
 

អង្គការមិត្តសំឡាញ់ ("ហ្រេ្វន្ស" ភាសាអង់្ហ្រលលស) លឺជាអង្គការហ្ររៅរដ្ឋា ភិបាលក្នុង្ស្សុក្របស់ក្មពុជា
ដែលកំ្ពុង្ហ្រ្វើការជាមួយកុ្មារ/យុវវយ័ និ្ង្ រលួសារ បាត់្បង់្ឱកាស និ្ង្ស្លមន៍្របស់ពួក្ហ្រល 
ហ្រែើមបីក្សាង្អនាលត្ ហ្រ ើ្យអភិវឌ្ឍន៏្ពួក្ហ្រលឱយកាល យហ្រៅជាបុលគលដែលមាន្លទ្ធភាពក្នុង្សង្គម រពម
ទំង្ជួយគំំរទ្ហ្រោយកាល យជាសមាជិក្ឯក្រាជយ សរមាប់ស្លមន៍្។   

មិត្តសំឡាញ ់
របាយការណ៏ប្រចំឆ្ន ំ   ២០១៦ 

TOGETHER, 
BUILDING  
FUTURES! 

ភនំហ្រពញ, កុ្មភៈ ២០១៧ 

Head Office  House #215, Street 13,  

Sangkat Chey Chamneas,  

Khan Daun Penh,  

Phnom Penh,  
Kingdom of Cambodia 

Phone: (855) 23 220 590 

Fax: (855) 23 426 748 

E-mail: info@mithsamlanh.org 

Website: www.mithsamlanh.org 



ACRONYMS & ABBREVIATIONS 

CS ChildSafe 

FSB  Friends Social Business 

FNS Friends and Stuff 

FI Friends-International 

HBP   Home Based Production 

HTC HIV Hand Testing & Counselling 

HIV/AIDS 
Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deficien-
cy Syndrome 

MMT Methadone Maintenance Therapy 

MS Mith Samlanh 

PLWHIV  People Living with HIV 

PWID People Who Inject Drugs 

PWUD  People Who Use Drugs 

TH  Transitional Home 

VT Vocational Training  



អនក្គំរទ្របស់ហ្រយើង្ 

Allan Murry Jones 
AMADEUS 
Australian Embassy/DFAT  
Comic Relief  
Dan Church Aid /CA 
Fossil Foundation  
Friends Deutschland 
Fir Tree 
Foundation De L'Orangerie 
Gisela Foundation 
Global Fund-SSR 
 

Juniclair Foundation 
Phnom Penh Capital Hall  
Riverview Children Foundation  
Secours Catholique/Caritas France  
SIPAR/AFD  
The Merecury Phoenix Trust  
Wise Foundation  
WISE/SWISS Philanthropy Fund 
UNICEF 
Weyerhaeuser Family Foundation  
World Childhood Foundation 

អង្គការមិត្តសំឡាញ់សូមដលលង្អំណរលុណែល់អនក្ដែលបាន្ជួយគំរទ្ែល់អង្គការ ហ្រែើមបី
ហ្រ្វើឱយសហ្ររមចបាន្នូ្វលទ្ធផលែ៏យូរអដង្វង្សរមាប់កុ្មារ/យុវវយ័និ្ង្រលសួាររបស់ពួក្ហ្រល

ហ្រៅក្នុង្របហ្រទ្សក្មពុជា។ 
 

អនក្បាន្ហ្រ្វើឱយអវីៗរលប់យ៉ាង្សហ្ររមចហ្រៅបាន្ - ក្នុង្នាមនន្អនក្ទ្ទួ្លផល 
ហ្រយើង្សូមអរលុណ!  



អង្គការមិត្តសំឡាញ់ លឺជាអង្គការក្នុង្ស្សុក្ដែលទ្ទួ្លបាន្ពាន្រង្វវ ន់្ក្នុង្សង្គមនិ្ង្ជាក្មមវ ិ្ ីរបស់អង្គការ ហ្រេ្វន្សអិុន្ហ្រ ើ្ហ្រណ
សិន្ណល បាន្បហ្រង្កើត្ហ្រ ើង្ហ្រៅរាជធានី្ភនំហ្រពញ របហ្រទ្សក្មពុជាក្នុង្១៩៩៤ ដែលមាន្ហ្រគលបំណង្ហ្រែើមបីក្សាង្អនាលត្ 
ហ្រ ើ្យក៏្ជាក្ដន្លង្ដែលកុ្មារ/យុវវយ័ទំង្អស់មាន្សុវត្ថិភាពពីរលប់ទ្រមង់្នន្ការរហំ្រោភបំពាន្ និ្ង្ហ្រែើមបីក្សាង្សមត្ថភាពពួក្
ហ្រលឱយកាល យហ្រៅជារបជាពលរែាលអ និ្ង្រមួចំដណក្ផតល់នូ្វសន្តិភាព សម្ម៌ និ្ង្មាន្និ្រន្តរភាពែល់សង្គម។ មិត្តសំឡាញ់បាន្
ហ្រ្វើការហ្រៅក្នុង្រាជធានី្ភនំហ្រពញ ហ្រ ើ្យបាន្ផតល់ហ្រសវាយ៉ាង្ទូ្លំទូ្ោយែល់កុ្មារ/យុវវយ័បាត់្បង់្ឱកាស និ្ង្រលួសាររបស់ហ្រល។ 
ចាប់តំង្ពីែំហ្រណើ រការ មិត្តសំឡាញ់បាន្ផតល់ការគំរទ្ ហ្រលើការអប់រ ំសុខុមាលភាព និ្ង្សមា្រណក្មម ដែលមាន្កុ្មារ/យុវវ ័
យបាត់្បង់្ឱកាស និ្ង្រលួសារពួក្ហ្រលហ្ររចើន្ជាង្ ២០០,០០០នាក់្ ។  

ហ្រយើង្ជាន្រណា? ហ្រយើង្កំ្ពុង្ហ្រ្វើអីវ? 

