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២,៥លាននាក់ 

សហការក្នុងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាសៃ្ត
ដើមៃបីលើកកម្ពស់់សិទ្ធិអំណាចរបស់

នៅបៃទៃសកម្ពុជា ២០២១-២០២៦

 ក្មៃងសៃី ជាពិសៃស ក្មៃងសៃីវ័យជំទង់ និងសៃ្តីវ័យក្មៃង



ជានរណា...
តើអង្គការភ្លៃនអន្តរជាតិ និង 
អង្គការភ្លៃនអន្តរជាតិកម្ពុជា ជានរណា?



អង្គការភ្លែនអន្តរជាតិ គឺជាអង្គការអភិវឌែឍន៍ និងមនុសែសធម៌មួយដែលធ្វើ 

បែតិបត្តិការនៅក្នុងបែទែសជាង ៧៥ នៅជុំវិញពិភពលោក។ 

អង្គការភ្លែនអន្តរជាតិ បានចាប់ផ្តើមធ្វើបែតិបត្តិការនៅក្នុងបែទែសកម្ពុជានៅឆ្នែំ 

២០០២ ដោយតែូវបានគែស្គែល់ឈ្មែះថាជា អង្គការភ្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជា។

ក្នុងមួយឆ្នែំៗ ការងាររបស់អង្គការភ្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជាបានផ្តល ់

អត្ថបែយោជន៍ដល់កុមារជាង ២០០.០០០នាក់  និងផ្តែតលើ 

បែជាពលរដ្ឋជិត ៨០.០០០គែួសរ ក្នុងសហគមន៍ជាង ៥៨០  

នៅទូទាំងបែទែសកម្ពុជា។

គោលដៅជាសកលរបស់អង្គការភ្លែនអន្តរជាតិ គឺ ការខិតខំបែឹងបែែង 

ដើមែបីពិភពលោកយុត្តិធម៌មួយដែលលើកកម្ពស់សិទ្ធិកុមារ និង 

សមភាពក្មែងសែី។

ដើមែបីសមែែចបានគោលដៅរបស់ខ្លួននៅក្នុងការគាំទែកុមារអាចបំពែញ 

បានសិទ្ធិរបស់ពួកគែ រួមទាំង សមភាពក្មែងសែី  អង្គការភ្លែនអន្តរជាតិ  

បានកសងភាពជាដែគូបែកបដោយវិជា្ជែជីវៈ និងការគោរពគា្នែទៅវិញទៅមក 

ជាមួយស្ថែប័ន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាចែើន។ 

អង្គការភ្លែនអន្តរជាតិ ជឿជាក់ថា កិច្ចសហការជាមួយបុគ្គល សហគមន៍ 

អង្គការមិនមែនរដ្ឋែភិបាលដទែទៀត សង្គមសុីវិល (ដូចជា ក្លឹបកុមារ 

និងកែុមយុវជន) និងរាជរដ្ឋែភិបាល ពិតជារួមចំណែកយ៉ែងសំខាន ់

នៅក្នុងការងារអភិវឌែឍន៍របស់យើងទាំងអស់គា្នែ។



តើអ្វីជាមហិច្ឆតារបស់ 
អង្គការភ្លៃនអន្តរជាតិកម្ពុជា?

មហិច្ឆតា
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បរិបទនៅក្នុងបែទែសកម្ពុជាដែលយុវជនមានភាពស្វែហាប់បែកបដោយថាមពល  ។  
ទែឹស្តីនែការផ្លែស់ប្តូររបស់ផែនកាយុទ្ធសសែ្ត៖

២,៥លាននាក់ 
នៅបៃទៃសកម្ពុជា ២០២១-២០២៦

ក្មៃងសៃី ជាពិសៃស
ក្មៃងសៃីវ័យជំទង់ និងស្តៃីវ័យក្មៃង



អង្គការភ្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជា ទទួលស្គែល់ថា ការបំពែញ 

