ�គឈ ស់ ា�ិិ

III. យររអនុវត�រំេរ 

A. គទ�ផគនាក ២០១១ 

យទុ �សា�សទទ១៖ េលើកកពំ�និ់ងបេង�ើនកាទទទលេ�ស�សុុព េ�សពព័ តន និង

ផលិ័ផល ក�ុងចេំណាា�ស�េេធើកាេ�សកសំនស និងៃដគ។ូ 
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a.  ស់ ាសាសរី់ចេរសបរាិ

CWPDិ រ់ចេរសបរារ េីគាិតគមបរាតនពនងសមក�កគរេារេរីារ់ចេរ�័ាព�ឌ� ់នឌាសិ

កង ក័រិកងឆនពិបសពជនពឺរិីសិរសេរស�បសព គររាិ ន សេា�័រិីសិរពាីិបសពរសួញព

ផួាមិគសបមបកាអស បណគុ័រីាកាងីកីងមរម័ិពន នរាេស�ាគុ័ររ�ិ រាេស

�ារបររៀាងកានាស�នងសមិ CWPDិ បរ់ចេន័ នកិសីា�ា នងិពកងបីន�រសបរាិកងចន

កាាមសិជ�បីាមរសី�រីា�ម��បិ �ីិាពរាេសពរីន�ិ
 
តរព១ិ នរ់ចេរសបរាិាសីាងនរន េរសា�នសបីិបសពកាអស បកាងីកីងមរម ិ័CWPDិ�ីកពឆីន២០១១ិ

រពាីិ សនកងកាអ

ស បិ

�ីកពានងបមិ

កាងីកីងមិ

រម័CWPDិ
%ិ

កាងីកីងមិ

រម័CWPD 

និបុបEWsិ

សនកង  

កាងីកីងមិ

រម័CWPD 
%ិ

កាងីកីងមិ

រម័CWPD 

ងីនរ�្ិ 1,035 73 07 13,300 1,800 13.53 

រសៀគរងិ 130 55 42 3,400 1,600 47.05 

ាម នីងពិ 150 63 42 1,600 1,300 81.25 

�ណីាិ 92 55 60 1,400 700 50 

�ន�ពមស�ឺិ 67 42 62 700 450 64.28 

�ន�ពមឆីនពិ 43 43 100 470 450 95.74 

ងាាសបិ 30 30 100 400 400 100 

សនកង: 1,547 361 23 21,270 6,700 31.49 

 
b. ាសីារ េ់ ច ន�ីកពរសា�នសបីិ

�ីកពឆីន២០១១ិ ាសីារីាររុាប និងមន នតគន :័ក�កគ នងនមប និបុបិ៧៥៣៧ម�ម ិ

(�ីកពរសប ន៦៧០០ម�ម)ិរីាមប នរ�េបរកេពិ៥ .៤៦%រ់ៀងបសពារិសា�ីកពឆីន

២០១០�ិ ារសិារ�េបរកេព�ាកាាមសគុ័រទកាាមសគុ័ិងប� �ម�ាន�រងឌី� សិានីងសម

ងកាងាស�ិបសពកងនបក�កគសឈ ារសនេា� ិ CWPDិ បរ់ចេរសបរាកាអស ប និបុបិ៣៦១ (ឆីនិ

២០១០)ិ រទិ៣៩៤ិ (២០១១)ិ ន ាន�គឈ ស់ ាិី�ឌងកនស�សា និបុបកាអស បបរ�េបរកេព�ាិ

១០៩រទ១៨២�ិ

រសប នCWPD �ីកពឆីន២០១១ាឺិងមន នាសីារ�័ប៦៧០០�ិ �ីកពកាាមសរា១ិឆីន២០១១ ិ

CWPDិសនរនិប៦,៣៥០ម�មិ (៩៤.៧៧%)ិ បសព និបុបីពិ ១៧,១៧៩ីព(៨៥,៤៦%)ិ រងេ

រកងញងរ់ៀងរទបអពកាាមសរា៤ាឺិ និបុបាសីាររុាប និងមន និ ៧,៣៨៣ម�ម(១១០.១៩%)ិ

បសព និបុបីពប និងមន ន២០,១៩៤ីព(១០០.៤៦%)ិ មប នរ�េបរកេព និបុបិ ១៥.៤២%�ិ

កង��បិប នតគមបបសពា័ានាបជុ័ី

ាមស�គឈន�ិងមន នី ាមក�កគរេារេ�កងនប

សននងសននាុរពាីបរ់ចេ នតគមបឌរនៀព

រាមសីសិិ បសព សនារទរាេរសបបី�័ិន�

នីរណ�ស័ិបសពរ�ានន�រសប ន�ិ
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 នី��សពមសន ាីនងសមកងនបក�កគសឈ ារសនេា(កងនបក�កគសឈ ារសនេា�ន�កពរ់ចេ និ

ិ

រសរនជបា័មន បក�កពិពនន)ិ

ព�កនឌកងនបក�កគសឈ ារសនេា�ីកព

រពាីិរសៀគរង�ព�កន ិ បងកីក 

ងណីារម័ិិពន និ FHIិ 360ិ

បសពិ CWPDិ ងមួងមគ�ិ រ់ចេ នឌ

គុ័កាអស ប និបុប៩ិ បសពិងមន និ

រីា�ីកពគុ័ានកមបាសីារ់ចេ ន

រសា�នសបីិ នបុប១២រទ១៨�

ព�កនរកងេង�កា�ក៌បសពរាពរ�នស��ួ

សនរងមសនេាមិី� �ិានគុងឈា�ិ

រសងបព ងមានបាគុ័កព�កនរិ�ង�កា

ងប�� បឌគុ័ នណាមងករទ

ររុារសា�ព�កនកាតស្�ចស�័សព

រីន និ�ារ�សគិមគ� ិ័ រកា

 នន�ា និ តខពរគររារិីសិិ បសពជគកឺ គររា�ព�កនន ា�រ័ណសមិ ព�កនឌសឈ ារសនេាិ មប នងន

គុ័សគនគធិ បសពមបរមរបន�រម័បងរពងេប និរប អីពិ�មរពបអពសកពន�ងបី��ជិ

 ន�នកាមរេារេផួាមពខុបិ បសព នរកងេកសមសនននិងមន និ កងចន

កាាមស� និរាសីាគុ័ និបុប�សប��ីកព នងប�� បរទ បមរសាសកពន�រក�ុ�េាមរ់ចេ

 នមរ�ា័ងមិពពក័រាពរ�ាងក�ិ

c. ងកានាស� សកា

ក� ិ

ងកានាស��គឈ ស់ ាិ

CWPDិ បសពិី�សននងសននាុ

សីាមានិងមន នសីា�ាសកពន�ង

បី��ជីាមងកានាស� សកាក�

និបុបិ ១៩០០ម�មិ �ីកព 

សកាក� និបុបិ ៤�ីកពរពាី

ងាាសបិ បសព១ សកា ក� �ីកព

រជនបាងីនរ�្�ិ

ន�ងរា១ិិ�ប� ជុបិ�សាឡិកងនបក�កគសឈ ារសនេាិរពាីរសៀគរង  
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ានិងមន នឌសខ� នកាតបរ់ចេ និបុប�ា២រទ៤ីព�ីកព១រពរស សកាក� បាគុ័ក�ីកពន័នរ�ាឌគុ័