បបសកកម្ម 
 ការផតល់ការការពារ   កុ្មារ/យុវវយ័បាត់្បង់្ឱកាសពីការរហំ្រោភបំពាន្រលប់ទ្រមង់្ ែូចមាន្ដចង្ហ្រៅក្នងុ្អនុ្សញ្ញា អន្តរជាតិ្សតពីីសិទ្ធកុិ្មារ  
 ការហ្រ្វើសមា រណក្មម  កុ្មារ/យុវវយ័បាត់្បង់្ឱកាសឲ្យរត្ ប់ហ្រៅរមួរស់ក្នងុ្ស ល្មន៏្វញិហ្រែើមបចូីលរមួយ៉ាង្សក្មមក្នងុ្ការអភិវឌ្ឍន៏្សង្គមជាតិ្របស់ពួក្ហ្រល  
 ការទ្ប់សាក ត់្ កុ្មារ/យុវវយ័បាត់្បង់្ឱកាសមិន្ឲ្យចូលរមួក្នងុ្សក្មមភាព និ្ង្សាថ ន្ភាពរបក្បហ្រដ្ឋយហ្ររគោះថ្នន ក់្ដែលនំាឲ្យប៉ាោះពាល់ែល់អនាលត្របស់ពួក្ហ្រល ។ 
 ការដក្លំអរ  ដបបបទ្ការង្វររបស់អង្គការតមរយៈការជំរញុឲ្យមាន្ការផតចួហ្រផតើមលមីៗ ដែលលអហ្រដ្ឋយមាន្ការចូលរមួយ៉ាង្សក្មមពីកុ្មារ និ្ង្រក្មុយុវវ ័យ័។ 

 

ពានរង្វា នអ់ាជីវកម្មសង្គម្ 

ក្នុង្ការទ្ទួ្លសាគ ល់សមិទ្ធិផល អង្គការមិត្តសំឡាញ់/ហ្រេ្វន្សបាន្ទ្ទួ្លពាន្រង្វវ ន់្ជាហ្ររចើន្ រមួមាន្:  
 

 ពាន្រង្វវ ន់្នន្ការឈាន្ែល់ការផ្លល ស់បតូរកុ្មារ (២០១៤) 
 ពាន្រង្វវ ន់្ WildAsia សរមាប់ការបំផុសលំនិ្ត្ផតួចហ្រផតើមវស័ិយហ្រទ្សចរណ៍ដែលទ្ទួ្លខុសរត្ូវហ្ររចើន្បំផុត្ សុវត្ថិភាពកុ្មារ (២០១៤) 
 ពាន្រង្វវ ន់្អន្ដរជាតិ្ AGFund សរមាប់លហ្ររមាង្អភិវឌ្ឍន៍្មនុ្សស(២០១៣) 
 ទ្សសនាវែតីជាសក្ល អង្គការមិន្ដមន្រដ្ឋា ភិបាល១០០ហ្រលើហ្រល (២០១២,២០១៣) 
 ពាន្រង្វវ ន់្មូលនិ្្ិ Schwab ស្រលិន្ភាពសង្គម (២០០៩) 
 ពាន្រង្វវ ន់្ Espiritu មូលនិ្្ិអីុសាដប៊ែល Allende  (២០០៨) 
 បាន្ទ្ទួ្លពាន្រង្វវ ន់្របស់ Skoll សរមាប់ស្រលិន្ភាពសង្គម (២០០៧)  
 បាន្ទ្ទួ្លហ្រមដ្ឋយមាសពីរដ្ឋា ភិបាល ក្នុង្ការរមួចំដណក្ក្សាង្របហ្រទ្សហ្រ ើង្វញិ(២០០៥)  
 បាន្ទ្ទួ្លហ្រមដ្ឋយរបាក់្ពី Société d’Encouragement au Progrès (២០០៣) 

ទសសនៈវិសយ័ 

ហ្រយើង្ហ្រ្វើការរមួគន  ហ្រែើមបីការពារកុ្មារ/យុវវយ័ដែលបាត់្បង់្ឱកាស និ្ង្
រក្មុពាក់្ព័ន្ធហ្រផសង្ហ្រទ្ៀត្ ហ្រ ើ្យតម រយៈការហ្រ្វើការហ្រន្ោះហ្រយើង្ោច
បហ្រង្កើត្ឱកាសលមីៗ ដែលលអសរមាប់ក្សាង្អនាលត្ពួក្ហ្រល ។ 

គណុតម្ម្ៃ 
 ផតល់ត្នមល និ្ង្ផលរបហ្រយជន្ែ៏របហ្រសើរែល់កុ្មារ 
 ត្មាលភាព 
 និ្រន្តភាព 
 ែំហ្រណាោះស្សាយរបក្បហ្រដ្ឋយវជិជមាន្ 