ការងារក្នុងកិច្ចសហការជាមួយកែុមសំខាន់ៗដទែទៀត 

ដើមែបីពន្លឿនការផ្លែស់ប្តូរសមែែប់ក្មែងសែី ជាពិសែស  

ក្មែងសែីវ័យជំទង់់ និងស្តែីវ័យក្មែងនៅកម្ពុជា គឺកាន់តែ 

ធ្វើឱែយអន្តរាគមន៍របស់យើងមានឥទ្ធិពលជាងមុន។   

អង្គការភ្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជា នឹងសហការជាមួយក្លឹបកុមារ  

អង្គការយុវជន អង្គការសង្គមសុីវិល សកលវិទែយាល័យ           

វិស័យឯកជន និងរាជរដ្ឋែភិបាល។

អង្គការភ្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជានឹងធ្វើការជាមួយក្មែងសែី  

ជាពិសែស ក្មែងសែីវ័យជំទង់ និងស្តែីវ័យក្មែង ដើមែបីអាចឱែយ 

ពួកគែមើលឃើញពីចំណុចខា្លែំង និងចំណែះដឹងរបស់ខ្លួន  

ហើយខិតខំបែឹងបែែងធ្វើយ៉ែងណា ដើមែបីផ្តល់លទ្ធភាពដល ់

ក្មែងសែី ជាពិសែស ក្មែងសែីវ័យជំទង់ និងស្តែីវ័យក្មែង  

ក្នុងការបង្កើតជមែើសផ្ទែល់ខ្លួនដោយឯករាជែយសមែែប ់

ជីវិត ទំនាក់ទំនង ការអប់រំ ការងារ ។ល។

ក្មៃងសៃី ជាពិសៃស ក្មៃងសៃីវ័យជំទង់ 
និងស្តៃីវ័យក្មៃងនៅកម្ពុជា

របស់អង្គការភ្លៃនអន្តរជាតិកម្ពុជាសមៃៃប់

“បង្កើនកិច្ចសហការក្នុងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាសៃ្ត” 

“លើកកម្ពស់សិទ្ធិអំណាចរបស់ក្មៃងស ៃី ជាពិសៃស 
ក្មៃងសៃីវ័យជំទង់ និងសៃ្តីវ័យក្មៃងនៅកម្ពុជា”

មហិច្ឆតាក្នុងរយៈពៃល ៥ឆ្នៃំ



អង្គការភ្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជា ទទួលស្គែល់ថា មានភាព 

  ចមែុះផែសែងគ្នែនៅក្នុងចំណោមក្មែងសែី ជាពិសែស 

     ក្មែងសែីវ័យជំទង់ និងស្តែីវ័យក្មែង។  

    មិនមែនមនុសែសគែប់រូបសុទ្ធតែដូចគ្នែ ទាំងអស់នោះទែ!     

     អង្គការភ្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជា នឹងផ្តែតសំខាន់ទៅលើក្មែងសែី   

      ជាពិសែស ក្មែងសែីវ័យជំទង់ និងសែ្តីវ័យក្មែង ដែលរង 

ការរើសអើង រស់នៅក្នុងភាពកែីកែ និងកែុមដែលតែូវបានគែ 

ទុកចោល រួមមាន កែុមជនជាតិដើមភាគតិច អ្នករស់នៅក្នុង 

តំបន់ដច់សែយលដែលមិនទទួលបានសែវាគែប់គែែន់ ជនមានពិការភាព  

និងកែុមមានទំនោរនិនា្នែការសែឡាញ់ភែទដូចគ្នែ។ 

អង្គការភ្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជានឹងធ្វើការជាមួយក្មែងសែី ជាពិសែស 

ក្មែងសែីវ័យជំទង់  និងស្តែីវ័យក្មែងក្នុងការសមែែចបានសិទ្ធិស្មើគ្នែ។  

    អង្គការភ្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជា នឹងលើកទឹ កចិត្តក្មែងសែ ី  