គ់ធគ�ា២០រទ៣០មរា�ិ និបុបងកានាស� សកាក� រីាររុា និងមន នកងចនកាាមស�ីកពរសប ន

សនរងមិ ឆីន២០១១ិមប និបុប ិ ១៩០០ម�ម�ិ ឌារសិា�ីកពកាាមសរា១ឆីន២០១១សនរនិប និបុប

១៣០០ម�ម(៧០.៧៣%)ិ

និបុបិ ីពប និងមន នមប

និបុប៣,៤០១ីព

(៨៩.៥០%)រងេរកងញងរ់ៀង

បសពកាាមសរា៤�ីកពឆីន

២០១១ិរីាមប និបុប

 និងមន និ បសព និបុបីពិ

រ�េបរកេព៤៣.៦៣%ិ�ិ

ិ�ីសននងសននាុ សកាក� ិ

ជបងរងន ា សកាក� ិបសព

ងកានាស�ានររពិសីាម ន

ិងមន នឌងកានាិបសពឌិ ក�កគិ�មរពបសពកងនបងរសកពន�សខ�រងរិបសព ន ាមងប័ នកងកគ�

ជបងរងន ា សកាក� រ េីនាុមរាឌិី�េនករ�គឈ ស់ ា�ីកព នសីាម នសននងសននាុីាមានិងមន និ�កងនប

សននងសននាុរពាីបិរ់ចេ នតគមបឌរនៀពរាមសីសិបសព សនារទរាេរសបីប�័ន� នីរណ�ស័ិ

បសពរ�ានន�រសប ន� 

d. ិាសងសជបងកនសិបសព�គឈ ស់ ាិី�ឌងកនស�សាិ
 

ងកានាស�ិី�សឈ�កា សិាីិ ប កិរ់ចេ និងមន នឌគុ័ងកនសឌិាសងសជប�ីកពកាអស បរសា�នសបីិ

ានិងមន នកាតសរពងងិ បសពមបា�ងកន�នសបីរ់ចេរកេពងមួងម�ារមាព៥លក ិិ បសព�ីកព�នាកពរ�ាងក

កាពមិ�ិCWPDិបរកងេកសមសនននរីាងរពងេារម័FHI360ិ�ិ

តរព២ិ និបុបងកនសររុា និងមន នឌងកានាិបសពក�កគា�ិតគន័ន�គឈ ស់ ាិី�ឌងកនស�សាិ

រពា ី FY2011 
រសប និ

Q1-
FY2011 Q2-

FY2011 

Q3-
FY2011 

Q3-
FY2011 

Total 
FY2011 % 

ងីនរ�្ិ 10,000 4,478 4,848 4,234 3,637 17,197 171.97% 

រសៀគរងិ 15,000 4,546 4,978 4,596 4,932 19,052 127.01% 

ាម នីងពិ 15,000 4,925 5,768 5,573 5,026 21,292 141.94% 

សនកង: 40,000 13,949 15,594 14,403 13,595 57,541 143.85% 

 
�ីកពឆីន២០១១ិ�គឈ ស់ ាិី�ឌងកនស�សានងសមCWPDិមបរស�ីកពរពាីាម នីងពិរសៀគរងិបសព

ក�កពងីនរ�្�ិ និរ�គឈ ស់ ារ�នរស្បិិី�ឌងកនស�សា ិ CWPDិ បរិ��ធ និបុក៥,០០០�ធិ

បសពមបរង�ងជបគ�ម�ម�ធ និបុបិ១,៧៦៩�ិ

ិ
 

ន�ងន�រា២:   ានិងមន នឌក�កគងកានាស� សកាក� រពាីងាាសបិ
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e. ិី�រកងេកសមរកាគពរ្ញបិ

ិី�ិងមន នរកាគពរ្ញប កិរទិងមន និ(ឌគុ័នរឺស្ព�ាក�កគរស្ព�ាសឈ ារសនេាតគានន� នក�កគ)ិ

សីាម�បព ងមរសារទ បមិី�រកងេកសមរកាគពរ្ញប និបុប៥០០ម�មិ�ីកពរពាី និបុប៣ិរីាកាតប

�នកាមឌានងបមង័នពរកេិរងមងបព� ា និព នាបមកងមក នកងកគគកពិរ់ចេ នសីាមសន

 ាមងប័ រកេី�មិបសពសីាមង�កាងប�� ប�ិពកនរ�ាCWPDមបក�កគរេារេឌិ�ីរកងេកសមិ

រកាគពរ្ញប និបុប៥០០ម�មិ

ិពន និFHIិ360បរកជេសរន េស

រាតនពងីនរ�្�ីកព និបកាីានររព

HRិបសពិNSPិ �ីិរប និបុបក�កគ

រេារេរសកាអគរា២៥០ម�ម�

CWPDិសនរនិប និងមន នក�កគ

រេារេDU/IDU និបុប១០៨ម�មិ

បសព និបុបីពប និងមន ន២៣៨�ិ

 

CWPDរពាីរសៀគរងនិ បរ័ នកិក�កគជុ័ពខុបនពិរីាមបសមជស� និបុប២៤ម�មប

កងជកនឌររៀពិាម�ន�កពនគ� និ�ាិបីរាគបិ�ាសនណ�មរេាបរេ័័ង�គសកកនមបសកាសន�ិ ាុ

េាព �ីិឌន័ នកិគុ័រីាបរស�េរទ បមិពន នFHI360ិមងកិ ១១ិឧសនិ២០១១ិសីា�ា

 នចងមពខុបាសីាឌិី�រកងេកសមរកាគពរ្ញបិ �ិ និបុបិងមន នគសបកាងមរេារេ�ិ��ស�័រម័គ�ា

រសាកគុ័រស្ពររៀាាឺិ�សាគីសបរហ បរិ្គកពរម័ាខ ិររ�រព អីពនុិ ងបងងមពខុប�ា នងនិ�ិ

និររពាីាម នីងពសនប�គ�នរ�័រ់ចេ នេាពជសាសីសាឌគុ័សងង ាមសច ័រា ិបសពិក�កពាមិ

នីងពិរ េីគាិបកាីបិ និងមន នរទ បមិី�រកងេកសមរកាគពរ្ញប�សងតគរេា នកិិ NCDិ បសពិ

សនរនិប និងមន នាសីារកងេកសមរកាគពរ្ញប� 

f. �ខអងសឈ ារសនេាិ

�ខអងសឈ ារសនេាឌគក� ាសនិាសនរងមាសីារ់ចេ ន�ីកពរសា�នសបី�ិររុា នសីាមកងអ��

និ�ារគររារិីសិិជនពឺ គររាិបសពរសារាសេីគន�រគររារិីសិ�ិកាងមសមជស�សឈ ារសនេា

និពិសម�ិគ�រាព�ខអងរកងេកសមរកាគពសន�ព�CWPDប�នបាមរសប នាសីា និបុបិ ៦២.៦៨%ិ

បអព ខ ័ឌសមជស�សឈ ារសនេា�ខអង�ីកពឆីន២០១១បសព និបុបសមជស�សនកងាសាកាអគឆីនិ២០១១ិាឺ

៨៣.៤៨%�ិសឈ ារសនេា�ខអងនងសម CWPDមបរសរាក�កពងីនរ� ិ្ ក�កពាម នីងពិ បសពក�កពរសៀគរង

បរ េីនាុមរា�ីកព នជននក្  នរទររុារសាសកពន�នងសមាសីា�ិ�ីកពគុ័សីសិគីពានិងមន នគុ័ិ

ក�កគកាតបរ់ចេរស�ីកព�ខអងិបសពក�អាីស នកន �សរសស�ីកពន័ន៣រពគពី�ិ ន ខ ័ឌសមជស�សឈ ា

រសនេា�ខអង�ិរ�័ាសីាសន ាមគសាីងឈាិបសព�ិជុ័រ�័�ុ�រា�សន��េីរម័ នរងេ�រងីុពិ
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និរងបង ិសកពន�ិ នរទររុារសារសាខាបស�ិ�ិ �ីិឌ និសាីម នេនករីាមេីរទ ស្

រទគ��ិ

រស�ីកពឆីន២០១១ិCWPDិរកេពងរពងេប និបុបសមជស�ិីាម៥០%បាសីារីាររុាបិ

 និងមន និ បសពសមជស��ខអងីាមិ៥០%ិរីាគ�រាព�ខអងិ�ីកពគុ័កាាមស�ិ

 
 
 
 
 
 
 
 