លទ្ធផលសហ្ររមចបាន្ក្នុង្ឆ្ន ំ២០១៦  

 កុ្មារ និ្ង្យុវវយ័  
9,339   

ក្នុង្ឆ្ន ំ ២០១៦, មិត្តសំឡាញ់បាន្ហ្រ្វើការជាមួយកុ្មារ/យុវវយ័ និ្ង្ោណាពាបាលជាង្ 
១៤,០០០នាក់្ ដែលមិត្តសំឡាញ់បាន្ហ្រ្វើផ្លទ ល់  

 ោណាពាបាល  
5,139   

 

ហ្រសវាដែលបាន្ផតល់ 

 3,029,123   



សបគង្វគ ោះជីវិត 

តមលនល់ 
រក្ុមតមលនល់របស់អង្គការមិត្តសំឡាញ់ លឺជាសនូលនន្ក្មមវ ិ្ ីការពារកុ្មារ ហ្រោយផុត្ពីហ្ររគោះថ្នន ក់្។ សក្មមភាពរក្មុតម
លនល់រត្ូវបាន្អនុ្វត្តតមផលូវ ស្លមន៍្ ហ្រៅក្នុង្មណឌ លសំចត្ និ្ង្៦តំ្បន់្្ំៗ រមួមាន្ៈ ភនំហ្រពញក្ណាត ល ឬសសីដក្វ តហ្រមម  
ចារអំហ្រៅ មាន្ជ័យ និ្ង្ភូមិអណតូ ង្។ រក្មុហ្រន្ោះបាន្ក្សាង្ទំ្នាក់្ទំ្ន្ង្យ៉ាង្ជិត្សនិត្ជាមួយកុ្មារ/យុវវយ័ និ្ង្រលសួារ
របស់ពួក្ហ្រល។ មិត្តសំឡាញ់បាន្ហ្រ្វើការវាយត្នមលពីត្រមូវការរបស់ពួក្ហ្រល ហ្រ ើ្យបង្វា ញពីជហ្ររមើសហ្រែើមបីចាក្ហ្រចញពីជីវតិ្រស់
ហ្រៅតមលនល់ និ្ង្ផតល់ហ្រសវារមួមាន្: ដលទំសុខភាព, ហ្រសវាហ្រវជជសាស្រសត, សមាភ រៈបរកិាា រអនាម័យ/សមាភ រៈអប់រហំ្ររៅរបព័ន្ធការ
អប់របំំណិន្ជីវតិ្និ្ង្ការការពារ (សុខភាពបន្តពូជ, ការហ្ររបើរបាស់ថ្នន ំដែលមាន្សុវត្ថិភាព អនាម័យោហារបូត្ថមភ សុវត្ថិភាព
តមផលូវ ការដលទំកុ្មារតូ្ច សិទ្ធិកុ្មារ និ្ង្ការហ្រ្វើចំណាក្ស្សកុ្មាន្សុវត្ថិភាព) សក្មមភាពក្មាន្តនិ្ង្វបប្ម៍។  

លទ្ធផលសហ្ររមចបាន្រយៈហ្រពលដវង្ 
 

 

 

កុ្មារ/យុវវយ័ទ្ទួ្លហ្រសវា  
7,425 (40% ស្សី) 

ោណពាបាលទ្ទួ្លហ្រសវា រលួសារ 
4,349 (50% ស្សី) 

កុ្មារ/យុវវយ័ និ្ង្ោណាពាបាលទ្ទួ្លការគំរទ្
ឯក្សារស្សបចាប់  

550 (55% ស្សី) 

1,164 (21% ស្សី) 

គំរទ្រលសួារ កុ្មារ 

 

 

 

 

 

ចំនួ្ន្ហ្រសវាដែលបាន្ផតល់ 

   2,491,281  

502 (48% ស្សី) 
កុ្មារ/យុវវយ័ ោណាពាបាល 
(អនក្ទ្ទួ្លរង្ផលប៉ាោះពាល់ និ្ង្អនក្រស់
ហ្រៅជាមួយហ្រមហ្ររាលហ្រអែស៏) 

147 (62% ស្សី) 
ោណាពាបាលចូលរមួរក្មុជួយរក្មុ (ហ្រញៀន្ស្សា) 

490 (48% ស្សី) 