         ជាពិសែស ក្មែងសែីវ័យជំទង់ និងស្តែីវ័យក្មែងឱែយហ៊ែន 

        និយយបែកបដោយចំណែះដឹង និងទំនុកចិត្ត  

     អំពីបញ្ហែនានា ហើយអាចអភិវឌែឍខ្លួនកា្លែយ 

       ជាអ្នកដឹកនាំ និងជាបុគ្គលគំរូសមែែប់អ្នកដទែ។ 

            

“រាប់បញ្ចូលនូវភាពចមៃុះផៃសៃងគ្នៃរបស់ពួកគៃ”

“លើកស្ទួយសម្លៃង”



អង្គការភ្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជា  

នឹងផ្តែតសំខាន់ទៅលើក្មែងសែី  

ជាពិសែស ក្មែងសែីវ័យជំទង់  និងស្តែីវ័យក្មែង  

ដោយគំទែពួកគែក្នុងការទទួលបានចំណែះដឹង  

ជំនាញ និងទំនុកចិត្ត ដែលពួកគែតែូវការចាំបាច ់

ដើមែបីតែៀមខ្លួនសមែែប់អនាគតរបស់ខ្លួន។

អង្គការភ្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជានឹងសហការជាមួយក្មែងសែី  

ជាពិសែស ក្មែងសែីវ័យជំទង់ និង ស្តែីវ័យក្មែងដើមែប ី

អាចឱែយពួកគែទទួលបានសិទ្ធិសំខាន់ៗទាំង ៤  

(សិទ្ធិរស់រានមានជីវិត សិទ្ធិទទួលបានការការពារ  

សិទ្ធិក្នុងការអភិវឌែឍ និងសិទ្ធិក្នុងការចូលរួម)  

ហើែយមានសមត្ថភាពកំណត់់ និងសមែែច  

បានមហិច្ឆតា និងក្តីសែមែរបស់ខ្លួន។ 

“គំទៃពួកគៃទទួលបានចំណៃះដឹង ជំនាញ  
និងទំនុកចិត្តដៃលពួកគៃតៃូវការ”

“គំទៃការបំពៃញបានសិទ្ធិ និងសមៃៃចបាន 
សកា្តៃនុពលពៃញលៃញរបស់ខ្លួន”



២,៥លាននាក់ 
ក្មៃងសៃី ជាពិសៃស ក្មៃងសៃីវ័យជំទង់  
និងសៃ្តីវ័យក្មៃងនៅបៃទៃសកម្ពុជា
អង្គការភ្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជា មានមហិច្ឆតាជួយដល់ ក្មែងសែី ជាពិសែស ក្មែងសែីវ័យជំទង់ 

និងស្តែីវ័យក្មែង ២,៥លាននាក់ (ទទួលផលដោយផ្ទែល់ចំនួន ១លាននាក់ និងបែយោល 

១,៥លាននាក់) អាច រៀនសូតែ ដឹកនាំ សមែែចចិត្ត និងអភិវឌែឍ ដើមែបីពងែឹងសមត្ថភាព  

និងភាពធន់  ដែលអាចជួយឱែយពួកគែអភិវឌែឍខ្លួនជាមនុសែសពែញវ័យ បែកបដោយ 

សកា្តែនុពល។

ក្មៃងសៃី និងសៃ្តី
តៃូវមានឱកាសស្មើគ្នៃនឹង

ក្មៃងបៃុស និងបុរស

ក្មៃងសៃី និងសៃ្តី

ក្មៃងបៃុស និងបុរស

តៃូវបានគៃផ្តល់តម្លៃស្មើគ្នៃនឹង

អភិវឌៃឍ  សមៃៃចចិត្តដឹកនាំរៀនសូតៃ 



តើអង្គការភ្លៃនអន្តរជាតិកម្ពុជា តៃូវអនុវត្ត 
កម្មវិធីអ្វីខ្លះ ហើយបៃើបៃៃស់យុទ្ធសាសៃ្តអី្វ?

