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អំពីមជ្ឈមណ្ឌលចំន្ះដឹងកម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ

IDS បាន និងកំពុងធ្វើការគាំទ្រកម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តន ៍
អនាម័យតាំងពីដំបូងមក។ ឥឡូវន្រះ កម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តន៍
អនាម័យបានកា្ល្រយជាចលនាអន្តរជាតិ ដ្រលគ្រទទួលស្គ្រល់ IDS ថា 
ជាមជ្រឈមណ្ឌលចំន្រះដឹង។

មជ្រឈមណ្ឌលចំន្រះដឹងន្រះគឺត្រូវបានគ្រចាត់ទុកថា ជាទិដ្ឋភាពន្រ 
ាពជាក់ស្ត្រងរបស់កម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ និង 
សម្រ្រប់  រៀនសូត្រតាម ច្រករំល្រក និងផ្រសព្វផ្រាយពីការអនុវត្តល្អៗ 
គំនិត និង ការបង្កើតថ្ម ីដ្រលនំាអោយមាននិរន្តរាព និងមានមាត្រដ្ឋ្រន។ 
យើងស្វ្រងរកនូវការា្ជ្រប់ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកអនុវត្ត កម្មវិធីសហគមន៍  
ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ ក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មាន និង បង្កើតការឆ្លុះបញ្ច្រំង 
បន្តការ រៀនសូត្រ និងផ្ល្រស់ប្តរូបទពិសោធន៍ពីគា្ន្រៅវិញៅមក។ យើង
ធ្វើការសហការគា្ន្រជាមួយអ្នកអនុវត្ត អ្នក តាក់ត្រងគោលនយោបាយ 
អ្នកស្រ្រវជ្រ្រវ និងអ្នកធើ្វការក្នុងការងារអភិវឌ្រឍន៍ ការងារអនាម័យ 
និងការងារទាក់ទងនឹងសហគមន៍។

ចុងក្រ្រយ គោលបំណងចម្របងរបស់មជ្រឈមណ្ឌលគឺ ដើម្របីច្រក 
រំល្រកាព ថ្ល្រថ្នូរ សុខាព និងសុខមាលាពន្រកុមារ ស្រ្តី និងបុរស 
ក្នុងពិភពលោកកំពុងអភិវឌ្រឍន៍ ដ្រលកំពុងរងគ្រ្រះពីផលប៉ះពាល់ន្រ 
ការយល់ដឹងពីអនាម័យមិនគ្រប់គ្រ្រន់ឬកង្វះអនាម័យ។

សលាមួយនៅសងា្ក្រត់តូរូរូ ប្រទ្រសអ៊ូហ្ក្រន់ដ 
រូបភាព៖ អង្គការផ្ល្រនអន្តរជាតិ
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ស្ចក្តីថ្ល្ងអំណរគុណ

យើងខ្ញុសូំមថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះ Sarah House (ទីប្រកឹ្រាឯករាជ្រយ) ដ្រលបានតាក់ត្រងពង្រ្រង
ដំបូងន្រឯកសរន្រះ ដោយមានការគំាទ្រតាមរយៈ អង្គការ WaterAid ពី SHARE  Consortium ។ 
យើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះ ការចូលរួមចំន្រកក្នុងការបង្កើត និងពិនិត្រយមើលឯកសរន្រះឡើងវិញពី
សំណាក់៖ 

• Morris Chimbeta, Clarisse Baghnyan, Sakhile Khaweka, Chelsea Huggett, Jane 
Wilbur, Thérèse Mahon, WaterAid.

• Jane Nyaketcho, Dan Kapatuka, Lee Leong, Plan International 
• Archana Patkar, WSSCC.
• Denise Reck and Ina Jurga, WASH United.
• Sarah Fry, FHI 360.
• Marni Sommer, Grow and Know/ Columbia University. 
• Kamran Naeem, UNICEF Pakistan, 
• Belen Torondel and Padma Das, LSHTM. 
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ជំនះតំណម៖ អនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវ 
នៅក្នុងកម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ

រដូវ រដូវ រដូវ!!!
ការធ្ល្រក់ឈាមដ្រលត្រងកើតមានលើស្រ្តីគ្រប់គា្ន្រ....................ក្នុងវ្រលាជារៀងរាល់ខ្រ!

ន្រះជាធម្មជាតិមិនក្រប្រ្រក្នុងការរស់នៅ!
រដូវ រដូវ  រដូវ!!!

អ្នកត្រងត្រឆ្លៀតមករំខានស្ត្រីគ្រប់គា្ន្រ អ្នកព្រញចិត្តចំពោះស្រ្ដីគ្រប់រូប
មិនថារូបល្អ ឬអាក្រក់ក្ដី ឱ្រយត្រជាស្ត្រីអ្នកមករាល់ខ្រ!

រដូវ រដូវ រដូវ!!!
ទាំងស្ត្រីអ្នកក្រ និងអ្នកមាន អ្នកត្រងមានវត្ដមានដល់ស្ដ្រីគ្រប់រូប

ហ្រតុន្រះស្ត្រីអើយព្រលមករដូវ អ្នកត្រូវរិះគិតរក្រាខ្លួនស្រី ត្រូវរកមកប្រើនូវសំឡីអនាម័យ ព្រមទំាង 
ខោខ្ល ីសបូ៊ និងទឹកស្អ្រត ដើម្របីឱ្រយមានសុវត្ថាិពព្រលមានរដូវ ស្រ្ដគី្រប់រូបចំាបាច់រក្រាអនាម័យ!!!

និពន្ធដោយកុមារីនៅសលាបឋមសិក្រា អាកាដុត (Akadot) ប្រទ្រសយូហ្កិនដ 
អង្គការ Plan International ឆ្ន្រំ២០១៥

ស្ចក្តីផ្តើម
ាគច្រើនន្រកុមារីវ័យជំទង់ និងស្ត្រី ត្រងត្រ មានរដូវ។ ន្រះគឺមានន័យថា សម្រ្រប់រយៈព្រលប្រ្រំ

ៅប្រ្រពីំរថ្ង្រជារៀងរាល់ខ្រ ពួកគ្រត្រងត្រមានឈាមហូរច្រញពីទា្វរមាសរបស់ពួកគ្រ។ ជារឿយៗ ការ 
ធ្ល្រក់ឈាមប្រចាំ ខ្រន្រះ ត្រង បណា្ត្រលឱ្រយមានអាការៈឈឺ ពោះ ឈឺក្របាល អារម្មណ៍ប្រ្រប្រួល និងអស ់
កមា្ល្រំង ហើយ  ស្ថ្រនាព ទាំង ន្រះ នឹង កាន់ត្រ  ធ្ងន់ធ្ងរ ឡើង   ដោយ  មាន  ការខ្ពើមរអើមពីសង្គម អបិយជំនឿ 
និង កង្វះខាត ហ្រដ្ឋ្ររចនា សម្ពន័្ធ ចំាបាច់ ក្នងុ ការគ្រប់គ្រងការមានរដូវប្រកបដោយសុវត្ថាិព ឯកជនាព 
និង អនាម័យ ល្អ។ ផល ប៉ះពាល់ ន្របញ្ហ្រទាំងន្រះ បូក បញ្ចូល គា្ន្រ គឺបានជះ ឥទ្ធិពល យ៉្រងខា្ល្រំងចំពោះស្រ្តី 
និងកុមារី ហើយ អាច មាន សកា្ត្រនុពល ក្នុងការរឹតត្របិត ឱកាស របស់ ពួកគ្រដើម្របី ទទួលបាន ការអប់រំ 
សមាព សកម្មាពរកប្រ្រក់ចំណូល និងការចូលរួមនៅក្នុងសង្គម ដ្រលសុទ្ធសឹង ត្រ ជា ការរារាំងនូវ 
ការឱ្រយតម្ល្រ និងជំនឿចិត្តរបស់ពួកគ្រ។