កុ្មារ/យុវវយ័និ្ង្ោណាពាបាលបញ្ជូ ន្ហ្រៅមន្ទីរហ្រពទ្យ 



ក្មមវ ី្ ីហ្ររលឿង្ហ្រញៀន្ 
លហ្ររមាង្ហ្ររលឿង្ហ្រញៀន្លឺជាក្មមវ ិ្ ីរបស់មិត្តសំឡាញ់មួយដែលជួយែល់យុវវយ័កំ្ពុង្ហ្ររបើរបាស់ហ្ររលឿង្ហ្រញៀន្ក្នុង្របហ្រទ្សក្មពុជា។ 
ក្មមវ ិ្ ីហ្រន្ោះបាន្ផតល់ហ្រសវាការបង្វក រទ្ប់សាក ត់្និ្ង្កាត់្បន្ថយភាពហ្ររគោះថ្នន ក់្ក្នុង្ការហ្ររបើរបាស់ហ្ររលឿង្ហ្រញៀន្ ែល់កុ្មារ/យុវវយ័តម
លនល់ រពមទំង្ហ្រសវាដែលមាន្លុណភាពខពស់ហ្រែើមបីជួយឱយពួក្ហ្រល មាន្ជីវតិ្របហ្រសើរហ្រ ើង្វញិតមរយៈការសាត រនី្តិ្សមបទ ហ្រ្វើស
មា្រណក្មមហ្រៅកាន់្រលួសារ/សាោហ្ររៀន្ ជំនាញវជិាជ ជីវៈនិ្ង្ការរក្ការង្វរ។ 
លហ្ររមាង្ហ្ររលឿង្ហ្រញៀន្លឺជាលហ្ររមាង្ហ្រលើក្ែំបូង្ដែលបាន្បហ្រង្កើត្ហ្រ ើង្ហ្រៅក្មពុជាហ្រែើមបីហ្រ្លើយត្បហ្រៅនឹ្ង្ត្រមូវការរបស់រក្ុមហ្រគល
ហ្រៅ ។ មិត្តសំឡាញ់ ជានែលូរបស់អង្គការហ្រេ្វន្សអិុន្ហ្រ ើ្ហ្រណសិន្ណល ដែលបាន្ទ្ទួ្លោជាា ប័ណណហ្រដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាលហ្រែើមបីអនុ្
វត្តក្មមវ ិ្ ីផ្លល ស់បតូរមជុលនិ្ង្សឺុរាងំ្។  

លទ្ធផលសហ្ររមចបាន្រយៈហ្រពលដវង្ 

PWUD PWID

2529

767
472

83

Drug-using individual beneficiaries

Total Female

(*PWID - អនក្ហ្ររបើរបាសហ្ររលឿង្ហ្រញៀន្តមការចាក់្    *PWUD - អនក្ហ្ររបើរបាស់ហ្ររលឿង្ហ្រញៀន្) 

ដចក្មជុលសឺុរាងំ្  
427,982  

673,993  
ដចក្ហ្រស្សាមអនាម័យ 

437,250  
ផតល់ហ្រសវាកាត់្បន្ថយ 
ហ្ររលឿង្ហ្រញៀន្ 

 306 (95% ស្សី) នារបំីហ្ររ ើហ្រសវាកំ្សាន្ត  

 បាន្ហ្ររៀបចំរក្ុមគំរទ្រក្ុមមាន្៖ រក្ុមហ្រញៀន្ស្សា រក្ុមហ្ររលឿង្
ហ្រញៀន្ និ្ង្រក្ុមអនក្រស់ហ្រៅជាមួយហ្រមហ្ររាលហ្រអែស៏ ចំនួ្ន្ ១១រក្ុម 

 873 (40% ស្សី) ការហ្រ្វើហ្រត្សតរមាមនែ 

“បនាទ ប់ពីបាន្ចូលរមួរក្ុមគំរទ្រក្ុម(ហ្រញៀន្ស្សា) 
ជីវតិ្របស់ខាុ ំមាន្ការផ្លល ស់បតូ រហ្ររចើន្ ែូចជាខាុ ំមាន្សុខ
ភាពលអ មាន្របាក់្សំរាប់ទិ្ញមាូបសរមាប់រក្ុមរលួសារ 
ដែលពីមុន្ខាុ ំដត្ង្ដត្ចំណាយហ្រៅស្សា ហ្រ ើ្យកូ្ន្ស្សី
ខាុ ំក៏្ទូ្រសពទ័ និ្ង្មក្ហ្រលង្ខាុ ំជាញឹក្ញាប់” 

អនក្ចូលរមួរក្ុមគំរទ្រក្ុម (ហ្រញៀន្ស្សា) 

ចំនួ្ន្អនក្ហ្ររបើរបាស់ហ្ររលឿង្ហ្រញៀន្ជាបុលគល 

សរបុ ស្សី 



ផទោះនបត្ង្ (បន្ាបហ្ររលឿង្ហ្រញៀន្)  
តមរយៈមណឌ លបន្ាបហ្ររលឿង្ហ្រញៀន្ ផទោះនបត្ង្  
មិត្តសំឡាញ់បាន្ផតល់ទំង្ឱសលនិ្ង្ចិត្តសាស្រសតហ្រែើមបី
ពាបាលក្នុង្រយៈ៣០នលៃក្នុង្ហ្រពលដត្មួយ  ។ 
មណឌ លសាត រនី្តិ្សមបទហ្រន្ោះលឺជាមណឌ លដែលពាបាល
កុ្មារ/យុវវយ័ហ្ររបើរបាស់ហ្ររលឿង្ហ្រញៀន្ ដែលសម័រលចិត្ត 
ហ្រដ្ឋយឥត្លិត្នលល រចួសមា្រណក្មមហ្រៅសង្គមជាតិ្វញិ។ 
តមវ ិ្ ីសាស្រសតក្នុង្ការដលទំ មិត្តសំឡាញ់បាន្ ផតល់នូ្វ
ការគំរទ្រលប់ែំណាក់្កាលនន្ការហ្រ្វើសមា្រណក្មម
កុ្មារ/យុវវយ័។ 

157  
កុ្មារ/យុវវយ័ 
បាន្ទ្ទួ្ល
បន្ាបហ្ររលឿង្
ហ្រញៀន្ និ្ង្  
សាត និ្តិ្សមបទ 

 