កម្មវិធីជាយុទ្ធសាសៃ្ត



អភិ�កមវដ�ជីវ�ត

កិច��រ�រជំ�ន់ថ�ី

�រ�ប់េផ�ើម�មួយ
សុខ�ពល�

�រេរៀនមួយជីវ�ត

�ពដឹក�ំ
របស់េក�ង�សី

របស់អង្គការភ្លៃនអន្តរជាតិកម្ពុជា 

កម្មវិធីស្នូលពហុវិស័យ



ការចាប់ផ្តើមជាមួយសុខភាពល្អ 

 • ពងែឹងសែវាសុខភាពមាតា ទារក កុមារ និងអាហរូបត្ថម្ភ 

 • ផ្តល់ការអប់រំស្តីពីការចិញ្ចឹមកូនដែលឆ្លើយតបនឹងតមែូវការយែនឌ័រ 

 • គំទែថា្នែក់មត្តែយែយសិកែសាសមែែប់កុមារតូច 

 • គំទែអន្តរាគមន៍ក្នុងការផ្លែស់ប្តូរឥរិយបថបែកបដោយបែសិទ្ធភាព ដើមែបីបង្កើនការបែើបែែស់ 

  បរិកា្ខែរអនាម័យឱែយបានកាន់តែទូលំទូលាយនៅតាមសហគមន៍ 

 • អនុវត្តសកម្មភាពកិច្ចសហការស្វែងរកមតិគំទែលើគោលនយោបាយអភិវឌែឍន៍កុមារតូច  

  ដែលមានទសែសនទានយែនឌ័រគែប់ជែុងជែែយ និងពងែឹងគោលនយោបាយកិច្ចការពារ 

  សង្គម និងគោលនយោបាយតាមវិស័យ។

ផ្តែតសំខាន់លើឳពុកមា្តែយវ័យក្មែង អាយុពី ១៥ ដល់ ២៤ឆ្នែំ និងកូនៗ អាយុកែែម ៦ឆ្នែំ



កិច្ចការពារជំនាន់ថ្មី 

 • ទប់ស្កែត់ និងឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើហិងែសាក្នុងគែួសរ និងអំពើហិងែសាផ្អែកលើយែនឌ័រ  

  ការរៀបការ និងការមានផ្ទែពោះនៅវ័យក្មែង ការកែងបែវ័ញ្ចផ្លូវភែទលើកុមារ ក្មែងសែីវ័យជំទង់  

  និងសែ្តីវ័យក្មែងតាមបែព័ន្ធអនឡាញ

 • លើកកម្ពស់ការចិញ្ចឹមកូនបែបវិជ្ជមាន

 • គំទែផ្នែកចិត្តសង្គម សែវាសង្គមកិច្ច ការបញ្ជូនទៅរកការគំទែផ្នែកចែបាប់ និង 

  យន្តការរាយការណ៍តាមបែព័ន្ធឌីជីថល

 • ស្វែងរកការគំទែមតិជាមួយអ្នកធ្វើសែចក្តីសមែែចនៅគែប់កមែិត សមែែប់ការអនុវត្ត 

  យ៉ែងមុឺងមា៉ែត់នូវកែបខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ និងចែបាប់ដែលឆ្លើយតបនឹងតមែូវការយែនឌ័រ។

ផ្តែតសំខាន់លើក្មែងសែី ក្មែងបែុស និងយុវជន អាយុកែែម ២៤ឆ្នែំ



 • កែលម្អវិធីសសែ្តបងែៀនបែកបដោយទសែសនទានយែនឌ័រ និងមានបរិយបន្ន

 • គំទែសលារៀនជាទីកន្លែងទទួលបានចំណែះដឹង តែូវបានការពារ និងមានសុវត្ថិភាព

 • ពងែឹងយន្តការចូលរៀន/ចូលរៀនឡើងវិញ រួមមាន ថា្នែក់ពន្លឿនការអប់រំ 

 • គំទែការអភិវឌែឍ និងគុណភាពនែឱកាសអប់រំជាជមែើស ក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ និង 