ការបោះពុម្ពសៀវភៅ ព្រំដ្រនន្រសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ (Frontiers of CLTS) ន្រះ 
ជា ការ បងា្ហ្រញអំពីរបៀបដ្រលកម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនំាអនុវត្តន៍អនាម័យ (CLTS) អាចពង្រកីនូវការកំណត់ 
បញ្ហ្រអំពីការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវ (MHM) នៅក្នុងសលារៀន និងសហគមន៍ ដើម្របី
កាត់បន្ថយនូវបញ្ហ្រដ្រលមានចំពោះស្រ្តី និងកុមារី។

គោលបំណងជាក់លាក់របស់សៀវភៅន្រះគឺ៖

 � បង្កើនការយល់ដឹងរបស់អ្នកបង្កើតគោល នយោបាយ និងអ្នកអនុវត្ត អំពីការគ្រប់គ្រងអនាម័យ 
ក្នុងព្រលមានរដូវ (MHM) ។
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 � ជម្រុញ ឱ្រយ មាន ការ ផ្ល្រស់ប្ដូរ តាមរយៈ ការ រំល្រច ឱ្រយ ឃើញ នូវ ការ ចូលរួម កមា្ល្រំង គា្ន្រ ជា ធ្លុង មួយ  
រវាងការគ្រប់គ្រង អនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវ (MHM) និងកម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តន៍ 
អនាម័យ (CLTS) ។

 � ការច្រករំល្រកឧទាហរណ៍ អំពី របៀប ដក់ បញ្ចូល អន្តរាគមន៍ ការគ្រប់គ្រង អនាម័យក្នុងព្រល 
មានរដូវ (MHM) ៅក្នុងកម្មវិធីសហគមន៍ ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ (CLTS) និងកម្មវិធី 
សលារៀនដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ (SLTS) ដោយ ផ្អ្រក លើ  គំនិត បង្កើតថ្មី និងបទពិសោធន៍ 
របស់ អង្គការ ផ្រស្រងៗជា ច្រើន។

 � សង្ខ្រប អំពី អ្វី ដ្រល អាច ធ្វើ បាន ដើម្របី ក្រលម្អ ការ គ្រប់គ្រង អនាម័យ នៅ ព្រល មាន រដូវ តាមរយៈ 
កម្មវិធី សហគមន៍ ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ។ 

តើអ្វីជាការមករដូវនិងការគ្ប់គ្ងអនាម័យក្នុងព្លមករដូវ?

"ការមករដូវ" គឺជាដំណើរការជីវសស្រ្តមួយ កើត មានចំពោះស្រ្តី និងកុមារីនៅក្នុងវ័យបន្តពូជ 
ដោយ ជាទូៅគឺចាប់ផ្តើមក្នុងអាយុចន្ល្រះពី ១០ ឆ្ន្រំ ដល់ ១៩ ឆ្ន្រំ និងបន្តការ វិលជុំជាទៀងទាត់  
(ជាមធ្រយម ២៨ ថ្ង្រ) រហូតដល់អស់រដូវនៅក្នុងអាយុចន្ល្រះពី ៤៥ ឆ្ន្រំ ដល់ ៥៥ ឆ្ន្រំ។ ការមករដូវគ ឺ
បណា្ត្រលមកពីការធ្ល្រក់ឈាម និងជាលិកាស្រទាប់ខាងក្នុងស្របូន មក តាមទា្វ្ររមាស។

"ការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវ" គឺជាមធ្រយោបាយ ដ្រលស្រ្តី និងកុមារី វ័យ ជំទង់ ប្រើ ដើម្របី 
ចាត់ច្រង លើ ការមានរដូវរបស់ខ្លួន។ ការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព្រលមាន រដូវ  (ល្អ) ទាមទារ ឱ្រយ  ស្ត្រី  
និងកុមារីវ័យជំទង់ មាន ចំណ្រះដឹង  និង ការ យល់ដឹង មួយ ចំនួន ដើម្របី គ្រប់គ្រង ការមករដូវរបស់ខ្លួន  
ប្រកបដោយប្រសិទ្ធាព និង មាន អនាម័យ ដោយការ ប្រើ    សមា្ភ្ររៈ  ស្អ្រត  សម្រ្រប់  ទ្រ្រប់ ឬ ប្រមូល ឈាម 
រដូវ និង អនុវត្ត ន៍អនាម័យ និង ការ ថ្រទាំ ខ្លួន ល្អ នៅ ក្នុង អំឡុង ព្រល មានរ ដូវ ហើយ អាច មាន លទ្ធាព ចូល 
ៅ ប្រើប្រ្រស់ បរិកា្ខ្ររ  លាងសមា្អ្រត ឬ បោះចោល  សមា្ភ្ររៈ គ្រប់គ្រង អនាម័យ ព្រល មាន រដូវ ដ្រល ប្រើ រួច  
ប្រកបដោយស្រចក្តីថ្ល្រថ្នូរ និង ការទទួលខុសត្រូវចំពោះបរិស្ថ្រន។ ការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព្រល 
មានរដូវ (MHM) គឺ មិនគ្រ្រន់  ត្រ ជា ការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងអំឡុងព្រល មានរដូវត្រប៉ុណ្ណ្រះទ្រ ប៉ុន្ត្រ 
ថ្រមទាំង ជា តម្រូវការ ដើម្របី ឆ្លើយតប ជាមួយ  ជំនឿ និងតំណម របស់សង្គម ដ្រលមាន ជុំវិញ បញ្ហ្រ ន្រះ 
ផងដ្ររ។ ចំណ្រះដឹង ការចង្អលុ បងា្ហ្រញ និងការគាំ្រទ្រគ្រប់គ្រ្រន់ចំពោះកុមារី និងស្ត្រីនៅក្នងុការត្រៀមខ្លនួ 
ជាមុន និងក្នុងអំឡុងព្រលមានរដូវ ក៏ជាផ្ន្រកមួយន្រនិយមន័យ របស់ យើង ផងដ្ររ។

ជំនឿខុសឆ្គងនិងអាថ៌កំបាំង

ជំនួស ឱ្រយ ការ ទទួល បាន ការ អបអរ ថា ជា សញ្ញ្រ បញ្ជ្រក់ នូវ សុខាពល្អ ាព ប្រក្រតី និង ជាដំណើរ 
ការ ដ៏ មាន សរៈ ប្រយោជន៍ ជារឿយៗ ការមករដូវ ប្ររ ជា ត្រូវ បាន គ្រ ផ្រាា្ជ្រប់ ជាមួយ  ាពអាមា៉្រស់ ាព 
គួរ ឱ្រយ ខ្ពើម រអើម និងជា រឿង ចង្រ្រ ៅវិញ។ ការ រក្រា ាព ស្ងៀមស្ង្រត់ ស្ដីពី  ការមករដូវ បង្ខំឱ្រយស្ត្រី និង 
កុមារី ត្រូវ៖

 � លាក់បំាងអំពី ការមានរដូវ ក្រ្រង លោ មាន គ្រ ឃើញ ឬធំ ក្លនិឈាម ដ្រល អាច បង្ក ជា ការ អៀនខា្ម្រស 
ការ បាក់មុខ ការ ចំអន់ល្រងសើច ាព អាមា៉្រស់ ឬ ការ រិះគន់។



8

 � លាក់ បាំង អំពី ការ ប្រើប្រ្រស់ ផលិតផល សម្រ្រប់ព្រល មានរដូវ ឧ. បានផលិតផល នះ ពី ណា 
នាំយក តាម ខ្លួន  បោកសមា្អ្រត ទុកដក់ និងបោះចោលយ៉្រងណា ជា ដើម? កុមារី ឬស្រ្តីដ្រល 
មិនមាន ធនធន ដើម្របី ទិញសមា្ភ្ររៈអនាម័យ ដោយ ខ្លួន ឯង អាចនឹង  ច្ន្រ រក សមា្ភ្ររៈ  មិនមាន 
សុវត្ថិាពមក ប្រើ ដោយ ខ្លួន ឯង (ដូចជា ក្រដស កន្ទប ស្លឹកឈើ សំបកឈើ ឬដីភក់) ។