20% 
ស្សី  

50%

26%

5%

19%

Completed the program Reintegrated into family

Accessed vocational training Referred to other services

ពាបាលហ្រជាលជ័យ  សមា្រណក្មមហ្រៅរលួសារ 
ទ្ទួ្លវលគបណតុ ោះបណាត ល 
វជិាជ ជីវៈ 

បញ្ជូ ន្ហ្រៅអង្គការហ្រផសង្ៗ 



 

្ីតលឺជាហ្រក្មង្ស្សីដែោមាន្ោយុ២៣ មក្ពីហ្រខត្តសាវ យហ្ររៀង្ បាន្បញ្ច ប់ការសិក្ាដផនក្
សំោង្កាយ និ្ង្រពមទំំង្ទ្ទួ្លបាន្ការគំរទ្ពីមិត្តសំឡាញ់  

លហ្ររមាង្បណតុ ោះបណាត លជំនាញវជិាជ ជីវៈ ផតល់ហ្រដ្ឋយរលូ
ជំនាញហ្រែើមបីជាឱកាសការង្វរែល់យុវវយ័ដែលបាត់្បង់្
ឱកាស ។  មិត្តសំឡាញ់បាន្ផតល់វលគបណតុ ោះបណាត លជា
ោជីពខុសៗគន ែូចជាៈ កាត់្សក់្/អ៊ែុត្សក់្ ផារដែក្ បែិស
ណាា រកិ្ចច/ចុង្ហ្រៅ ឧបរណ៏ហ្រអ ិចរត្ូនិ្ច/ជួសជុលដខសហ្រភលើង្ 
ហ្រមកានិ្ចម៉ាូតូ្ កាត់្ហ្រែរ និ្ង្សំោង្កាយ។ បុលគលិក្សង្គម
បាន្គំរទ្រ្ូត្ែល់បញ្ច ប់ការសិក្ា និ្ង្ ដសវង្រក្ការង្វរ ឬ
ក៏្ហ្រ្វើោជីវក្មមផ្លទ ល់ខលួន្ ហ្រ ើ្យពួក្ហ្រលហ្រៅដត្តមដ្ឋន្យ៉ាង្
ហ្រហាចណាស់ក៏្១ឆ្ន ំដែរ ហ្រែើមបីធានាថ្នមាន្និ្រន្តភាព ។   
 

បណតុ ោះបណាត លជំនាញវជិាជ ជីវៈ  

លទ្ធផលសហ្ររមចបាន្រយៈហ្រពលដវង្ 

“ ចាប់ពីខាុ ំបាន្ហ្រផតើមហ្របើក្ហាង្សំោង្កាយហ្រដ្ឋយមាន្ការគំរទ្ពីមិត្តសំឡាញ់ ខាុ ំោចរក្របាក់្ចំណូលបាន្  និ្ង្គំរទ្ែល់
រលួសារ  ហ្រ ើ្យរពមទំង្បញ្ជូ ន្បអួ ន្ស្សីខាុ ំហ្រៅសាោ។  នលៃហ្រន្ោះខាុ ំមាន្អំនួ្ត្ខ្ល ំង្ណាស់ ដែលខាុ ំោចកាល យជាោជីវក្មមស្សីវយ័
ហ្រក្មង្មាន ក់្  រលួសារខាុ ំ និ្ង្ញាតិ្ជិត្ខ្ង្ខាុ ំក៏្មាន្អំនួ្ត្មក្ហ្រលើការហ្រជាលជ័យនន្ោជីវក្មមរបស់ខាុ ំ “ 

សិសស 

503 

 36% 
ស្សី 

កសាង្អនាគត 

បញ្ច ប់ការសិក្ា ៣៧.៧៦% ដ្ឋក់្ហ្រៅការង្វរ ៥៣.៥៣% 
ដ្ឋក់្ហ្រៅ្វឹក្ហាត់្ការង្វរ៨.៧១% 



លហ្ររមាង្សមារ្ក្មមហ្រៅសាោរែា លឺជាលហ្ររមាង្មួយសំរាប់ហ្រ្វើសមារ
្ក្មមកុ្មារឲ្យចូលហ្ររៀន្ក្នុង្របពន្ធ័(សាោរែា) ។ កុ្មារទំង្អស់ោច
ចូលហ្ររៀន្ហ្រៅសាោរែាបាន្ ហ្រដ្ឋយដ ក្ពួក្ហ្រលមួយចំនួ្ន្រត្ូវ្លង្កាត់្
ថ្នន ក់្ហ្ររត្ៀមក្នុង្អង្គការមិត្តសំឡាញ់ ដែលជាក្ដន្លង្ចាប់ហ្រផតើមពីថ្នន ក់្មហ្រត្ត
យយ ភាសាដខមរ លណិត្វទិ្ា និ្ង្វទិ្ាសាស្រសត។ ហ្ររៀង្រាល់ឆ្ន ំ ក្នុង្ឱកាស
បហ្រវសនាកាល មិត្តសំឡាញ់បាន្គំរទ្កុ្មារហ្រែើមបីហ្រ្វើសមារ្ក្មមហ្រៅ
សាោរែា រពមទំង្ផតល់សមាភ រៈសិក្ាហ្រទ្ៀត្ផង្ ។ បនាទ ប់ពីសមារ្
ក្មមកុ្មារហ្រៅសាោរែា កុ្មារទំង្ហ្រនាោះរត្ូវបាន្ទ្ទួ្លការតមដ្ឋន្
យ៉ាង្ហ្រហាចមួយឆ្ន ំ២ែង្ និ្ង្មាន្ការចូលរមួពីោណាពាបាលក្នុង្ការ
ជំរញុហ្រលើក្ទឹ្ក្ចិត្តកូ្ន្បាន្ហ្រៅហ្ររៀន្យ៉ាង្ហ្រទ្ៀង្ទត់្។  