  គំទែគំនិតផ្តួចផ្តើមអប់រំដឹកនាំដោយសហគមន៍

 • ពងែឹងអភិបាលកិច្ចសលារៀន ដើមែបីបង្កើនការគែប់គែងសលារៀនបែកបដោយ 

  បែសិទ្ធភាព និងមានបរិយបន្ន

 • ផ្តល់ការបណ្តុះបណា្តែលបែកបដោយគុណភាព មានភាពពាក់ព័ន្ធ និងឆ្លើយតបនឹង 

  តមែូវការ ដើមែបីកសងជំនាញ និងសមត្ថភាព

 • ជំរុញការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជនក្នុងការអភិវឌែឍ និងបណ្តុះបណា្តែលជំនាញដល់យុវជន

 • ជំរុញការគំទែពីឳពុកមា្តែយ អ្នកថែទាំ និងសមាជិកគែួសរជាបុរសចំពោះក្មែងសែី ជាពិសែស   

  ក្មែងសែីវ័យជំទង់ និងស្តែីវ័យក្មែង ក្នុងការទទួលបានលទ្ធភាពផ្នែកសង្គម និងការងាររបស់ពួកគែ

 • ស្វែងរកការគំទែមតិជាមួយរាជរដ្ឋែភិបាលថា្នែក់ជាតិ និងកមែិតមូលដ្ឋែនដើមែបីកែលម្អ  

  គោលនយោបាយទីផែសារការងារបែកបដោយទសែសនទានយែនឌ័រ។

ការរៀនមួយជីវិត 

 ផ្តែតសំខាន់លើក្មែងសែី ក្មែងបែុស និងយុវជន អាយុពី ៦ ដល់ ២៤ឆ្នែំ



ភាពដឹកនាំរបស់ក្មៃងសៃី 

 • លើកកម្ពស់សមត្ថភាពរបស់មនុសែសវ័យជំទង់ និងយុវជន ដើមែបីផ្លែស់ប្តូរវិសមភាពនែ 

  ទំនាក់ទំនងអំណាច

 • ជំរុញការចូលរួមរបស់គែួសរ អ្នកថែទាំ និងសហគមន៍ ក្នុងការគំទែយុវជន ជាពិសែស  

  សែ្តីវ័យក្មែង ដើមែបីទទួលស្គែល់ពួកគែនៅក្នុងសង្គម

 • សហការជាមួយបណា្តែញផែសព្វផែសាយព័ត៌មាន ក្នុងការលើកកម្ពស់ការបញ្ចែញសម្លែង និង 

  ការលើកឡើងនូវបញ្ហែរបស់យុវជន ការផ្លែស់ប្តូរក្នុងសង្គម និងកិច្ចខិតខំបែឹងបែែងដើមែប ី

  សមភាពយែនឌ័រ

 • គំទែអង្គការ/កែុមយុវជនឱែយដក់បញ្ចូលបញ្ហែរបស់យុវជននៅក្នុងរបៀបវារៈនែការរៀបច ំ

  គោលនយោបាយ តាមរយៈកិច្ចសន្ទនាស្តីពីគោលនយោបាយ ការងារស្វែងរកការគំទែមតិ   

  យន្តការគណនែយែយភាពសធារណៈ និងសង្គម។

ផ្តែតសំខាន់លើក្មែងសែីវ័យជំទង់ និងស្តែីវ័យក្មែង អាយុពី ១២ ដល់ ២៤ឆ្នែំ



តើកម្មវិធីរបស់អង្គការភ្លៃនអន្តរជាតិកម្ពុជា 
នឹងគំទៃកៃុមគោលដៅទាំងនោះដោយ 
របៀបណា?