ិ

ិ

ិ

ិ

ិ

ិ

ិ

ិ

តរពរា៣ិ និបុបសមជស��ខអងិ(ង��ងប)ីិបសពិសនកង និបុបាសីាគ�រាពិ�ខអងិ
 

រាតនព�ខអង 

រសប និ

FY2011ិ

ិ

សមជស��ខអង ស�គកឈន��ីកព�ខអងិិី�គ��ខអងិ

�ីកពកាាមសគកប 

និបុបិ
EWs 

# of EWs 
រ�េបរកេព 

% of EWs 
រ�េបរកេព 

ក�កគរេា

រេ 

# 
សមជស�ិ

គ�ាព 

% 
សមជស�ិ

គ�ាព 

ងីនរ�្ 900 1,100 200 22.22% 450 460 102.22% 

រសៀគរង 800 1,586 786 98.25% 400 249 62.25% 

ាម នីងព 650 1,514 864 132.92% 325 277 85.23% 

 
CWPD រពាីរសៀគរងនិិ

�ខអងាុនរសជសា�របខពរ់ចេ ននងសមាសីាងនរន េរសា�នសបីិ�ិងាករបីានាប នជុា�របខពរស�ីកពិ

ានងបមរសីន�សិពរងងរបាមបានាព�សមរាេស�ាង ស ានររពិ�ិ និរងបង  នន��រក�ម�ម  ា

សមជស�សឈ ារសនេាងកានាស�រពាីរសៀគរងបរចកងររពសនរងម័�រទរ់ចេងរមីព��បរសន�ិ 
 
CWPDិាម នីងពនិ

សឈ ារសនេារ់ចេ នមរ�ាងកគុ័ និបុបគសប�ិគ�រាព�ខអងរកមព សមកាអស បគសបិបក

ប� ាិន ានាសីារីារ់ចេ នមរ�ារកាាគុ័ និបុប�ិគសប�ិគ�រាព�ខអងបរីនរកពពក័រាព�ិ
 
 

ន�ងន�រា៣:ិស�គឈន��ខអងមរពាីាម នីងពិ
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g.  ាសមជស�សឈ ារសនេាិ

CWPDិរពាី�ណីានិ ាសមជស�សឈ ារសនេាិបរិ� និបុប១០៥៤ិីាមាសីា និបុប៩៦៣ិ

ម�ម�ីកពរសបរាបកាាមសរា�ីកពឆីន២០១១�ិ ២០%បាសីា និបុប១០០ម�ម�ីកពារា �ិរពតរកាឌ�ម

សិាីិបសន ាម��ីនងសមពខុបងាករបី និររពមាស�រីាមបាសីា និបុបាសិឌព១០ម�មបសន ាម

រាព��ី និព១០០%�ិកងនបក�កគសឈ ារសនេាបរកងេកសមមាសួ�នាាសិសនរងមកាងមកាពរាព��ី

នងសមាសីា�ិ ាសីាបបសេ័ិី�រីាមបរាព��ីរសកាអស បពខុបរ់ចេ ននុិ រសរ�ាានិងមន ន

�ុ�រាកាតិរកងេរាព��ីសឈ ារសនេា ិ មបសាាន�សនរងម�ុ�រាិ បសពមប ននបមកិាន�ឌគុ័

បសព នរ�េបរកេព និបុបាសីា័ាម អីព�ាសននកងរេជបិប នរទ�សបសាធសកពន�ិ កងនបក�កគសឈ ាិ

រសនេាកាតន នាអ�ាសីារីារទររុារសា ា�ារពគកបិ និ�ា�គឈ ស់ ា ាសនណពាសកពន�ា�ិ
 

h. សនរ�នស��ួិ

សមជស��ខអងសឈ ារសនេា និពិសមររុាបសនតគន័នរ�នស��ួ�ីកព២សីសិគីព�ិសន

និពរមបសពរ់ចេឌគុ័ីា�ាសីាបសពរស�េនរទ បមសមជស��ខអងតគន័និី�កាងមកាព�ខអងិ

តរព៤ិ នរស�េសនតគន័នរ�នស��ួិ

រពាីិ រសប និ សនបរស�េិ % 
ងីនរ�្ិ 900 494 54.88 

រសៀគរងិ 800 669 83.62 

ាម នីងពិ 650 831 127.84 

សនកង: 2,350 1,994 84.85 

 

យទុ �សា�សទទ២៖ េលើកកពំ�និ់ងបេង�ើនកាទទទលេ�ស�សុុពភេ�សពព័ តនភនិង 

ផលិ័ផលភក�ុងចេំណាា�ស�េេធើកាេ�សកសំនសភនិងៃដគ។ូ 

a. រ�សគិមគ� :័  នរ់ចេរាស�នរ�សគិមគ�័ិបសព នរិ�រម័ាាសាងខិ

CWPDិបា�មរ�សគិិមគ�័ និបុបិ៣៥៦,៨៥៨ិរ�សគរទ បមាសីារ់ចេ នរសា�នសបីិ

រីារសឈេបអពិ ៣៤៩.៨៦%ិ បរសប និ និបុប១០២,០០០ិ រ�សគ�ិ CWPD�ិបរ់ចេរាស�នរ�សគ

ិមគ�័�ីកព សស�័ន�ជបសពរីនិ ( សកា ក� )ិ រីាមប និបុបសនកង១៦៣២៤រ�សគិ (�ីកពរសប ន

៨,០០០រ�សគ)រសឈេបអព២០៤.៥%� និរ នា�មរ�សគិមគ�័រស សកាក� ចងមរសីេគរ់ចេរក ិ័

ានររព និពគ�ាចងមងរសីេគរសងីនរ�្២រព�ិ

 CWPDបរិ�រ�សគិមគ�័ និបុបិ១៦១,១១៤រ�សគិរទ បមាសីារ់ចេ ន�ីកពរសា�នសបីិ

រសេឈបសព៧៩.៩៧%ិបរសប នសនកងិ២០៤ ,០០០ិ�ិ និរ សកាក�  ស្ រិ�បិ១៤ ,៩៧១%ិរសឈេិ

បអព៩៣.៥៦%បរសប នសនកងិ១៦,០០០រ�សគ�ិ និរ នរីាសនរនិរសប នរបរកិCWPD

គសបបររុាប� នសនាមសនពមរ�សគកាងម និបុប�ាិពន នFHIិ 360�ិពកនរ�ារីាម មិសីក�

រ�សគិមគ�័ិរ េ័ពបរ�័ាសីារស្ិរ�សគិមគ�័ិរិៀសឌពនពមចន នរិ��ិ

ិ
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b. �បព ងមិងន និ

�គឈ ស់ ាិងមន នាឺឌ ក័រិសាសសីីុិរសីេគងឈាគុ័រីាកាតបិបកាី�ីកព នរ់ចេរ�័រាមស�គឈន�ិ

សនរនិបរេារេ�ីកពឆីន២០១១បសពរ់ចេរ�័កងនបក�កគសឈ ារសនេាសនរនិប នងននងសមរា�ិ

នាក�ីកព�បព ងមិងមន នមបសីាម និងមន និ នងប�� បរទររុារសាសកពន�ិ នរិ�បសពិនាឺ�មរ�សគ

ិមគ�័�ិរសរ�ារ េ័ពិបកាី ក័រិសាស�ីបព ងមប និងមន នចងមតនព�ាកាាមសរា�ានបឆីន២០១១

គ�ិមប នរ�េបរកេពប�ារិសា �ីិមបងងង ្�ីកពតរពាពរក គិ
 

 
c. ារិសាប នងប��
បរទរសាសកពន�ិ

ិ រសរ�ាក�កគិងមន នកងនបក�កគសឈ ារសនេាបសពិី�សននងសននាុានររពជុងឌគុ័ាសីាិតគន័ិ

ស�គឈន�ិងមន និ �ុ�រាក�ីបរាេ�រអ� សិាីាសីា�ីកព នរទ�សបសាធសកពន�ិសីាមង�កា

ងប�� បបសពសីាម��ាមបីាម�ុ�រា និ�ាសាកងរេជបនរទររុារសាសកពន��ិតគន័កង��បិប

 នងប�� បរបិ CWPDិ បងប�� បរទាខាបស�ការសនិរា�មមា ន ាសីកងិក��សិគសិិបសពិិី�សីាមរសា

រស្ពកររៀា�ិងកានាស�ិ CWPDិ បកងគ�ាង�កាងប�� ប និពរមរនៀពរាមរពិរម័រ់ចេ និណាម

ី�មតគកងរងររសាិ�ិ និរាសីា័�គ� ស្ ប� កិពសបខអ�រសី�រា៣បង�កាងប�� បនុិ ម�ម�ីកព

កងិងមសនរងមចងមរឆីាកងចនកាាមស� 

 នរទររុារសាឌងកានា�ីកពកាាមសរា២មឆីន២០១១រម័រកងេមាសួ�នាាស 
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ិ