លទ្ធផលសហ្ររមចបាន្រយៈហ្រពលដវង្ 

អប់រ ំនិ្ង្ សមារណក្មមហ្រៅសាោរែា 

បាន្គំរទ្សមារណក្មមហ្រៅ
សាោរែា  

85%  
កំ្ពុង្បន្តការ សិក្ា
ហ្រៅសាោរែា 

760 (48%ស្សី)  

រលួសារកុ្មារដែលមាន្លទ្ធភាពគំរទ្កុ្មារឲ្យហ្រៅ
ហ្ររៀន្សាសារែា និ្ង្បញ្ជូ ន្ហ្រៅអង្គការហ្រផសង្ៗ

277 (48% ស្សី)  

សិសសដែលហ្ររៀន្ថ្នន ក់្ហ្ររត្ៀម  

237 (58% ស្សី)  

សិសសដែលហ្ររៀន្ថ្នន ក់្បំប៉ាន្ កំ្ពុង្បន្តការសិក្ា  

1,167 (47% ស្សី)  

កុ្មារចុោះបាន្ហ្រឈាម ោះក្នុង្ហ្រពលហ្រ្វើយុទ្ធនាការ 

ទ្ទួ្លការគំរទ្បន្តរការ
សិក្ាហ្រៅសាោរែា  

2,204 
កុ្មារ 

582 
កុ្មារលមី 



 លហ្ររមាង្បហ្រង្កើន្របាក់្ចំណូល 
មិត្តសំឡាញ់បាន្បហ្រង្កើត្សក្មមភាព៣ហ្រែើមបគំីរទ្ ហ្រលើលំហ្ររាង្ការបហ្រង្កើន្របាក់្
ចំណូលឲ្យមាន្ហ្រសថរភាព ែូចជា៖ ោជីវក្មមខ្ន ត្តូ្ច ដសវង្រក្ការង្វរ និ្ង្
សិបបក្មមតមផទោះ ។ ការគំរទ្ហ្រលើោជីវក្មមខ្ន ត្តូ្ចបាន្ផតល់នូ្វវលគបណតុ ោះប
ណាត លវជិាជ ជីវៈែល់ោណាពាបាលដែលបាត់្បង់្ឱកាស ដែលជាការហ្រលើក្
ទឹ្ក្ចិត្តក្នុង្ការចាប់ហ្រផតើមោជីវក្មមផ្លទ ល់ខលួន្ របស់ពួក្គត់្ ។ ក្មមវ ិ្ ីមិត្ត    
សំឡាញ់ផតល់នូ្វ៖ ការហ្រ្វើដផន្ការោជីវក្មម ការរលប់រលង្ ការបណតុ ោះបណាត
លជំនាញ និ្ង្ផតល់សមាភ រៈ រ្ូត្ែល់ោជីវក្មមហ្រន្ោះមាន្និ្រន្តរភាពហ្រដ្ឋយខលួន្
ឯង្ ។ សិបបក្មមតមផទោះ លឺជាផលិត្ក្មមដែលបហ្ររង្ៀន្ែល់ោណាពាបាល
ង្វយរង្ហ្ររគោះ ហ្រ ើ្យផលិត្ផលទំង្ហ្រន្ោះ មិត្តសំឡាញ់បាន្ដ្ឋក់្លក់្ហ្រៅ
ហាង្ហ្រេ្វន្ស ហ្រអន្ សាត ្វ ទំង្៣ហ្រៅរាជធានី្ភនំហ្រពញ។ អត្ថរបហ្រយជន៍្រក្មុ
រលួសារទំង្ហ្រន្ោះ  លឺធានាឱយកុ្មារបាន្ហ្រៅហ្ររៀន្ហ្រទ្ៀង្ទត់្  នឹ្ង្ជួយសរមួល
ែល់សថិរភាពរលសួារឱយរបហ្រសើរហ្រ ើង្ ។ បុលគលិក្សង្គមបន្តការតមដ្ឋន្និ្ង្
ផតល់ការគំរទ្ជាបន្តហ្រែើមបធីានា ឱយបាន្នូ្វនិ្រន្តរភាព។  

យុវវយ័ និ្ង្ោណាពាបាលដ្ឋក់្
ហ្រៅការង្វរ  

328  
(41% ស្សី) 

ោណាពាបាលគំរទ្ 
សិបបក្មមតមផទោះ 

82  
(93% ស្សី) 

យុវវយ័ និ្ង្ោណាពាបាលគំរទ្ 
ោជីវក្មមខ្ន ត្តូ្ច 

67  
(77% ស្សី) 



 