គំទៃដោយរបៀបណា



1

2

3

4

កម្មវិធីស្នូលពហុវិស័យចំនួន ៤  រួមបញ្ចូលនូវវិស័យជាចៃើន

ការចាប់ផ្តើមជាមួយសុខភាពល្អ 

(កម្មវិធីពហុវិស័យនែអាហរូបត្ថម្ភ ការគំពារ  

និងអភិវឌែឍន៍កុមារតូច និងទឹកស្អែត និងអនាម័យ) 

 ផ្តែតសំខាន់លើឳពុកមា្តែយវ័យក្មែង អាយុពី ១៥ ដល់  

២៤ឆ្នែំ និងកូនៗ អាយុកែែម ៦ឆ្នែំ។

(រួមមាន ការកែងបែវ័ញ្ច និងការរំលោភបំពានផ្លូវភែទលើកុមារ 

រួមទាំងតាមបែព័ន្ធអនឡាញ កែុមមានទំនោរនិនា្នែការសែលាញ ់

ភែទដូចគ្នែ ការរៀបការ និងការមានផ្ទែពោះនៅវ័យក្មែង កុមារដែល 

តែូវបានឳពុកមា្តែយទុកចោល រួមទាំងកម្មវិធីអន្តរបែទែស)  

ផ្តែតសំខាន់លើក្មែងសែី ក្មែងបែុស និងយុវជន អាយុកែែម ២៤ឆ្នែំ។

អន្តរាគមន៍នៃកម្មវិធីស្នូល និងកៃុមគោលដៅ

“យុទ្ធសាសៃ្តគៃប់ជៃុងជៃៃយ”

កិច្ចការពារជំនាន់ថ្មី 

ដើមែបីធ្វើឱែយកាន់តែបែសើរឡើងនូវ គោលបំណង និងសែវាជារួមដែលមាន 
លក្ខណៈគែប់ជែុងជែែយសមែែប់កែុមគោលដៅនៅក្នុងឆ្នែំ ២០២១-២០២៦។



1

2

3

4

កម្មវិធីស្នូលពហុវិស័យចំនួន ៤  រួមបញ្ចូលនូវវិស័យជាចៃើន

ភាពដឹកនាំរបស់ក្មៃងសៃី 

(រួមមាន ការពងែឹងសិទ្ធិអំណាចនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំ 

ភាពជាពលរដ្ឋសកម្ម និងការចូលរួមក្នុងនាមជាពលរដ្ឋ) 

ផ្តែតសំខាន់លើក្មែងសែីវ័យជំទង់ និងស្តែីវ័យក្មែង                

អាយុពី ១២ ដល់ ២៤ឆ្នែំ។

កែែពីកម្មវិធីស្នូលទាំង ៤ នែះ អង្គការភ្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជា មានអន្តរាគមន ៍

ទាក់ទងនឹងបមែែបមែួលអាកាសធាតុ ភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ និងនិរន្តរភាព 

បរិស្ថែន ដែលជាបែធានបទអន្តរវិស័យនៅក្នុងកម្មវិធីទាំងអស់ ជាពិសែស  

កម្មវិធីរៀនមួយជីវិត និងកម្មវិធីភាពដឹកនាំរបស់ក្មែងសែី។ 

ការរៀនមួយជីវិត 

(រួមមាន ការអប់រំបែកបដោយគុណភាព និងមាន 

បរិយបន្ន ការអភិវឌែឍជំនាញ និងបំណិនជីវិត រួមទាំង  

សុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធិរបស់មនុសែសវ័យជំទង់) 

ផ្តែតសំខាន់លើក្មែងសែី ក្មែងបែុស និងយុវជន  

អាយុពី ៦ ដល់ ២៤ឆ្នែំ។



�រ��ល័យ�ប�ំ�បេទស

ភ�ំេពញ

�កេចះ

េសៀម�ប

ស�ឹងែ�តង រតនគិរ�

ឧត�រ�នជ័យ

�ត់ដំបង

ភ�ំេពញ

រតនគិរ�

ឧត�រ�នជ័យ

េសៀម�ប

ស�ឹងែ�តង

�ត់ដំបង

�កេចះ

�រ��ល័យ�ប�ំ�បេទស

េខត�េយើង�បតិបត�ិ�រ

េខត��ទិ�ពថ�ី

�រ��ល័យរបស់េយើង

តើអង្គការភ្លៃនអន្តរជាតិកម្ពុជា
នឹងអនុវត្តកម្មវិធីនៅកន្លៃងណាខ្លះ?
នៅក្នុងយុទ្ធសសែ្តបែចាំបែទែសថ្មីនែះ អង្គការភ្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជា នឹងបន្តអនុវត្តកម្មវិធីដែល