 � ការរក្រាការអនុវត្តអនាម័យផ្ទ្រល់ខ្លនួ  ជា រឿង ឯកជន ជួនកាល អាចនំាឱ្រយ កើត មានអាកប្របកិរិយ  
ខ្វះ អនាម័យ ឬមិនមានសុវត្ថិាព ឬ អាច ធ្វើ ឱ្រយ  មាន ស្ថ្រនាពគា្ម្រន សុវត្ថិាពទៀត ផង។

 � គ្រច វ្រស  មិនព្រម  និយយអំពីការមានរដូវ  បើទោះបី ជានៅក្នុងស្ថ្រនាពឯកជនក្ដី ជា ហ្រតុ ធ្វើ 
ឱ្រយ  ព័ត៌មានមិនពិត ត្រូវ បាន បន្ត  ផ្រសព្វផ្រាយ ដោយ គា្ម្រន ការ ក្រតម្រូវ ហើយ ជំនឿ ខុស ឆ្គង នៅ ត្រ 
បន្ត កើតមាន។ 

 � ប្រកាន់ខា្ជ្រប់តាម ការ រឹតត្របិត  ឥត ហ្រតុផលរបស់សង្គម ក្នុងអំឡុងព្រលមានរដូវ។
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មាន ជំនឿ ខុសឆ្គង ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយ  ការមានរដូវ៖ មនុស្រស អាច  មាន ជំនឿខុស ឆ្គង ឧទាហរណ៍  
ដូចជា ប្រសិន បើកុមារី កំពុង មាន រដូវៅប៉ះសត្វគោ គោនះ  នឹង ឈប់ មាន ទឹកដោះ ប្រសិនបើ 
គាត់ប៉ះដើមឈើណាមួយ ដើមឈើ នះ នឹងងាប់ ឬប្រសិនបើស្រ្តងូីតទឹក  ក្នងុអំឡុងព្រលមានរដូវ គាត់នឹង 
គា្ម្រនកូន ឬ ឈឺ។ វប្របធម៌ មួយ ចំនួន មាន ាព រឹតត្របិត ចំពោះ  ស្ត្រ ី និងកុមារីនៅក្នងុអំឡុងព្រលមានរដូវ 
ដូចជា   រារំាងពួកគ្រមិនឱ្រយចម្អនិអាហរ ល្រង កីឡា និង ប្រើប្រ្រស់ ប្រភពទឹក ព្រមទាំង បរិកា្ខ្ររ  អនាម័យ   
រួម ជាមួយ គ្រ ហើយ មាន កន្ល្រង ខ្លះ ថ្រមទំាង ហម មិន ឱ្រយ គ្រងនៅក្នងុផ្ទះ ទៀតផង។ ការសិក្រា មួយៅ 
លើកុមារីចំនួន ៤៧៨ នាក់នៅក្នងុ ទីក្រងុ ហរីយ៉្រណា (Haryana) ប្រទ្រស ឥណា្ឌ្រ (Geol និង Mittal 
ឆ្ន្រំ២០១១) បានរកឃើញថា ក្ម្រងស្រី ៧៥% មិនបានៅ ធ្វើ សកា្ក្ររ បូជា សសនា ក្នងុ អំឡុងព្រល 
មានរដូវ ៤៥% មិនត្រូវបានអនុញ្ញ្រតិឱ្រយចូលផ្ទះបាយ និងជិត ២៥% ត្រូវតម អាហរ។  ក្ម្រងស្រ ីជាង 
១៦% គិតថា ការមានរដូវ  គឺជាសញ្ញ្របញ្ជ្រក់  ការចាប់ ផ្តើមមានជម្ងឺ និង ៧% បាន គិត ថា  វា ជា 
បណា្ត្រស។ នៅប្រទ្រស ន្របា៉្រល់ ពាក្រយ ឆូបា៉្រឌី (Chhaupadi) សំដៅ លើ  ការ អនុវត្ត ជា ប្រព្រណី របស់ 
សង្គម ដ្រល ហម ស្ត្រី មិន ឱ្រយ ចូលរួមនៅក្នុង សកម្មាព  ជាធម្មតា របស់គ្រួសរ  ឬ សកម្មាពសហគមន៍
នៅក្នុងអំឡុងព្រលមានរដូវ ដោយ គ្រ ចាត់ទុកថាព្រល នះ ស្ត្រី មិន បរិសុទ្ធ។ នៅឆ្ន្រំ ២០០៥ តុលាការ 
កំពូល របស់ ប្រទ្រស ន្របា៉្រល់ បាន ប្រកាស ជា ផ្លូវការ ថា ការ អនុវត្ត ន្រះ ជាទង្វើ ខុសច្របាប់ ប៉ុន្ត្រ ទោះបីជា 
យ៉្រងណាក៏ដោយ នៅ  តំបន់ដច់ស្រយល Far-West កុមារីវ័យជំទង់ និងស្ត្រីត្រូវបានបងា្ខ្រំងទុកនៅ 
ក្នុងខ្ទមតូចៗ (chhau hut’) ឬ រោងមាន់  (George ឆ្ន្រំ២០១៤)។ ការផត់ច្រញពីផ្ទះ អាចឱ្រយស្ត្រី 
ងាយទទួលរងគ្រ្រះ ដោយ អំពើហិង្រា (សូមមើល Frontiers of CLTS issue 5) ។ ការផត់ច្រញពី 
ការ ប្រើប្រ្រស់ បង្គន់អនាម័យ នំាឱ្រយមានការបន្ទ្របង់ ពាសវាលពាសកាល ដូច្ន្រះសហគមន៍មិន អាច ចាត់
ទុកថាជាសហគមន៍ដ្រលគា្ម្រនការបន្ទ្របង់ពាស វាលពាសកាលឡើយ ប្រសិនបើ ការ អនុវត្ត ប្របន្រះ 
នៅត្របន្ត។ ជំនឿខុសឆ្គង  ដ្រលយល់ ថា កុមារី អាច   រៀបការ បាន នៅ ព្រល  ក្រមុំ  (ព្រលមក រដូវលើក 
ដំបូង) បង្កើត សមា្ព្រធ បន្ថ្រម ឱ្រយ  កុមារី បោះបង់ ការ សិក្រា  ដើម្របី រៀបការ ឬជួយកិច្ចការផ្ទះ ចំណ្រក ជំនឿ 
ខុសឆ្គង ដ្រល ជឿ ថា  ការរួមភ្រទ អាច ជួយ ព្រយោបាល ការ  ឈឺចាប់ ព្រល មាន រដូវ អាច ជម្រុញ ឱ្រយ ក្ម្រង ស្ត្រី 
ជំទង់ មានគភ៌។ ជំនឿ ខុសឆ្គង  និង តំណម ទាំងន្រះ អាចមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរៅលើសុខាព 
ជំនឿចិត្ត ឱកាស និង ជីវិត របស់ស្រ្តី និង កុមារី។

តើហ្តុអ្វីបានជាត្ូវពិចារណាអនុវត្តន៍ការគ្ប់គ្ងអនាម័យក្នុងព្ល ាន
រដូវនៅក្នុងកម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ?