លហ្ររមាង្ក្មមវ ិ្ ីសមារ្ក្មម លឺជាហ្រគលការណ៏សំរាប់រលួសាររត្ូវដត្
មាន្បរសិាថ ន្លអបំផុត្សំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៏្កុ្មារ។ 
ក្នុង្កំ្ ុង្ហ្រពលដែលកុ្មារ/យុវវយ័កំ្ពុង្រស់ហ្រៅមណឌ លសាន ក់្ហ្រៅប
ហ្រណាត ោះោសន្ន ឬរស់ហ្រៅជារក្ុម ឬរស់ហ្រៅឯក្រាជយ បុលគលិក្សង្គម
ហ្រ្វើការដសវង្រក្ និ្ង្វាយត្នមលរលួសារកុ្មារ មុន្ហ្រពលហ្រ្វើសមារ្ក្មម
ពួក្ហ្រលហ្រៅរក្មុរលួសារវញិហ្រែើមបីធានាថ្នពួក្ហ្រលោចហ្រជៀសផុត្ពីការ
រហំ្រោភបំពាន្ ហ្រ ើ្យមាន្សុវត្ថិភាព ។  ការសមារ្ក្មមកុ្មារហ្រៅ
រលួសារ ជាែំបូង្លឺដសវង្រក្រលួសារផ្លទ ល់ ឬរលួសារសាច់ញាតិ្ ហ្រ ើ្យ
ជហ្ររមើសចុង្ហ្ររកាយលឺសមារ្ក្មមកុ្មារហ្រៅរលសួារចិញ្ច ឹម ហ្រែើមបឲី្យ
កុ្មារមាន្ការរកី្លូត្ោស់ហ្រ ើង្ហ្រៅក្នុង្រលួសារែូចជាហ្រក្មង្ែនទ្
ហ្រទ្ៀត្ ។  

លហ្ររមាង្សមា្រណក្មមI 

លទ្ធផលសហ្ររមចបាន្រយៈហ្រពលដវង្ 

58 (22% ស្សី)  
យុវវយ័បាន្គំរទ្ឲ្យរស់ហ្រៅជា 
រក្មុ តូ្ចៗ 

82  (36% ស្សី)  
ទ្ណឌិ ត្ទ្ទួ្លវលគបណតុ ោះបណាត ហ្រលជំនាញ
ទ្ន់្ និ្ង្បណតុ ោះបណាត លវជិាជ ជីវៈ 

 កុ្មារចំនួ្ន្៥០ (ស្សី១៧នាក់្) បាន្គំរទ្ 
 ហ្រៅរលួសារចិញ្ច ឹមរយៈហ្រពលខលី និ្ង្រយៈដវង្ 
 កុ្មារចំនួ្ន្៣១នាក់្ បាន្បង្វក ទ្ប់សាក ត់្ 
 ពីការហ្របាោះបង់្  

សមា្រណក្មមហ្រៅរលសួារ    

201  កុ្មារ 
(49% ស្សី) 

 

បាន្សមា្រណក្មមហ្រៅរលួសារ 

មណឌ លសាន ក់្ហ្រៅបហ្រណាត ោះោសន្ន 

237 កុ្មារ  
(35% ស្សី) 

 

បាន្សាន ក់្ហ្រៅមណឌ លសាន ក់្ហ្រៅ  បហ្រណាត ោះ
ោសន្ន 

71%

15%

14%
Children/youth
accessed education at

MS
Children/youth placed
into a family

environment
Youth placed in jobs

 

កុ្មារ/យុវវយ័ទ្ទួ្លបាន្ការអប់រហំ្រៅ
មិត្តសំឡាញ់ 

កុ្មារ/យុវវយ័សមា្រណក្មម 
ហ្រៅរលួសារ 

យុវវយ័ដ្ឋក់្ហ្រៅការង្វរ 



មិត្តសំឡាញ់ លឺជានែលូអនុ្វត្តែ៏សំខ្ន់្របស់ចលនាសុវត្ថិភាព
កុ្មារ ដែលគំរទ្ហ្រដ្ឋយហ្រេ្វន្សអិុន្ហ្រ ើ្ហ្រណសិន្ណលរាជធានី្
ភនំហ្រពញ 
តមរយៈការត្ស៊ែូមតិ្ហ្រដ្ឋយ៖ ហ្រ្វើសក្មមភាពយុទ្ធនាការបណតុ ោះ  
បណាត ល និ្ង្ការក្សាង្សមត្ថភាពស្លមន៍្ ែូហ្រចនោះចលនា
សុវត្ថិភាពកុ្មារបាន្ហ្រ្វើការផសពវផាយនិ្ង្យល់ែឹង្ ពីហានិ្ភ័យ
ែល់កុ្មារដែលបាត់្បង់្ឱកាស ។ ហ្រែើមបផីសពវផាយែល់មនុ្សស
រាប់ោន្នាក់្ហ្រលើពិភពហ្រោក្ ចលនាសុវត្ថិភាពកុ្មារបាន្ហ្រ្វើ
យុទ្ធការជាអន្តរជាតិ្ែូចជា៖ សូមពិចារណា! មុន្នឹ្ង្ទិ្ញសមាភ រៈ 
ឬឲ្យលុយហ្រៅកុ្មារសំុទន្ និ្ង្កុ្មារមិន្ដមន្ជាការទក់្ទញសំ
រាប់ហ្រភាៀវហ្រទ្សចរណ៍ហ្រទ្។ ចលនាសុវត្ថិភាពកុ្មារក៏្បាន្ផតល់
ជំនួ្យផ្លទ ល់ែល់កុ្មារដែលកំ្ពុង្រត្ូវការសហ្រេង្វត ោះបនាទ ន់្តមរ
យៈភាន ក់្ង្វរសុវត្ថិភាព។ ភាន ក់្ង្វរសុវត្ថិភាពកុ្មាររត្វូបាន្ហ្ររជើស
ហ្ររ ើសហ្រៅតមតំ្បន់្ និ្ង្ ផតល់វលគបណតុ ោះបណាត លដែលទ្ទួ្ល
សាគ ល់ និ្ង្មាន្របសិទ្ធិភាពហ្រែើមបជួីយែល់កុ្មារដែលជួបទុ្ក្ា
លំបាក្ សក្មមភាពទំំង្ហ្រន្ោះ លឹរត្វូបាន្ហ្រ្វើហ្រដ្ឋយហ្រលខសុវត្ថិភាព
កុ្មារ (Childsafe Hotline) មាន្ហ្រសវាទូ្រសព័ទ ២៤ហ្រមា៉ាង្ក្នុង្១នលៃ 
៧នលៃក្នុង្មួយសបាត ្៏ ដែលមាន្បុលគលិក្សង្គមរង្ចំាទ្ទួ្ល
ព័ត៌្មាន្ និ្ង្ហ្រ្វើការហ្រដ្ឋោះស្សាយភាល មៗ។   