ស�គឈន�ិ Fastestិ បជុ័រ�័រឌាជ�័ីាមិរសប និ VCCTិ មឆីន២០១១ិ រសបីប�័ ន

រទររុារសាិ �ាងកានាស� សកាក� តនព�ាកាាមសរា១ឆីន២០១១ិងាករបី និបកាីរកងេកសមមាសួ�នាាស

ររេងរាចងមរសីេគមកាាមសរា២�ិ

d.  នរទររុារសា

សកពន��ាិាសីារ េ់ ច នរសា�នសបីិបសពិងកានាស� សកាក�ិ

ិ តគន័នកង��បិរប នងប�� បិCWPDិបងប�� បរទាខាបស�នីនិរា�មិមា ន ាសីកងិក��សិគសិិបសព

ិី�សីាមរសាីររររៀា�ិ និបុបរប នរទររុារសាិ��ស�័រទរាេន១ិសសរិសនងសមងកានា�ីកព ន

រកជេសរន េសរសាសកពន�,ិ២ិរាតនពប�របខពសីាមរសា(ជសានឆឺក )័,ិ៣ិាកកន�បរសា (ិសននន

បសព ននពមចន)ិ�ិ
 
Figure 7: % health services uptakes of EWs and CWs: 
 EWs                 CWs 
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តរពរា៥:  នរទររុារសា គររាិមឆីន២០១១ិ

ានងបមរេារេ ក�កគរេារេ 
2011 

ឌឌងកានា 
2011 

និបុបីព  
2011 និបុប% 

និបុបីពិ

ឌគ់ធគ 

ងីនរ�្ិ 1,350 810 1,810 60 2.23 

រសៀគរងិ 1,200 895 1,586 74.58 1.77 

ាម នីងពិ 975 736 1,879 75.48 2.55 

�ណីាិ 525 559 1,943 106.47 3.47 

�ន�ពមស�ឺិ 338 352 948 104.14 2.69 

�ន�ពមឆីនពិ 338 400 1,138 118.34 2.84 

ងាាសបិ 300 412 981 137.33 2.38 

 សកាក� ងីនរ�្ិ 350 631 792 180.28 1.25 

 សកាក� ងាាសបិ 315 678 848 215.23 1.25 

សនកង: 5,691 5,473 11,925 96.16 2.17 

តរពរា 6:  នរទររុារសារាសេីគន�រគររារិីសិឆីន២០១១ិ

ានងបមរេារេ ក�កគរេារេ 
2011 

ឌឌងកានា 
2011 

និបុបីព  
2011 និបុប% 

និបុបីពិ

ឌគ់ធគ 

ងីនរ�្ 900 793 1,583 88.11 1.99 

រសៀគរង 800 1,164 1,512 145.50 1.29 

ាម នីងព 650 426 812 65.53 1.90 

�ណីា 350 302 663 86.28 2.19 

�ន�ពមស� ឺ 225 209 356 92.88 1.70 

�ន�ពមឆីនព 225 208 416 92.44 2.00 

ងាាសប 200 234 395 117.00 1.68 

 សកាក� ងីនរ�្ 200 164 189 82.00 1.15 

 សកាក� ងាាសប 180 191 198 106.00 1.03 

សនកង: 3,730 3,691 6,124 98,95 1.65 

 
�សិពសស នេីានាពិCWPDិ ិបសពិិី�សីាមរសាិVCCTិ នីនិបជុ័ីាមសកិប�នកងចនឆីន ិ

�ិងាករបី នរកងេកសមគ�កា ន់ិបរ់ចេរ�័ាសីាគុ័ និបុបគសបសងច័ សិា ី
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តរពរា៧:  នរទររុារសារាសេីគន�រគររារិីសិឆីន២០១១ 

ានងបមរេារេ ក�កគរេារេ 
2011 

ឌឌងកានា 
2011 

និបុបីព  
2011 និបុប% 

និបុបីពិ

ឌគ់ធគ 

ងីនរ�្ 540 620 985 114.81 1.59 

រសៀគរង 480 69 108 14.37 1.57 

ាម នីងព 390 182 269 46.66 1.48 

�ណីា 210 60 122 28.57 2.03 

�ន�ពមស� ឺ 135 76 124 56.29 1.63 

�ន�ពមឆីនព 135 70 140 51.85 2.00 

ងាាសប 120 72 87 60.00 1.21 

 សកាក� ងីនរ�្ 200 209 240 104.59 1.51 

 សកាក� ងាាសប 180 215 282 119.44 1.31 

សនកង: 2,390 1,573 2,357 65.81 1.49 

 
និរាសីារ�ឈពកគុ័ និបុបរសរ�ាិពមរកងេកសមគរ់័�បន�នរបេា �ីិឌីនកេងម�ុ�េាម

បរទរស្រសឱសងស បិឌរសាករ់ចេរ�័ាុរាព នងប�� បាសីារទររុារសារបនខ �ម កិិ� 

ាសីាមបសសរិស�ីកព នរកជេសរន េសិ និពាខាបស�នីនិបសពិាខាបស�ជប 
 
ិ

ិ

ិ

ិ

ិ

ិ

ិ

ិ

ិ

e.  ាសកពន�ាសន

ណពាិ

 ាសកពន�ាសនណពាឌកង��បិប នសីាមនងច បមិ បសពិ តគមប និរ និបកាបិី និ

រទររុារសា�ាសនណ�មាសីារ់ចេ ន�ីកពរសា�នសបីិបសព នរាេ�រអ� សិាីិរ�័េាមរទររុា

រសារក េិប�ីកពរ�ារាគុ �័ ាសកពន�ាសនណពាកាតបកងគ�ាឌរនៀពរាម៦រពគីព�ាក�កគិ

រេារេបសពិ  នចងមងច បមរ់ចេរកេព�ីកពក�អាីស នកិ�សរសសរសកាាមសរា២ិ បសពរា៤�ីកព�ខអងសឈ ាិ

រសនេា�ិ

តរពរា៨:  ាសនណពាសកពន�ារីាបរិ�ច ិ័បសពកងគ�ាិ
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Project Sites 
Loyalty 
Card 
Distributed 

Loyalty 
Card 
Collected 

# of Service Provided 
Remark 

STI VCCT RH/FP 

CWPD-PHP 1950 118 110 82 84 
Gold Points Earned: 18s, 18p 
Silver Points Earned: 77s, 75p 
Bronze Points Earned: 14s 14p 

CWPD-SRP 1000 246 349 308 47 
Gold Points Earned:38s, 38p 
Silver Points Earned:218s, 218p 
Bronze Points Earned:43s, 43p 

CWPD-BTB 609 499 441 270 115 
Gold Points Earned:70s, 70p 
Silver Points Earned:162s, 167p 
Bronze Points Earned:262s, 267p 

CWPD-KDL 950 39 38 24 17 
Gold Points Earned: 06s, 06p 
Silver Points Earned:28s, 28p 
Bronze Points Earned:06s, 06p 

CWPD-KPS 930 84 92 54 23 
Gold Points Earned: 14s, 14p 
Silver Points Earned:45s, 45p 
Bronze Points Earned:30s, 30p 