១.   អនាម័យ គឺជាកិច្ចការនយោបាយផង និងកិច្ចការ សុខាព សធរណៈ ផងដ្ររ។ សហគមន៍ 
ដឹកនំាអនុវត្តន៍អនាម័យ អាចនឹងចូលរួម ពង្រងឹ វិសមាពយ្រនឌ័រ ប្រសិន បើ អ្នក សម្របសម្រលួ  
សហគមន៍ដឹកនំាអនុវត្តន៍អនាម័យ មិន បាន ពិចារណា ថា តើ នរណាខ្លះ ដ្រល ត្រវូ បានដក់បញ្ចលូ 
ហើយ នរណា ខ្លះ មិនត្រូវ បាន ដក់បញ្ចូល។

២.   សហគមន៍ដឹកនំាអនុវត្តន៍អនាម័យ មិន ម្រន សុទ្ធត្រ មានគោលបំណងជាក់ច្របាស់ ផ្ន្រកសមាព 
យ្រនឌ័រ នះ ឡើយ៖ ចំណុច ន្រះអាច មានលទ្ធផលទាំងវិជ្ជមមាន និង អវិជ្ជមមាន សម្រ្រប់ ស្រ្តី ។ 
ការ ដក់ បញ្ចូល  ការ គ្រប់គ្រង អនាម័យ ក្នុង ព្រល មាន រដូវ មាន សកា្ត្រនុពល ក្នុងការ បង្កើន ការ 
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ចូលរួម របស់ ស្រ្ត ីនៅ ក្នងុ កម្មវិធី សហគមន៍ ដឹកនំាអនុវត្តន៍អនាម័យ និង លើក កម្ពស់ស្រចក្ដ ី ត្រវូ ការ   
ជាក់លាក់ ផ្ន្រក ការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវ របស់ ស្ត្រី ដោយ ស្ត្រី សម្រ្រប់ស្ត្រី។ 
ការ  ធ្វើ ប្របន្រះ ជួយរួម ចំណ្រកធ្វើ ឱ្រយ ប្រសើរ ឡើង នូវ សមាព យ្រនឌ័រ ក្នុងសហគមន៍។

៣.   ការពិចារណាយក ការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នងុព្រលមានរដូវ មក អនុវត្ត ន៍ នៅក្នងុ កម្មវិធី សហគមន៍   
ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ អាចបង្កើនលទ្ធផល ផ្ន្រក ការ អនុវត្ត ជាក់ស្ដ្រង សម្រ្រប់ ស្ត្រី (ឧ. មាន 
ឯកជនាព មានាពងាយស្រួល សុវត្ថិាព និងាព កក់ក្ត្រកាន់ត្រច្រើន) ក៏ ដូចជា លទ្ធផល 
ជាយុទ្ធសស្រ្ត (ឧ. បានបង្កើនសិទ្ធិអំណាច ការជឿជាក់ និង ការ ដក់បញ្ចូល ស្រ្តី ព្រម 
ជាមួយនឹងការធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើង នូវ ការ យល់ដឹង របស់ បុរស អំពី បញ្ហ្រ ការ គ្រប់គ្រង អនាម័យ 
ក្នុង ព្រល មាន រដូវ)។

៤.   ការមានរដូវគឺ មិនខុសគា្ន្រ ពី  "ការ ជុះ" នះ ឡើយ គឺសុទ្ធ ត្រ ទទួលរង  ការមាក់ងាយពីសង្គម និង 
តំណម សង្គម។ លទ្ធាពដ្រលកម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ ដើម្របីបំប្រក របាំង 
ទាក់ទង នឹងអនាម័យ ផ្តល់ឱកាសយ៉្រងធំធ្រងក្នងុការដោះស្រ្រយបញ្ហ្រ ការមករដូវ ។ ការ អនុវត្ត 
ការគ្រប់គ្រងអនាម័យល្អ ក្នងុព្រលមានរដូវ  គឺ ស្ថតិ ក្នងុ ដ្រន សមត្ថាព របស់  ក្រមុ គ្រសួរ ទំាងអស់ 
ឱ្រយត្រ  ពួកគ្រមានការយល់ដឹង និងមានឆន្ទៈ ឆ្លើយតប ៅ នឹង របំាង និង ការ មាក់ងាយពី សង្គម  លើ 
ចំណុច ន្រះ។

៥.   ការដក់បញ្ចលូការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នងុព្រលមានរដូវ នៅក្នងុការ ធ្វើ កម្មវិធីសហគមន៍ ដឹកនំា 
អនុវត្តន៍អនាម័យ នឹងលើកទឹកចិត្តក្រុមគ្រួសរឱ្រយគិតគូរ អំពី តម្រូវការ ផ្រស្រងៗ  ផ្ន្រក យ្រនឌ័រ 
នៅព្រល ពួកគាត់  សង់បង្គន់អនាម័យ ឧទារណ៍ ដូចជា តាមរយៈ  ការ ជួយស្រ្តីក្នុងការ គ្រប់គ្រង 
ព្រលមានរដូវ នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដ្រលងាយស្រួល និងឯកជន។ ស្រ្តី និង កុមារី   ច្រើនត្រ៖

 � ប្រើប្រ្រស់បង្គន់ញឹកញាប់នៅព្រលមានរដូវ (អាការៈរាគរូស ការទល់លាមក ចង់ក្អួត គឺ 
ជាប់ ពាក់ព័ន្ធជាមួយការបញ្ច្រញអ័រម៉ូននៅអំឡុងព្រលមានរដូវ)។

 � ចំណាយព្រល យូរ នៅក្នុងបង្គន់ (ដើម្របីដូរសមា្ភ្ររៈអនាម័យ និងលាងសមា្អ្រត) 

 � ត្រវូការមធ្រយោបាយ ដើម្របីបោះចោល និងលាងសមា្អ្រតសមា្ភ្ររៈអនាម័យ ឬ ក្រណាត់ ដ្រល 
ប្រឡាក់ នៅខាងក្នុង ឬនៅជិតបង្គន់អនាម័យ។

 � ទាមទារឱ្រយមានទីកន្ល្រងធំទូលាយនៅក្នុងបង្គន់អនាម័យ ដើម្របីគ្រប់គ្រងការមករដូវ និង 
លាង សមា្អ្រត ក្រណាត់ ទ្រ្រប់ និង លាងសមា្អ្រត ខ្លួន។

 � ចង់ ឱ្រយ មាន  ទឹកនៅក្នងុបង្គន់អនាម័យដើម្របីលាងសមា្អ្រត និងងូតទឹកអំឡុងព្រលមាន រដូវ។

៦.   ការអនុវត្ត អនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវ មិន  បាន ល្អ  អាចធ្វើ ឱ្រយ ប៉ះពាល់ដល់ សុខាព របស់ ស្រ្តី 
និងកុមារី។ ការដក់តំណមជុំវិញការមានរដូវមានន័យថា សមា្ភ្ររៈ អនាម័យ ក្នុង ព្រល មាន រដូវ 
ត្រូវ បាន  រក្រា ទុក នៅ កន្ល្រង សមា្ង្រត់ ដ្រល អាចបង្កឱ្រយផ្អ្រប់ ឬ គា្ម្រនអនាម័យ។ ដើម្របី កាត់ បន្ថយ 
ម្ររោគ ឆ្លងតាមរន្ធនម ឬផ្លូវបន្តពូជ  សមា្ភ្ររៈ ទ្រ្រប់ ការពារ រដូវ ដ្រល អាច យក មក ប្រើប្រ្រស់ 
ឡើងវិញ គួរត្រសមា្អ្រតជាមួយសប៊ូ និងទឹកស្អ្រត ដក់ហលនៅក្រ្រមពន្លឺថ្ង្រ និងបើកឱ្រយមាន 
ខ្រយល់ច្រញចូល បនា្ទ្រប់មករក្រាទុកនៅកន្ល្រងដ្រលស្អ្រត និង ស្ងួត។
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៧.  លក្ខខណ្ឌ និងាពស្អ្រតរបស់បង្គន់អនាម័យ មាន សរៈ សំខាន់ សម្រ្រប់ ការ គ្រប់គ្រង អនាម័យ 
ក្នុងព្រលមាន រដូវ ៖

ផលប៉ះពាល់សុខភាពអំពីការគ្ប់គ្ងអនាម័យក្នុងព្លានរដូវ(MHM)

ការសិក្រាត្រួតពិនិត្រយករណីនៅ មន្ទីរព្រទ្រយ មួយ ត្រូវ បានធ្វើឡើងនៅឆ្ន្រំ ២០១៤ នៅ ទីក្រុង 
Odisha ប្រទ្រសឥណា្ឌ្រ ដើម្របី ពិនិត្រយរក បាក់ត្ររី នៅ ក្នុង ទា្វ្ររមាស (BV) ម្ររោគ នៅ ក្នុង ផ្លូវនម 
(UTI) និង ម្ររោគ នៅ ក្នុង ប្រព័ន្ធបង្ហួរនម និង ផ្លូវ បន្ត ពូជ លើ ស្រ្តីចំនួន ៤៨៦ នាក់។ BV គឺ ជា  
ស្ថ្រនាពជំងឺ មួយ ប្រភ្រទ ដ្រល បង្ក ឱ្រយ មាន ការ រំខាន ដល់  តុល្រយាព ន្រ បាក់ត្ររី ក្នុងទា្វ្ររមាស 
ហើយបង្កឱ្រយមានការ ធ្ល្រក់ស ហើយ ជារឿយៗ ការ ធ្ល្រក់ស នះ អាច មាន ក្លិន ខា្ល្រំង។ 