ចលនាសុវត្ថិភាពកុ្មារៈ ការពារកុ្មារតមតំ្បន់្ 

583  
 

ភាន ក់្សុវត្ថិភាពកុ្មារ 
  5,618  
ហ្រ្វើសក្មមភាព 



 

 
 

ោជីវក្មមសង្គម: ក្មមវ ិ្ ីហ្រ្វើឲ្យមាន្និ្រន្តភាព 

ចំណូល និ្ង្ចំណាយនន្ការលក់្ោជីវក្មមសង្គមរបស់អង្គការមិត្តសំឡាញ់  

ហ្រែើមបីធានាបាន្ក្នុង្ការផតល់ហ្រសវាែល់សង្គមឲ្យមាន្ក្រមិត្ខពស់បំផុត្ដែលរបក្បហ្រដ្ឋយនិ្រន្តរភាព មិត្តសំឡាញ់បាន្
បញ្ចូ លសក្មមភាពជាហ្ររចើន្ចូលហ្រៅក្នុង្ក្មមវ ិ្ ី្ុរៈកិ្ចចសង្គម  
លហ្ររមាង្សិបបក្មមតមផទោះ មិត្តសំឡាញ់បាន្ផតល់ទី្ផារមួយែល់ោពាបាលដែលបាត់្បង់្ឱកាសហ្រដ្ឋយការលក់្   
ផលិត្ផលរបស់ពួក្ហ្រលតមរយោះ ហាង្ហ្រេ្វន្ស ហ្រអន្សាត ្វ។ 

ហ្រេ្វន្សោចែំហ្រណើ រោជីវក្មមបណតុ ោះបណាត លវជិាជ ជីវៈបាន្ ហ្រដ្ឋយមាន្ការផតល់ឱយសិសសមាន្បទ្ពិហ្រសា្ជាជីវតិ្ពិត្ៗ 
និ្ង្រពមទំង្បាន្ផតល់បែិសណាា រកិ្ចចលអ របតិ្បត្តិហ្ររកាមរទី្ដរបន្(ហ្រភាជនី្យដ្ឋា ន្បណតុ ោះបណាត លសរមាប់ការង្វរនិ្ង្
ស្រលិន្ភាព) ដែលទ្ទួ្លសាគ ល់ជាអន្តរជាតិ្។   

ធរុៈកិច្ចសង្គម្  

  2016 2015 Variance 

ចំណូល 1,943,883 1,842,829 5% 

ចំណាយ 394,547 297,773 32% 
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ហិរញ្ញ វតថុបយើង្ 

 2016 2015 

ចំនួ្ន្បុលគលិក្ (ចុង្ដខ្នូ) 222 300 

របាក់្ចំណូល  (US$) 3,160,807.82 3,495,010 

របាក់្ចំណាយ (US$) 3,500,742.15 3,649,545 

ចំណាយខ្ង្រែាបាល  3% 3% 

ោជីវក្មមសង្គម (ចុង្ដខ្នូ) 11 11 

លទ្ធផលរបស់ក្មមវ ិ្ ី  
របាក់្ចំណូល របាក់្ចំណាយ 

របាក់្ចំណាយហ្រៅហ្រលើក្មមវ ិ្ ី 

        
                 

            
    
   

                 
     
  

      
   

       
         

  

        
       

   

            
   

     
  

       
   

       
    
   

      
         

   

         
            

   
   



“ខាុ ំសបាយចិត្តណាស់ចាប់តំង្ពីខាុ ំបាន្មក្ហ្ររៀន្ហ្រៅមណឌ លបណតុ ោះ
បណាត លវជិាជ ជីវៈហ្រន្ោះ  ហ្រៅទី្ហ្រន្ោះខាុ ំមាន្មិត្តភក្តិលមីហ្ររចើន្ ខាុ ំបាន្ចូលរមួ
សក្មមភាពកំ្សាន្ត     កី្ឡា និ្ង្ លូរលំនូ្រ ផង្ដែរ។  ខាុ ំអរលុណមិត្តសំ
ឡាញ់ដែលបាន្ផតល់ឱកាសឲ្យខាុ ំឲ្យមាន្ជីវតិ្របហ្រសើរហ្រ ើង្” 