CWPD-KPC 816 172 229 160 15 
Gold Points Earned: 13s, 13p 
Silver Points Earned:147s, 147p 
Bronze Points Earned:15s, 15p 

CWPD-PL 1050 170 136 79 45 
Gold Points Earned: 15s, 15p 
Silver Points Earned:60s, 60p 
Bronze Points Earned:95s, 95p 

Total 7305 1328 1395 977 346  

 
�ីកពឆីន២០១១ិ CWPDិ បកន�កិ�អាីស នកិ�សរសស�ីកព៧�របខពរាេ�រាពរា សកាក� ិ

មរជនបាងីនរ�្ិ រកងកានាស� សកាក� រ់ចេ នងរបគរមាពមងកក�អាីស នកិ�សរសសិពនFHI360ិ

បរ់ចេ នស�ាពិ ឌគុ័ ាសនណពាសកពន�ាចងម�ាកាាមសរា�ានមឆីន២០១០ិ រ េីគា

ជននក្ ាសីារ�័ិ រទររុា

រសាសកពន�� 

ន�ងងារាិ ៦ិ

ស�គឈន�ក�អាីស នកិ�សរស

សិ ាសនណពាសកពន�

ាិ CWPDិរពាីិ ាម នីងពិ

f. 
�រកងេកសមរកាគពរ្ញបិ

ិ �គឈ ស់ ា ាមងប  ័ រកេី�មរាេិី�រកងេកសមរកាគពរ្ញបឌគុ័ិី�ិងមន នរីា�ីកពឆីន២០១១ិ

របមបរា�ីកពរពាីរសៀគរងិបសពាម នីងពិ រីាមបិី�ិងមន នបសពិី�សីាមកងអ���ីកពរព សិ ខស ិីាម

់ី�ិ ឆីន២០១០��ខអងសឈ ារសនេា�ីកពរពាីាម នីងពិ បសពរសៀគរងិ បរ់ចេ នជុងកងជកនិី�រកងេកសម

រកាគពរ្ញប�ា១០រទ១២ម�មិាសីាិ កាតបរាេ�រអ� សិាីរ�័មនីា�នងសមពខុបសពរីន�ិ

�គឈ ស់ ារកាគពរ្ញបមក�កពងីនរ�្ប ាមរទានររព GFATM-R7 និពង ស ិបសពរសបបី�័�ិ
 

g. ក�កគជុ័ពខុបនពិ
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ន�ងងារាិ ៧,៨ិ : 

ស�គឈន�កងជកនក�កគជុ័ពខុបនពិ
  

h. កងាីសន�ងិ
សន ាមងប័រកេី�មិ (BMI):ិ
ិី� �ិានគុងឈា�ីកពក�កគជុ័ពខុបនពមី�មកបងនរ�្ប�កងាីសន�ង(តគ នសឈ�កា សិាី)ិ បសពាបម

កងមក និ�ា នកងកគគកពិបសព នសីាមកងអ���ិ
 
តរពរា៨:  ាិកងាីសន�ងិសន ាមងប័រកេី�ម(BMI)ិឆីនិ២០១១ិ
Sites #Personal Profile # Risk Assessment # BMI accumulative 

CWPD-PHP 94 79 923 

CWPD-SR 58 160 58 
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CWPD-BTB 81 104 05 

CWPD 233 343 986 

 
 

i. ចំនួន DU/IDU 

បនននួួលេសេសុខ (STI, VCCT) FY 2011    

 
 

យទុ �សា�សទទ៣៖ភសងបា រ�ក�កសំទភដល�់សុុពផុូភេពទាប�ស់ករាសយាងភេសកាភ

តាាយយចលលន�ក�ដលដកព់ពន�ដចូដ ថ� កដ់ដកលកំ�ុទសូ តា �ស់គរាសះ ន ប៉ូលទ� 

ន�កផសលេ់�ស 

រ់ចេឲធមបងន សេ សេនករ និរក�កគងន័នពរកេិ ានណពងណី្សឈ ារសនេាប

�ិានគុ�ីកពិក�កគ នងនងងង និរង និិ បសព�ាងប(ីCoPCT)ិបសព �ិានគុ នកងជកនី�មិ �សក�/ព�ក� ិ

បសពិី�មឌាសរនៀង និរម័ិ�ឌ� ់នឌាសកង ក័រិជគកឺរិីសនិ NAA,ិNCHADS,ិUNAIDS,ិMedicam,ិ

RHACិ�ិ

�គឈ ស់ ាសឈ ារសនេាបន� ងមរនម�មរនបពជសាសីសរិឌគុ័ក�កគ នងនី�មឌាសក�កគរង និងបី�ិ

ិNAAិ បររុាសន ាមិ សមាគមន ាឌីាុ ន់ឌពរារីារ់ចេ នងនរស�ី ននរងមសង ាមជនពឺិ

រិីសនិ បសព ាមងប័ នរន េសរ េិព និរាសីាក�កគរេារេិ �ិ មាគមន ា�ិប កិសារាាិ

ិបកស្នកនរាេ នងនរងមសង ាមរិីសបនឌគុ័ិNAAិបសពិក�សុពសកាងសាសពរីនិ�ិ
 

a. ងប� ារេឈ កាអស បសីាម នេនករ និរានររព 

CWPD ប�នបាមាុមរានងសមមព សមកាអស បឌិី�េនករ�គឈ ស់ ាិ SMARTgirl ន័ នកិិ

ាពរក គឌ នរ់ចេ និណាមី�មមព សមរសាិតគរពាីនិ

រពាី�ន�ពមស�ឺនិ ិ រនជបា័មន បិគខងម �ីពិគខងមរអ�រមិគខងម �ិបួិ គខងមក�តិិ�បខ�ងឈាិរិពិកិ �ិបាួាន ាិ ២ិ

�ិាឺរីិារា �ិរពិងីនរពៀិស�ាា�ី ិាាាាិ(សនកង១៣�ីកព និរណគិ៤២កាអស ប) 
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រពាីាម នីងពនិ ិពននរងៀនកងគ�ាសសបិារា �ិរពិ រព ា់ ារពគរិ៥៥៥ិ រ ាាាបមិរពឡ័ិ��កិ

រសងាិ គរមនគធិ ក�តិរសេិិ កងឌកងស័ិសកងគពនាិ នសឈាាងន ិ កាឌ�ម សិាីងឈាិ (សនកងិ

១៣�ីកព និរណគិ៦៣កាអស ប) 

រពាីរសៀគរងនិ ិ រនជបា័មន បិ�ុបិគរបានិ រគងកកធិ រិិិសង ័ិ រសបសងច័ិ១ិ២ិ៣ិ

រសគករ�និរាក�កពិពននិគ�រ២ិគខងមស�រសៀគរងិស មិ�នព សមបរស�ចិ ២ិ�របខព

មាស�ិារា �ិរពិ �្ សីិ�បខឺក� �ិបួិ ិងងមរបិងមួ័�សាិ �ខអងស �្ប �បិា�មរពពិ

(សនកងិ២១ិ�ីកព និរណគ៥៦កាអស ប)� 

រជនបាងីនរ�្និ រនជបា័មន បិ គខងមសច ័ ន់ិ គសានី�ិសគានាិ ាាសកាបរតបិ គខងមសច ័កាឌ�ម សិាីិ

ងអពមសិិ

រពាី�ណីានិ ិ រនជបា័មន បិសុបគខងមរសសិីិ សា ស្ ិគខងមក�ពកងិ�ារា �ិរពនិកាឌ�ម សិាីងឈាិ

�ន�ពមឆីនពនិ ិ រនជបា័មន បិ ងីនរនរបេងិរុា �ិបួិ�ារា �ិរពិ៩៨ិ៣៣៣ិ១៦៨ិសព្មសិ

រសពរសពិរ�្ពមិកានពឫស្ាិ (សនកងិ៩�ីកព និរណគ៤៣កាអស ប) 