គំទែថវិកាដោយកម្មវិធីកុមារទំនុកបំរុងនៅខែត្តរតនគិរើ ស្ទឹងតែែង និងសៀមរាប ដែលនឹងអាច 

ពងែីកទៅខែត្តឧត្តរមានជ័យ។ គមែែងផ្តល់ហិរញ្ញបែបទានឥតសំណងពីមា្ចែស់ជំនួយរបស់យើង 

នឹងតែូវបានអនុវត្តនៅក្នុងខែត្តដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ  និងបន្ថែមខែត្តបាត់ដំបង កែចែះ និង 

ទីតាំងមានសកា្តែនុពលផែសែងទៀត។

នៅកន្លៃងណា





• ក្មែងសែី និងសែ្តី ទទួលរងអំពើហិងែសាចែើនជាង ក្មែងបែុស និងបុរស

• ក្មែងសែី និងសែ្តី ទទួលរងការរើសអើងញឹកញាប់ជាង ក្មែងបែុស និងបុរស   

 ក្នុងទិដ្ឋភាពនីមួយៗ នែជីវិតរបស់ខ្លួន (សង្គម សែដ្ឋកិច្ច នយោបាយ  

 វបែបធម៌ និងស្មែរតី/ជំនឿ)

• ក្មែងសែី និងសែ្តី មានឱកាសអប់រំតិចជាង ក្មែងបែុស និងបុរស

• ក្មែងសែី និងសែ្តី មិនទទួលបានការគោរព ឬ ផ្តល់តម្លែសង្គមដូច  

 ក្មែងបែុស និងបុរស

• គំនិត និងទសែសនៈរបស់ក្មែងសែី និងសែ្តី មិនទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍  

 ឬ ការយកចិត្តទុកដក់ ដូចគំនិត និងទសែសនៈរបស់ ក្មែងបែុស និងបុរស

• ក្មែងសែី និងសែ្តី ទទួលបានបែែក់ឈ្នួលតិចជាង ក្មែងបែុស និងបុរស  

 (ចំពោះការងារ ឬ មុខតំណែងដូចគា្នែ)

• ក្មែងសែី និងសែ្តី មានការលំបាកជាង ក្មែងបែុស និងបុរស ក្នុងការទទួលបាន 

 សិទ្ធិរបស់ខ្លួន ដោយសរមូលហែតុសង្គម វបែបធម៌ និងនយោបាយ

• ក្មែងសែី និងសែ្តី តែូវបានគែមើលរំលង 

 នៅក្នុងឯកសរគោលនយោបាយរបស់ 

 រាជរដ្ឋែភិបាល

ហៃតុអ្វីបានជា អង្គការភ្លៃនអន្តរជាតិកម្ពុជា

ជជជជជជ?ផ្តៃតសំខាន់លើសិទ្ធិក្មៃងសៃី 
ជាពិសៃស សិទ្ធិក្មៃងសៃីវ័យជំទង់  
និងសិទ្ធិសៃ្តីវ័យក្មៃង

ដោយសារតៃ

មិនយុត្តិធម៌ទៃ!
ដល់ពៃលហើយ ដៃល

ក្មៃងសៃី និងសៃ្តី តៃូវទទួលបាន 

សមភាពរបស់ពួកគៃ!



ក្នុងនាមជាអង្គការអភិវឌែឍន៍ និងមនុសែសធម៌ដែលលើកកម្ពស់សិទ្ធិកុមារ និងសមភាពក្មែងសែ ី
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