របកគំហើញន្រះ បានបងា្ហ្រញថា មាន កតា្ត្រសំខាន់ មួយ ចំនួន ដ្រល ត្រូវ យក មក ពិចារណា ក្នុង 
ការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវ ដើម្របី ជៀសវាងការបង្កម្ររោគ ក្នុង ប្រព័ន្ធ ផ្លូវនម និង 
ផ្លូវភ្រទ ដោយ ក្នុង នះ  រួមមាន៖

 � ប្រភ្រទកន្ទបអនាម័យដ្រល ស្រ្តី ប្រើ។ ស្ត្រី ដ្រល ប្រើប្រ្រស់កន្ទបអនាម័យ ប្រប យក មក 
ប្រើ ឡើងវិញ បាន ច្រើន ត្រ មានអាការៈ ឬរោគសញ្ញ្រ ថា មាន ម្ររោគ ក្នុង ប្រព័ន្ធ ផ្លូវនម 
និង ផ្លូវភ្រទ យ៉្រងហោចណាស់មួយ (BV ឬ UTI) ច្រើន ជាង ស្ត្រី ដ្រល  ប្រើប្រ្រស់កន្ទប 
អនាម័យ ប្រភ្រទ ប្រើរួចបោះចោល។ 

 � ការដ្រល អាច មានទីកន្ល្រងងាយស្រលួ និង មាន ឯកជន ាព  ដើម្របី អាច ប្ដរូ កន្ទប អនាម័យ  
ដោយពុំ មាន ាព តានតឹង ផ្លូវចិត្ត។ ស្ត្រី ដ្រល ប្តូរ កន្ទប អនាម័យ របស់ គាត់ នៅទី  ខាងក្រ្រ 
បន្ទប់ ងាយនឹងមាន បញ្ហ្រ បាក់ត្ររី ក្នុង ទា្វ្ររមាស ជាង ព្រល  ដ្រល គាត់ប្តូរនៅទីកន្ល្រង 
ស្អ្រត និង មាន ឯកជន ាព។ 

 � មាន លទ្ធាព ចូលៅ រក បរិកា្ខ្ររ ទាំងន្រះ នៅកន្ល្រង ជិតផ្ទះ ដោយ មានទឹក និង សមា្ភ្ររៈ 
អនាម័យដទ្រទៀត។

ប្រភព៖ Belen Torondel និង Padma Das, LSHTM (ឆ្ន្រំ២០១៤) 

៨. ការ បង្ក  លទ្ធាពទទួលបានអនាម័យ កាន់ត្រ ប្រសើរ អាចជួយកាត់បន្ថយាពងាយរង គ្រ្រះ 
ចំពោះអំពើហិង្រាផ្ន្រក យ្រនឌ័រ។ ថ្វ ីបើ កម្មវិធីផ្គត់ផ្គង់ ទឹកស្អ្រត និងលើកកម្ពស់អនាម័យ (WASH) 
ផ្ទ្រល់មិនម្រនជាឫសគល់ន្រអំពើហិង្រាក្ដី ប៉ុន្ត្រកម្មវិធី ផ្គត់ផ្គង់ ទឹកស្អ្រត និង  លើក កម្ពស់ 
អនាម័យ មួយ ដ្រលមិនបានគិតគូរអំពីសុវត្ថិាពរបស់អ្នកប្រើប្រ្រស់អាច បង្កើន ាព ងាយ 
រងគ្រ្រះដល់ស្ត្រី និងកុមារី។ ការ មិន យកចិត្ត ទុកដក់ ចំពោះ  ការ គ្រប់គ្រង អនាម័យ ក្នុង ព្រល 
មាន រដូវ (MHM) នៅ ក្នុង ហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ អនាម័យ និង កម្មវិធី ផ្រសព្វផ្រាយ សុខាព អនាម័យ 
អាច ធ្វើ ឱ្រយ ស្ត្រី  និង កុមារី ត្រូវ ប្រឈម នឹង ហនិភ័យ ន្រ អំពើហិង្រា ផ្ន្រក យ្រនឌ័រ ។ យើង នឹង 
ពិាក្រា អំពី បញ្ហ្រ ន្រះ បន្ថ្រម ទៀត នៅក្នុងសៀវភៅ Frontiers of CLTS issue 5។

៩.  កង្វះខាតបរិកា្ខ្ររការ  ផ្គត់ផ្គង់ ទឹកស្អ្រត និងលើកកម្ពស់អនាម័យ និងកង្វះ សមា្ភ្ររៈអនាម័យ នៅ 
ក្នុងសលារៀន អាចបង្ក ឱ្រយ មាន ការលំបាកសម្រ្រប់កុមារី និង អ្នក គ្រូ បង្រៀ ននៅ ព្រល ពួកគ្រ 
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មានរដូវ ហើយ អាច ធ្វើ ឱ្រយ ពួកគ្រ សុំ ច្របាប់ ឈប់សម្រ្រក មួយ ថ្ង្រ  ឬ ច្រើន ថ្ង្រ  ប្រសិន បើ ពួកគ្រ មិន  
អាច គ្រប់គ្រង ការ មក រដូវ របស់ ខ្លួន  នៅ សលា រៀន បាន។ កង្វះ លទ្ធាព ទទួល បាន សមា្ភ្ររៈ 
 អនាម័យ អាច បង្កើត ឱ្រយ មាន ាព ថប់បារម្ភ ខា្ល្រ ចការ ហូរជ្រ្រប មក ក្រ្រ ខា្ល្រច ប្រឡាក់ សម្លៀក 
បំពាក់ ឬ បង្ក ឱ្រយ មាន ក្លិន មិន ល្អ ដ្រលអាចនាំឱ្រយ មានការព្របជ្រ្រយ ឌឺដង និង មាន អារម្មណ៍ 
អៀន  ឬអាមា៉្រស់ជាដើម។ ការ លើក ទឹកចិត្ត សហគមន៍ សលារៀន ឱ្រយ គិត គូរ អំពី ការ គ្រប់គ្រង 
អនាម័យ ក្នងុ ព្រល មាន រដូវ  តាម រយៈ កម្មវិធី សហគមន៍ ដឹកនំាអនុវត្តន៍អនាម័យ និង សលា រៀន  
ដឹកនាំ អនុវត្តន៍ អនាម័យ នៅ ក្នុង ដំណាក់កាល  តាក់ត្រង កម្មវិធី ការសងសង់ ការ ថ្រទាំ និងការ 
សមា្អ្រតបង្គន់អនាម័យសលារៀន អាច ជួយ បង្កើន  ាពងាយស្រួល ការចូលរួម និង កម្រិត 
វត្តមាន របស់កុមារី នៅ សលារៀន និង ជួយ  ឱ្រយ គ្រូ បង្រៀន ជា ស្ត្រី រក្រាការងារ របស់ ខ្លួន។

ការមានបរិកា្ខ្ររ អនាម័យគ្រប់គ្រ្រន់ គឺជាធតុ ដ៏ សំខាន់ ក្នុងការផ្តល់មធ្រយោបាយ និង ឯកជន ាព 
គ្រប់គ្រ្រន់ ដើម្របី អាច គ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវបានល្អ។ ដោយ សរ ហ្រតុផល 
ទាំងន្រះ និងហ្រតុផលជាច្រើនទៀត ការមករដូវគួរ ត្រូវ បាន ទទួលស្គ្រល់ និង រចនា បញ្ចូល ៅ 
ក្នុងកម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ។