រពាីងាាសបនិ ិ រនជបា័មន ប៩៩៩ិ �សាបសិិ សុបគរមនគធិ រ�្ សិាី�ារា �ិរពិន��សកពិ

ាសកា ០៦ិ�រសី�ន�ជបិ សកាក� គងកីា�ពិ សកាក� ាសឺិ សកាក� ងាាសប

ផខ គគាពសន�ិ  សកា ក� ិK-Rិ(សនកងិ១១�ីកព និរណគិ៣៥កាអស ប)ិ 
 

�ីកពឆីន២០១១ិគជអគក� ាឌាសកង ក័រិបសពជនពឺរិីសិិរសេនរស�ិបសព គររាបរនៀង និិ

 នងកីក ងណីាបសពរនៀង និ�សិពកងជកនី�មានងបមិ�ីកពកាាមសរា១ិរីាមប ន �ិានគុ�ាិ CWPDិ

�ន�ពមឆីនពិ �ន�ពមស�ឺិរសៀគរងិបសពាម នីងពិ�ីកពរពាីតរ�មងកិ៧ិរពិ់ី�ិឆីន២០១០��ីកពរពាីិ

�ន�ពមស�ឺិមប ន �ិានគុ�ាិCWPDងាាសបិិងីនរ�្ិ�ណីាិមិងកិ20-22ិរពិ់ី�ិឆីន២០១០ិ�ីកពរពាី

រសៀគរងបងកិ២៨ីាម៣០រព់ី�ឆីន២០១០�ិ

b. ន�ឌីា�សសាគបិិមរជនបាងីនរ� ិ្

�ីកពឆីន២០១១ិ ន�ឌីា�សសាគបិិរ់ចេ នរាេក�កគិ MARPs �ីកពងីនរ�្�ាក

�មឈ  នរិីសិរជនបាងីនរ�្សស នកិឌគុ័CWPDិ រនៀង និ�សិពកងជកនក�កគ នងនងងង និរង និ

បសព�ាងប(ីCoPCT)ិ �ីកពពក� រុារេ�(មបិី� �ិានគុិ ៦៤ម�មមងក១៦ងសារិ ២០១១)ិ

ពក� ឫស្ារ�មងក១៥ិ�ប� ិ២០១១(ិី� �ិានគុ៥៤ម�ម)ិ�ិ
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ន�ងន�រា 09:ិស�គឈន�កងជកនឌគុ័បានា និ�ាានររពស�គឈន�ិងមន និ ី�រកងេរកាគពរ្ញបិ(ងីនរ�្)  

CWPD មបរនៀង និក�អាី នកន ី�មឌាសិមបរសារិីសិ�សង�រល�ិងកកធប�ីា�សល ម្ិ

បសពរសាមន ាិ បីនឌាសិបសពិក�អាីស នកន �សរសសរ េីគារាេ�ានរ�េព នរទររុារសាសកពន��ិ

ារិសាឌគ់ធគមបាសីា និបុបិ២៨៩ម�មិរទ៨៦៣ម�មិរម័រងមងបព� ាសមជស��ខអង និបុប�ាិ

២៨៣ម�មិរទិ៥៦៨ម�មិបរទររុារសាសកពន�� ិ ក�អាីស នកន �សរសសមប នេនករ�ា

សនណ�មមព សមកាអស បិ�ឌ� ់និបសពាសីាផួាមិសនរងមឌិា�ន�ីកព នងរពងេប និបុបាសីារទររុា

រសា�ិ

ិ

យទុ �សា�សទទភភ៤: កសង�ា័ះុ ពដលប់ុគលិុក �ុ កស់ាននភុ័សន វគេំ៏ងៃដគភូនិងន�កដកភ់

ពពន�ក�ុងកាេេធើើផនទទភននភុ័សកាសាភកាសគបស់គងភនិងតា នពិនិ័ដកាពភ រេទ។ 

a.  ន�សពសគាន� 

CWPDិបិរប� េ្ិិងកានាស�ិ២៨ិម�មិិី�ស�ឈកា សិាីិ២៤ម�មិបសពកងនបក�កគសឈ ារសនេាិ

៣៨ម�មិ �ិានគុ�ីកពានងកីក ងណីា និបុបិ៣ងករីាឧងាគ�រម័ិិពន និFHIិ360ិ និ�ាកងនបិ

ងរប និងមន និសនរងម�គឈ ស់ ាងរកពញបកងចនកាាមស�ិតគន័ន ក័រិសាសងីរពងេបសគាន�ាឺរ េីគា

�សពប� នកង�ុាកងរជពនងសមាសីា�ីកព ន �ិានគុឌសនរាព�ីកពសសាគបិក�កគង័នពរកេ�ីកព

កងររស�គ�កឌ�ិកងនបក�កគសឈ ារសនេា�ិកងគ�ា��ាមបបសពន័ នកិឌគុ័បសព នម�ម

�ធរ់ចេ នរសិពន នរស្ពររៀា�ិ
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ន�ងន�រា១០,ិ១១ិស�គឈន�ានងកីក ងណីាសឈ ារសនេាមងករា១៣ីាម១៥ិ�ប� ិ២០១១រសណរន រ េា 

ិពន នFHIិ 360ិបងរពងេាានងកីក ងណីាកាតងរងន ារីា�ីកពរមមបងកានាស�ិCWPDិ

និបុប៦ន�ងប ខ ័ឌកាតងរងន ាិងបីានងកីក ងណីារទរាេ�រក ័ររៀា�ិិពន និ FHIិ 360ិ

បងរពងេាានងកីក ងណីាិតគមបបសពា័ានាិ(M&E)រីាមបងកានាស�CWPDិ និបុប៨ម�ម

ប �ិានគុបសពងបីរនៀង និន័ នកិកងចនរពិកាាមសិបសព នកាងមកាពរសបីប�័�ីកពកង��បិរសបីប�័ិ

(FHICAMIS)�ិ

b. �សិពកងជកនិ

CWPD បរនៀង និ នកងជកនងកានាស�បសពិី�ស�ឈកា សិាីិ ឌររៀពិាមិ រ េីគារងពរិ�រសប ន

 នងនិ�សន��រាេងបង ិរ់ចេ ន ិ ងរពងេបសគាន�ងកានាស�ិ និរ នកងជកនកងចនសីសិបរ់ចេ

រ�័មប នសនរនិ សិាីិបមរ�ា�ាសនណ�មិី�សននងសននាុកងចនរពាីិរ�សននាុរសប និសីាម 

ងកីក ងណីាងរបគីាមងកានាស�ិបសពិកងនបក�កគសឈ ារសនេា� ិ  នកងជកនក�កគ អី�មនិកាតប ិ

រ់ចេឌរនៀពរាមសីសិរ េីគា�សាបសាធស�គឈន�ិ�ិ �ីិឌារិសារីាប�នបាម�ីកពរសប ន�ិ

c.  នតគមបា័ាគខិ

      នសេា�័�ណីា CWPD រ់ចេ នតគមបឌររៀពិាមិ រទតគ ន សេា�័ី�មរពាីិ

តគកាាមសិ រសេ័ិ�ីសននងសននាុិ ី�មរពាី កិិងសាឌររៀពិាម�ិ ិ និរិពន និ FHI360ិ

កិិងសាេាពររិណសម�ិគីពរីន�ីកពគុ័ឆីនិ រ េីគាន�រជេឌ�មរាេាកកន�បរសបីប� ិ័បសពិ

ន�សកាេីបរសបីប�័�ិ គ�បីាតគមបិ បសពា័ានារកងេកសមិ ិបកសសបិ�ាិ FHIិ 360ិ សនរងម

ឌជនបុ័ីាម នតគមបប� នីរបេន និបកាាីនររព និពគ�ា�ិ

B. កនុកមជរគជដ ន�ង ��កគលភរ����ធ ី

a. និបកិឌរមរបន�នងសម�គឈ ស់ ាសឈ ារសនេា 

�ីកពឆីន២០១១ិ ៦៩%ិ បាសីារ េ់ ច នរសា�នសបីិ បរទររុារសាប�ាខាបស�នីនិ ��គឈ ស់ ា

សឈ ារសនេាិ ប�រាមនគកពរា�ីកពកង��បិប នងប�� បិ រទររុារសាសកពន��ីកព និរណគិពន ន

រីារ់ចេ នឌគុ័ិ ាសីារ់ចេ ន�ីកពរសា�នសបីិ �ីកពកងររស�គ�កឌិ របងងង ្ និ�ាសសរិសនងសមាសីា�ីកព

 នរទររុារសា និពាខាបស�នីនបសពិ ិពន និ រីាកាតបសពរេា នកិិសសរិសនងសមិាសងសជប�ីកព ន

រកជេសរន េសកងង�រសា�ិ
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កង��បិការា�សបសាធិ រសបបី�័ិបសពតរពងប�� បិមាសួ�នាាសិ�ីកព�គឈ ស់ ាសឈ ារសនេាិឌគុ័បសពិ

 នរកងេកសមរាព��ីសនរងមិ ិី�រីាឌសមជស�សឈ ារសនេាិ �ន�កព នីរកេ ន នរទគកពសនរងម ន

�នបាមរាពិាីសប� កីាមាសីា�កង��បិរបសគប�ិ ន�ជបន�ិ សនរងមរ េ់ ចរ�័មបន�ង័

�សរារាេ និពចនិាីសប� កងកានា�ារិសា�ិាសមរពបតគន័និ កង��បិរបសពរីន�ិ  

�គឈ ស់ ាសឈ ារសនេា�ន�កពរាកាតបរាេ�រអ� សិាីរម ិ័�ឌ� ់នឌាសកង ក័រិបសពជនពឺរិីសីិិ

សនរងម ន �ិានគុ�ីកព ន�កពអពន�ឌីា�សសាគបិ�ិ �គឈ ស់ ារបកាតបរ់ចេ សគជអស នីាមី�ម

ពក� �ីកព ន អី�មនិ  និបកាីិ  នងងង និ រង និិបសព�ាងបីីាមិ សសាគបិិាុមរាិ នររុាិ

ពកសកាតិបសព និបកាីបសកពន�ងបី��ជ�ិ
 

b. Constraints: សសាន��គឈ ស់ ា 

ិ កង��បិប និងមន និ គសប�ិកាងីកីងមរាមាសីារ េ់ ច នរសា�នសបី�ីកពកាងមកាអស បបររិ

រក ា សនារ់ចេ ននងសមាសីា�ីកពរពបាគុ័ក�ិ ឌរ�រទ�ីកព ន កិិងមន នគីពកគសប�ិមបាសីាងឈាិ

២០ិម�មររ�ិ�ីកពរពារា �ិរពិាសីានចងម�នគឈកិរាេរង�ញឌឌពានិងមន នបសព ាសមជស��ិ

កង��បិប នាសាក�មរ�័ាសីា�ាសនណ�មមព សមរសាមបឌក�ម ស់ងិ នកឺ�មរព� និរ

ាសីារីាររុាបក�ម�ាសនណ�មាក័ ស់ង(គសបមបក�មរព)�ស�ីាមងកានាស��ីកព នកាងមកាព

រាព��ីសមជស�បសពរ់ចេរសបរា��ុ�េាមចងមរសីេគ ខ ័ពខុបឌិ�សានី�រជធផខ សមងី�នរាានរស�ា�របខពិ

គុ័រទ�របខពគុ័ិ រ់ចេ នមរ�ា័ងមរកេ�ិCWPDិ�ន�ពមស�ឺិ �ណីាិបរ័ នកិ និបុប

ាសីាិរទររុារសារសាខាបស�នីនមប នង័ កិ ិ រសរ�ាាសីាចងមរសីេគររុាបក�ម�ាសនណ�ម

ក�ម ស់ង(គសបមបក�មរព)ិ�ិ

CWPD រសៀគរងិាម នីងពិបរ័ នកិ និពាខាបស�នីនិ បសពរា�មិមបសនននសនរងម

រ់ចេរាសVីCCTិបសពីនគុ័ និបុបសនរងមជនពឺ គររា�ិ

និ័ នកិឌា�ងកនងន សេ័�ាសនណ�មងកានាស�រសមប�នន សារសរកេ័�ិ នារក េិប

បងកានាស�រសកាត និ នងកីក ងណីានរងៀងសនរសន័ នកិ�ិ និពន័ នកិកងចនរព

បសពិកងចនឆីនិ រសាម��ាមបសនាបមកិរម័គសបបងប�� ាប�រាមិចារីាបរ់ចេ និពិសមិ (��រ�

ាពរ់ចេិងាករបីគសប��រ�ាពរ័ នកិ)ិ�ិ

ិ

C. ក្រគប្រងរ����ធីិProgram Management  

ងកានាស�ិបសពិី�សឈ�កា សិាីានររពិ 

No Name Sex Job Title Length of 
Employment 
Project 

% of Time 
working on 
Project 

A-Support Staff 
1  Meach Sotheary F Deputy Director 12 years 55% 
2  Uch Ponh F Project Manager 11 years 85% 
3  Chhorn Ann M Project Manager 3 year 85% 
4  Ueng Vanly F Finance officer 12 years 80% 
5  Soum Sen M Admin Officer 12 years 80% 
6  Dy Ban M Driver 12 years 100% 
7  Ke Chanarith M Guard 06 years 100% 
8  Chum Sokunthear F Cleaner 03 years 100% 
9  Tuy Sereyrat F Finance assistant 01 year 100% 
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10  Heng Tola M M&E officer 03 months 100% 
B-Project Staff 

1  Ieng Sopheak F Assistant -PHP-CS 11 years 100% 
2  Suorn Chandara F OW-PHP-CS 02 years 100% 
3  Sea Saoyoury M OW-PHP-CS 02 years 100% 
4  Ban Chy M Coordinator-PHP 03 years 100% 
5  Khuon Phalla F OW-PHP 03 years 100% 
6  Chhay Phea M OW-PHP-YTM 01 year 100% 
7  Sos Afiny F OW-PHP 02 yeas  100% 
8  Bo Raksa F Counselor-PHP 02 years 100% 
9  Keo Sarim F Coordinator-KPS 10 years 100% 
10  Suos Chantha F OW-KPS 06 years 100% 
11  Eng Puthea M OW-KPS 03 years 100% 
12  Chhour Kimhong F OW-KPCHH 10 years 100% 
13  Chhuor Seihakneary F Coordinator-KPCHH 04 years 100% 
14  Det Sokunleakhena F OW-KPCHH 02 months 100% 
15  Phan Sunbopha F Coordinator-BTB 09 years 100% 
16  Khem Mano F  Ass. Coordinator-BTB 03 years 100% 
17  Vorn Kunthea F OW-BTB 02 years 100% 
18  Morn Sary F OW-BTB 01 year 100% 
19  Sorn Rachana F OW-BTB 02 years 100% 
20  In Sothearoth M Coordinator-SRP 04 years 100% 
21  Kong Sophak F OW-SRP 04 years 100% 
22  Yean Theary F OW-SRP 02 years 100% 
23  Keth Simon F OW-SRP 04 years 100% 
24  Soun Sopheap M Assist.-SRP 03 years 100% 
25  Oep Im M OW-SRP-YTM 03 years 100% 
26  Chea Leap F Coordinator-PLN 09 years 100% 
27  Meas Somneang F OW-PLN 08 years 100% 
28  Pat Sopheap F OW-PLN 06 years 100% 
29  Sao Sophorn F OW-PLN 04 years 100% 
30  Mom Sokha F OW-PLN 03 year 100% 
31  Sao Chinda F Coordinator-KDL 06 years 100% 
32  Nguon Sokhon F OW-KDL 12 years 100% 
33  Kho Bunchouen M OW-KDL 01 year 100% 
34  Sou Sanim M OW-PHP 04 years 100% 