សាសធាតុនៅក្នុងការគ្ប់គ្ងអនាម័យក្នុងព្លានរដូវ
ដ្រយោក្រ្រមខាងក្រ្រម ផ្តល់ទិដ្ឋភាពទូៅ អំពី សមាសធតុ សំខាន់ៗ ដ្រលចាំបាច់ ត្រូវ មាន សម្រ្រប់

ការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធាព។

ប្រភព ឯកសរ៖ ក្រសម្រួល ច្រញ ពី House, Mahon និង Cavill (ឆ្ន្រំ ២០១១) 

ការគ្រប់គ្រង
អនាម័យព្រល 

មានរដូវ

ព័ត៌មាន ការផ្រសព្វផ្រាយ និង 
ឱកាសសម្រ្រប់ ពិគ្រ្រះ 

យោបល់ជាមួយស្រ្តី កុមារី 
បុរស និង កុមារា

បង្កើតគំរូវិជ្ជមមាន និង 
បំប្រកជំនឿតខុសឆ្គង 

អំពី MHM

ការផ្តល់លទ្ធាព និងការបង្ក 
លក្ខណៈងាយស្រួលនូវមូលដ្ឋ្រន 
អនាម័យ៖ ាពឯកជន លទ្ធាព 

ទទួលបានទឹកស្អ្រត បរិកា្ខ្ររ ឬ 
ទីកន្ល្រងចោលសំណល់សម្រ្រប់ 

ផ្ល្រស់ប្តូរ ការបោកគក់ និង 
ការលាងសមា្អ្រតខ្លួនប្រ្រណ

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ អន្តរវិស័យ 
និងជំនឿចិត្តរបស់បុគ្គលិក 
ដ្រលអាចផ្រាា្ជ្រប់ និងផ្តល ់
ការគាំទ្រៅដល់ MHM

បរិកា្ខ្ររ សប៊ូ និងកន្រ្តកសម្រ្រប ់
ត្រ្រំ និងបោកគក់ ការការពារ 
នូវសំឡី ឬក្រណាត់ ដ្រល 

ប្រើប្រ្រស់ឡើងវិញ

ប្រព័ន្ធប្រមូលសំណល់ 
និងអនាម័យដ្រល
ពោរព្រញដោយ

បរិស្ថ្រន និងផសុកាព 
សម្រ្រប់សមា្ភ្ររៈ 
ការពារអនាម័យ

ការមានអនាម័យ 
មានតម្ល្រសមរម្រយ និង 

តាមវប្របធម៌ និងអាយុកាល
សមរម្រយរបស់

សមា្ភ្ររៈការពារអនាម័យ 
ព្រលមានរដូវ
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ការគ្ប់គ្ងអនាម័យក្នុងព្លានរដូវនៅក្នុងសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តន៍
អនាម័យ៖បទពិសោធន៍និងការច្ន្ប្ឌិត

មាន ឯកសរ តិចតួច ណាស់  ដ្រល បាន ចងក្រង អំពី របៀប  ដក់  បញ្ចូល កម្មវិធី គ្រប់គ្រង អនាម័យ   ក្នុង 
ព្រល មាន រដូវ  ៅ  ក្នុង  កម្មវិធី  សហគមន៍ ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ។ ទោះបី ជា បុគ្គលិក កម្មវិធី សហគមន៍ 
ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ អាច មាន ចំណ្រះដឹង ខ្លះៗ អំពី ការ គ្រប់គ្រង អនាម័យ ក្នុង ព្រល មាន រដូវ ក្ដី ប៉ុន្ត្រ 
មាន ឧទាហរណ៍ តិចតួច  បុ៉ណ្ណ្រះ ស្ដពីីវត្តមាន  សមាសធតុ ការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នងុព្រលមានរដូវ នៅ 
ក្នងុកម្មវិធីសហគមន៍ ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ ។

ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ក្នុ ងការ លើកឡើង នូវ ប្រធន បទអំពី ការគ្រប់គ្រង អនាម័យ ក្នុង ព្រល មាន 
រដូវ នៅក្នុង កិច្ចពិាក្រា សហគមន៍ ដើម្របី ចៀសវាង កុំ ឱ្រយ មាន ការដក់ កំហុស ឬផត់ ច្រញ នូវ សមាជិក 
សហគមន៍ ណាមា្ន្រក់។ កិច្ចពិាក្រាដំបូង ប្រហ្រល គួរ ធ្វើ ឡើង ជាមួយ  ក្រុម ដ្រល មាន ត្រ ស្ត្រី និងកុមារី 
ដើម្របី ស្វ្រងយល់ អំពី បរិបទ វប្របធម៌ ជា មុនសិន មុន នឹង ឈាន ៅ ពិាក្រា ជាមួយ សហគមន៍ទាំងមូល។ 
ជា ការ សំខាន់ ផងដ្ររ ដ្រល ត្រូវ ចៀសវាង កុំ បន្ទុចបងា្អ្រក់ ការ ចាប់ផ្ដើម បំផុសសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តន៍ 
អនាម័យ តាមរយៈ ការ លើក ឡើង នូវ សរបន្ថ្រម ដ្រល មាន សកា្ដ្រនុពល កាត់បន្ថយ ថាមពល សរគន្លឹះ 
ដ្រល យើង ចង់ បងា្ហ្រញ ឱ្រយ សហគមន៍ ឃើញ ថា "ពួកយើង កំពុង ញ៉ា្រលំាមករបស់គា្ន្រៅវិញៅមក" ហើយ  
ជម្រុញ ឱ្រយ កើតច្រញ  ជាសកម្មាពា្ល្រមៗ  ដ្រលនឹង នាំៅដល់ការបញ្រឈប់ ការ បន្ទ្ររបង់ ពាសវាល 
ពាសកាល។

ផ្ន្រកខាងក្រ្រមន្រះ បាន ចងក្រង និងស្វ្រងយល់ អំពី បទពិសោធន៍ មួយចំនួន  ដោយ បាន លើកឡើង   
នូវ  សមាសធតុសំខាន់ៗ  ដ្រល ត្រវូ បាន ប្រើ ប្រ្រស់ នៅ ក្នងុ  អន្តរាគមន៍ ការ គ្រប់គ្រង អនាម័យក្នងុព្រលមាន 
រដូវប្រកបដោយប្រសិទ្ធាព ព្រមទាំង ស្នើឡើង នូវ ចំណុច  ចូល  សម្រ្រប់ ការ ធ្វើ កម្មវិធី សហគមន៍ដឹកនាំ 
អនុវត្តន៍អនាម័យ (CLTS)។ សមាសធតុ ទាំង អស់ ន្រះ  គឺមានាព ប្រទាក់ក្រឡា និងគាំទ្រគា្ន្រៅវិញ 
ៅមក។ 

ព័ត៌មាន ការផ្រសព្វផ្រាយ និងឱកាសសម្រ្រប់កិច្ចសន្ទនាជាមួយស្រ្តី និងកុមារី បុរស និងកុមារា

បើ យោង ៅ លើ  ការ រីកសយយ៉្រងពាសព្រញ នូវ  ជំនឿខុសឆ្គង ការមាក់ងាយ ព្រមទាំង ការ យល់ 
ខុសជុំ វិញការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវ ហ្រតុន្រះ   ការ ផ្រសព្វផ្រាយ ព័ត៌មាន ពិត និងការ 
សម្របសម្រួលកិច្ច ពិាក្រា គឺ ពិត ជា មាន ាព ចាំបាច់  ណាស់ដើម្របី ក្រលម្អ  ការ គ្រប់គ្រង អនាម័យក្នុង 
ព្រលមានរដូវ (MHM) ។

ឧទាហរណ៍ អំពីអ្វីដ្រលបានធ្វើ រួច ហើយ៖

 � នៅប្រទ្រសយូហ្កិនដ (Ugenda)  អង្គការ Plan International បាន ប្រើ  ប្រ្រស់វិធីសស្រ្ត 
ជាច្រើនដើម្របី ឱ្រយ កូនសិស្រស  ចូលរួម ធ្វើជា អ្នក  អប់រំ មិត្តសម្រ្រប់    ការគ្រប់ គ្រង អនាម័យ ព្រល 
មានរដូវ ច្រករំល្រកកំណាព្រយ និង រឿងរា៉្រវ អំពី  "ការ ផ្ល្រស់ប្តូរ" ជា មួយ កុមារីដទ្រទៀត។ ក្រុម 
ការងារ សុខាពភូមិ និងសមាជិក ដទ្រ ទៀត  ក្នុង  សហគមន៍ បាន សម្ត្រង លោ្ខ្រន  ស្ដីពី  ជំនឿ   
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ខុសឆ្គង និង តំណមព្រល មករដូវ បងា្ហ្រញ 
អំពី របៀប ប្រើប្រ្រស់  កន្ទប អនាម័យប្រកប  
ដោយ ប្រសិទ្ធាព និង ដក់បញ្ចូល ការ 
គ្រប់គ្រងអនាម័យ ក្នុង ព្រល មានរដូវ ៅ  
ក្នុង វគ្គ ផ្រសព្វ ផ្រាយ ចំណ្រះដឹង អនាម័យ  
ដ្រល បានប្រព្រឹត្ត ៅ  នៅ ក្នុង អំឡុង ព្រល 
ក្រ្រយ ការ បំផុស។

 � អង្គការ WaterAid ប្រចាំនៅប្រទ្រស 
ហ្រាំប៊ៀ (Zambia) និងដ្រគូ បានគាំទ្រ 
ការ ផ្រសព្វផ្រាយ ស្ដីពី ការគ្រប់គ្រងអនាម័យ
ក្នុងព្រលមានរដូវ នៅសលារៀន តាម 
រយៈ អ្នក សម្របសម្រួលសុខាព និង 
អាហរូបត្ថម្ភសលា រៀន ក្លឹបសុខាពសលា រៀន ក្រុមគាំទ្រ អ្នក មា្ត្រយ សមាគមឪពុកមា្ត្រយ 
និងគ្រូបង្រៀន (PTAs) ដ្រគូរៀន សូត្រ និងក្រុមពិាក្រាដើម្របីផ្តល់បរិយកាសប្រកប ដោយ 
ការគាំទ្រដល់កុមារី និង កុមារា ក្នុងការរៀនសូត្រអំពីការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវ។ 

 � នៅភូមិ Mulanje ប្រទ្រស Malawi អង្គការ Plan International    បានលើកទឹកចិត្ត ដល់ 
ក្រុមមា្ត្រយ នៅ តាម សលារៀនមូលដ្ឋ្រន ធ្វើ យ៉្រង ណា ឱ្រយ មាន ការ ចូលរួម ពី  ប្រធនភូមិ ក្នងុ ការ 
រៀបចំ កិច្ចពិាក្រា  នៅកម្រិតសហគមន៍ (ដោយ មាន ការ ចូលរួម ពី បុរស ស្ត្រី កុមារា និងកុមារី) 
អំពី ការ គ្រប់គ្រង អនាម័យ ក្នងុ ព្រល មាន រដូវ) ដើម្របីបំប្រកតំណម និង ជំនឿ ខុសឆ្គង ដ្រលមាន។ 
ក្លឹប អនាម័យ សលារៀន ដ្រល  បាន ទទួល ការ  ពង្រឹង បន្ថ្រម   តាម រយៈ សលារៀន ដឹកនាំ ការ 
អនុវត្ត អនាម័យ ក៏ បាន បងា្ហ្រញ ការ ទទួល យក និង បាន ទទួល ការ លើក ទឹកចិត្ត ក្នុងការ ចូលរួម 
ជាមួយ និងការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវ ផងដ្ររ។

ប្រធនក្លឹបអនាម័យសលារៀនដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ប្រចាំ  
សបា្ត្រហ៍ នៅក្នុងភូមិ Eastern Ugenda។ 
រូបាពដោយ អង្គការ Plan International 

កុមារី ជា សិស្រស សលាបឋមសិក្រា នៅក្នុងភូមិ Lira 
ាគខាងជើងប្រទ្រស Ugenda កំពុងរៀនពីអ្នកគ្រូ 
របស់ ពួកគ្រ អំពី MHM។    
រូបាពដោយអង្គការ Plan International 

គ្របូណ្តះ៉បណា្ត្រលកំពុងពន្រយល់អំពីរបៀបប្រើប្រ្រស់សំឡី 
អនាម័យនៅក្នងុភូមិ Uttar Pradesh ប្រទ្រស ឥណា្ឌ្រ។ 
រូបាពដោយអង្គការ Plan International 
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សៀវភៅស្ដីពីការព្ញវ័យរបស់កុារី

សៀវភៅ ស្ដីពីាព  ព្រញវ័យរបស់កុមារីតានហ្រានញៀ (Tanzania) ត្រូវ បាន បង្កើត 
ឡើង នៅ ឆ្ន្រំ ២០០៩ ដោយ Dr. Marni Sommer តាមរយៈការសិក្រា ស្រ្រវជ្រ្រវ ប្រប  
ការចូលរួម ដ្រល ត្រូវ បាន ធ្វើ ឡើង ដោយយកចិត្តទុកដក់ ជាមួយ កុមារី     វ័យជំទង់ និង ជាមួយ 
មនុស្រស ធំ ដ្រល ពាក់ព័ន្ធ ក្នុង ជីវិត របស់ ពួកគ្រ ដូចជា ឪពុក មា្ត្រយ និងគ្រូបង្រៀន។ សៀវភៅ 
ន្រះ ត្រូវ បាន ទទួល ស្គ្រល់ ដោយ ក្រសួង អប់រំ   តានហ្រានញៀ ក្នុងឆ្ន្រំ ២០១០ ហើយ ក្រ្រយ 
មក ក៏ ត្រូវ បាន ក្រសម្រួល និង អនុម័ត  យក ៅ ប្រើ នៅ ប្រទ្រស ហ្ក្រណា (Ghana) ប្រទ្រស 
អ្រធីអូភៀ (Ethiopia) និង ប្រទ្រស កម្ពុជា។

សៀវភៅមាន ខ្លឹមសរ ប្រកប ដោយ អត្ថន័យ យ៉្រង រស់រវីក ស្ដីពីាព ព្រញ   វ័យ និងការ 
គ្រប់គ្រង អនាម័យ ក្នុង ព្រល មានរដូវ  រួមទាំង រឿងរា៉្រវស្ដីពី ព្រលមាន រដូវដ្រលសរស្ររ ដោយ 
កុមារីវ័យ ជំទង់។ សៀវភៅ ន្រះ ផ្ដ្រត គោលដៅ  ចំពោះ កុមារីចន្ល្រះពីអាយុ ១០ ឆ្ន្រំ  ដល់ 
១៤ ឆ្ន្រំ។ អ្នក អាច ទាញ យក សៀវភៅ ន្រះ  បានតាមរយៈ www.growandknow.org/
books.html

ប្រភព ឯកសរ៖ Dr Marni Sommer, Columbia University. Photo: Girls in 
Cambodia with ‘Growth and Changes’ book. Credit: Susan Connolly/ Grow 
and Know
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ចំណុចចាប់ផ្តើមសម្រ្រប់កម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ៖

ដក់ បញ្ចូល  សមាស ធតុ ន្រ ការ គ្រប់គ្រង  អនាម័យ ក្នុង ព្រល មាន រដូវ  នៅក្នុង សកម្មាពក  ្រ្រយ   
បំផុស  របស់  សហគមន៍ ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ និង សលា រៀន  ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ។ 