 

C-SMARTgirl Leaders Engaged Part-Time 
1  Lonh Srey Mao F SGL-PNP 08 months Part-time 
2  Veang Vyna F SGL-PNP 07 years Part-time 
3  Phath Srey Toch F SGL-PNP 05 years Part-time 
4  Srol Srey Vourch F SGL-PNP 05 years Part-time 
5  Cheam Chan Lyna F SGL-PNP 01 year Part-time 
6  Nourn Chanthou F SGL-PNP 02 years Part-time 
7  Un Samach F SGL-PNP 03 years Part-time 
8  Ven Sonary F SGL-PNP 01 year Part-time 
9  Hean Vanna M CF-PNP 10 months Part-time 
10  Lay Sina F CF-PNP 10 months Part-time 
11  Phorn Noupisey F CF-PNP 10 months Part-time 
12  Chhorn Neang Nith F CF-PNP 10 months Part-time 
13  Thoeun Bunaka F CF-PNP 10 months Part-time 
14  Mao Sokhom Monika F CF-PNP 01 year Part-time 
15  Veing Srey Inn F PF-YTM-PNP 02 years Part-time 
16  Sin Sokna F PF-YTM-PNP 10 months Part-time 
17  Sin Sok Hourth M PF-YTM-PNP 04 years Part-time 
18  Veang Srey Inc F PF-YTM-PNP 01 year Part-time 
19  Torn Srey Phea F PF-YTM-PNP 05 months Part-time 
20  Noun Chanthou F PF-DU/IDU-PNP 10 months Part-time 
21  Lun Dany F PF-DU/IDU-PNP 10 months Part-time 
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22  Tit Sophea F PF-DU/IDU-PNP 10 months Part-time 
23  Lang Sreyny F PF-DU/IDU-PNP 10 months Part-time 
24  Heang Chan Sopheap F PF-DU/IDU-PNP 02 years Part-time 
25  Von Vy F SGL-BTB 06 years Part-time 
26  Yem Kemchan Thyda F SGL-BTB 06 years Part-time 
27  San Sopheap F SGL-BTB 03 years Part-time 
28  Pich Pearum F SGL-BTB 02 years Part-time 
29  Ann Sophea Marina F SGL-BTB 03 years Part-time 
30  Thou Lina F SGL-BTB 02 years Part-time 
31  VathVan Kaliyan F SGL-BTB 01 year Part-time 
32  Chhon Ruby F SGL-BTB 06 months Part-time 
33  Sin SoksreyPech F SGL-BTB 04 Months Part-time 
34  Chhan Channy F SGL-BTB 05 Months Part-time 
35  Son Sry Poa F SGL-DU-BTB 04 months Part-time 
36  Prom Sidara F PF-YTM-BTB 03 years Part-time 
37  Chhet Sophea F PF-YTM-BTB 03 years Part-time 
38  Hong Chariya F PF-YTM-BTB 01 year Part-time 
39  Meas Rotha F PF-YTM-SRP 06 years Part-time 
40  Say Heang M PF-YTM-SRP 02 years Part-time 
41  Phort Sopheak M PF-YTM-SRP 01 year Part-time 
42  Eang Srey Van F SGL-SRP 01 year Part-time 
43  Phan Vanny F SGL-SRP 09 months Part-time 
44  Khut Sokhon F SGL-SRP 03 years Part-time 
45  Rum Lyma F SGL-SRP 01 year Part-time 
46  Som Srey Ny F SGL-SRP 04 years Part-time 
47  Chum Anath F SGL-SRP 2.5 years Part-time 
48  Hun Sokeun F SGL-SRP 01 year Part-time 
49  Heng Sreyly F SGL-SRP 05 months Part-time 
50  Khav Bona F SGL-SRP 05 months Part-time 
51  Lieng Sivlang F SGL-SRP 01 year Part-time 
52  Meas Chakriya F SGL-SRP 01 year Part-time 
53  Ne Sokthon F SGL-SRP 08 months Part-time 
54  Sin Sreypoch F SGL-DU-SRP 01 year Part-time 
55  Lay Kaliyan F SGL-KD 1.5 years Part-time 
56  Vann Daliss F SGL-KD 08 months Part-time 
57  Ouk Somalay F SGL-KD 05 years Part-time 
58  Keo Sopha F SGL-KD 02 years Part-time 
59  Sok Sreymy F SGL-KPCHH 03 years Part-time 
60  Um Soklen F SGL-KPCHH 03 years Part-time 
61  Boung Srey Sor F SGL-KPCHH 03 months Part-time 
62  Meas Sok Ry F SGL-KPS 02 years Part-time 
63   Korn Sok Chea F SGL-KPS 06 years Part-time 
64  Lim Sothary F SGL-KPS 01 year Part-time 
65  Phan Srey Ny F SGL-PL 03 year Part-time 
66  Pong Sokny F SGL-PL 02 years Part-time 
67  Soy Srey Mom F SGL-PL 02 years Part-time 
68  Moa Maraty F SGL-PL 03 yeas Part-time 
69  Ren Soknvy F SGL-PL 1.5 yeas Part-time 
70  Lounh Srey Mao F SGL-PL 1.5 yeas Part-time 
71  Heak Chansopheap F SGL-PL 3 years Part-time 
72  Torn Sokhoeun F SGL-PL 1 year Part-time 
73  Huon Sreymo F SGL-PL 01 month Part-time 
74  Hok KimHen F SGL-PL 10 month Part-time 
75  Nuon Sopheak F SGL-PL 10 month Part-time 
76  Meas Kolap F CF-PL 01 year Part-time 
77  Leng Nalat M CF-PL  10 months Part-time 
78  Va Sunly F CF-PL 10 months Part-time 
79  Sem Sokhon M CF-PL  03 months Part-time 
80  Mao Maraty F CF-PL 03 years Part-time 
81  Thoeun Sokheng F CF-PL 01 years Part-time 
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82  Leng Nalath F CF-PL 01 years Part-time 
83  Sin Sokhan F CF-PL  01 years Part-time 
84  Kanha F CF-PL 07 month Part-time 
85  Mey Maravan F CF-PL 07 month Part-time 
86  Sourn Thida F CF-PL 06 month Part-time 

 
 

IV. លរហ អ៍ ន៌ ៍ទំ

ងចារងេ CWPD,ររុាបរឌាជ�័ប និបកាីានររពិ  ននបសពងងង និ រគររារិីសិិ �ិ

ងាករបីរ េ័ពរសរាមប�ពចាម និ�ានា�រា�ានបរគររាិ រិីសិិ �ីកពកងររស�គមកឌ�ិ CWPDិ រជេឌ�ម

ិ �គឈ ស់ ាសឈ ារសនេាបសពងបីាុមរា សជ�មបិ បសពេាពមបកងសសរិសន��ីកព និ  ននបសពងងង និ រគ

ររារិីសិិ�ីកព និរណគាសីារ់ចេ នរសា�នសបី� 

សនរងមជនពឺរិីសិបសព គររាិ  នរកងេកសមរ�សគិមគ�័�ីកព�នាកពរ�ានគុរងរឌ ស់ ា

សាសីី ិមបកងសសរិសន�សនរងមិាសីារ់ចេ នរសា�នសបី ិ �ីកព នងរប� ញសប�ជនពឺិ រិីសិបសព គ

ររា� នរកងេរ�សគិមគ�័១០០នាន ិ័រសរាឌសន និងព�ិ

សនរងម ន�បន�នរបេារម័រកងេកសមរ�សគិមគ�័ឌគុ័ីា�រស�កនិបមារាព រស

រកេ័ិ�ុ�រាកងរសាឌកាត នប�ជនរន េសរា២ិកងរសេនិបសពាុនរក� សិាឌីពិ នរកងេរ�សគិមគ�  ័

 
        ងករាិ២០ិរពាកលិឆីន២០១១ិ

ិិិិិិី�កាងមកាពានររពិ
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