នៅ ក្រ្រយ ព្រល បំផុស គឺ ជា 
ឱកាស មួយ ដើម្របី  ពិាក្រា   អំព ី
ចំណ្រះ ដឹង ឥរិយបថ និង ការ 
អនុវត្តទាក់ទងជាមួយ រដូវ និង  
អនាម័យ ក្នុង ព្រល មាន រដូវ នៅ ក្នុង 
សហគមន៍ និង ដើម្របី រំល្រច អំពី 
បញ្ហ្រប្រឈមដ្រលស្រ្តី និង កុមារី 
បាន ជួប ប្រទះ  នៅ ក្នុង បរិបទមួយ 
ជាក់លាក់។ កិច្ច ពិាក្រា ន្រះ អាច  
ធ្វើ ឡើង ជា  កិច្ច ពិគ្រ្រះយោបល់ 
សហគមន៍ប្រប បើកទូលាយ ឬ ជា 
ក្រុម ច្រក តាម ភ្រទ។ ការចូលរួម 
របស់ កុមារា និង បុរស អាច ជួយ 
កាត់ បន្ថយ  ការ បងា្អ្រប់ ល្រងសើច 
ដោយ  កុមារា មក  លើ កុមារី ហើយ 
អាច ជួយ ឱ្រយ បុរស ជា ឪពុក មាន ការ  
គាំទ្រ បន្ថ្រម ទៀត ដល់ កូន ស្រី និង ប្រពន្ធ គាត់ តាមរយៈ  ការ ទទួល ស្គ្រល់ បញ្ហ្រ ការ បើក បងា្ហ្រញ អំពី  
ជំនឿ ខុសឆ្គង និង ការ មាក់ងាយ និង ការ ផ្តល់ ឱ្រយ នូវ វ្រទិការ សម្រ្រប់ ការ ពិាក្រា។

សលា រៀន ដឹកនំាអនុវត្តន៍អនាម័យ  គឺ ជា មធ្រយោបាយ គន្លះឹ ដ៏ មាន សកា្ត្រនុពល មួយ ដើម្របី ដក់ បញ្ចលូ  
ការ គ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវៅ ក្នុងសលារៀន ដោយ ក្នុង នះ ទាំង កុមារ និង គ្រូ បង្រៀន 
ត្រូវ បាន លើកទឹកចិត្ត ឱ្រយ  ពិាក្រា ច្រករំល្រក ចំណ្រះ ដឹង និង បទពិសោធន៍គា្ន្រ។ គ្រូ បង្រៀន គួរ  បាន 
ទទួល ការ បណ្ត៉ះ បណា្ត្រល អំពី សុខាព បន្តពូជ និង ការគ្រប់គ្រង អនាម័យ ក្នុង ព្រល មាន រដូវ ដើម្របី 
ធនា ឱ្រយ មាន ការ សម្របសម្រួល  និងការ ផ្រសព្វផ្រាយ ព័ត៌មាន ពិត បាន ល្អ ។ 

ស្ត្រីមកពីគណៈកមា្ម្រធិការគ្រប់គ្រងជួបជាមួយសមាជិកសហគមន៍ 
ដើម្របី ពិាក្រាការអប់រំសុខាព និងអនាម័យនៅភូមិ Kalshi Takar 
Baa Slum ទីក្រុង Dhaka ប្រទ្រសបង់កា្ល្រដ្រស ឆ្ន្រំ ២០១១។ 
រូបាពដោយអង្គការ WaterAid/GMB Akash/Panos 
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វិធីសាស្្តរបស់ប្ទ្សបា៉្គីសា្ថ្នក្នុងកម្មវិធីអនុវត្តន៍អនាម័យទាំងស្ុង(PATS)

នៅ ក្នុង ប្រទ្រស បា៉្រគីស្ថ្រន ការយល់ដឹង ខា្ល្រំង ផ្ន្រក វប្របធម៌ ជុំវិញ ការ គ្រប់គ្រង អនាម័យ ក្នុង   
ព្រល មានរដូវ បង្ក ឱ្រយ មាន បរិយកាស ដ៏ លំបាក សម្រ្រប់ ការ អនុវត្ត សកម្មាពគ ្រប់គ្រងអ នាម័យក ្នងុ   
ព្រល មាន រដូវ។ ក្លឹប កម្មវិធី  ផ្គត់ផ្គង់ ទឹកស្អ្រត និងលើកកម្ពស់ អនាម័យ នៅ ក្នុង សលារៀន ដ្រល បាន 
ទទួល  ការ បំផុស រួចហើយ បាន កា្ល្រយ ជា  ចំណុចចាប់ ផ្តើម ដ៏ ជោគជ័យ សម្រ្រប់ ការ អនុវត្ត សកម្មាព  
 គ្រប់គ្រង អនាម័យ ក្នុង ព្រល មាន រដូវ។  កិច្ច ពិគ្រ្រះ យោបល់   ជាមួយ  សហគមន៍ ត្រូវ បាន ធ្វើ ឡើង នៅ  
ក្រ្រម កម្មវិធី PATS ក្នុង   អំឡុង  ដំណាក់ កាល  មុន បំផុស ដើម្របី  យល់  អំពី  ប្រព្រណី  សង្គម នៅ ក្នុង 
សហគមន៍។ ការ ស្រ្រវជ្រ្រវ មុន ការ អនុវត្ត កម្មវិធី  បានបងា្ហ្រញ ថា សិស្រស ស្រី  បាន ច្រក រំល្រក សមា្ភ្ររៈ 
ផ្រសព្វផ្រាយ និង សរ អំពី ការគ្រប់គ្រង អនាម័យ ក្នុង ព្រល មាន រដូវ ជាមួយ បង ប្អូន ស្រី មិត្ត ភក្តិ ជិតស្និទ្ធ 
និង ព្រលខ្លះ ជាមួយ មា្ត្រយរបស់ ខ្លួន។ ការ រក ឃើញ ន្រះ ត្រូវ បាន ពង្រឹង បន្ថ្រម  តាម រយៈ កម្មវិធី 
PATS ដ្រលបាន ផ្តត គោលដៅ លើ សិស្រស ស្រី ដ្រល ក្រ្រយមក  បាន ផ្រសព្វផ្រាយ អំពី សរ  ទាក់ទង 
នឹង ការ គ្រប់គ្រង អនាម័យ ក្នុង ព្រល មាន រដូវ ៅ ដល់ សហគមន៍ ដ្រល  បាន ទទួល  ការ បំផុសពី  កម្មវិធី 
សហគមន៍ ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ រួច ហើយ។

ប្រភព៖ Kamran Naeem, WASH Specialist, UNICEF Pakistan

ការជំនះតំណមជុំវិញការមករដូវ

ការបង្កើតឱ្រយមានប្រព្រណី ជា វិជ្ជមមាន និង បំបាក់  ជំនឿ ខុសឆ្គង ស្ដីពី ការគ្រប់គ្រង អនាម័យ ក្នុង ព្រល 
មានរដូវ 

ដូចគា្ន្រ  នឹង  ការ   សម្រ្រច បាន នូវ ស្ថ្រនាព គា្ម្រន  ការ  បន្ទ្ររ  បង់  ពាស វាល  ពាស កាល នៅ ក្នងុ សហគមន៍  
ដឹកនំាអនុវត្តន៍អនាម័យ ដ្ររ ដើម្របី  ឱ្រយ ការ គ្រប់គ្រង អនាម័យ ក្នងុ ព្រល មាន រដូវមាន ាព   ប្រសើរ  ឡើង បាន 
គឺ ទាមទារ ឱ្រយសហគមន៍ ទាំង មូល មាន ការ ផ្ល្រស់ប្តូរ ឥរិយបថ។ ការ ចូលរួម របស់  បុរស នៅ ក្នុង ការងារ  
ការ គ្រប់គ្រង អនាម័យ ក្នុង ព្រល មាន រដូវ គឺ ជា ការ ចាំបាច់ ណាស់   ដើម្របី ឱ្រយ ពួក គ្រ អាចផ្ដល់ ការ  គាំទ្រ 
ដល់កូន ស្រី និង ប្រពន្ធ របស់ ខ្លួន ទាំងផ្ន្រក ស្ម្ររតី  និងហិរញ្ញវត្ថុ  ក្នុង ការ យកចិត្ត ទុកដក់ ចំពោះ  តម្រូវការ 
សម្រ្រប់  ការ គ្រប់គ្រង អនាម័យ ក្នុង ព្រល  មាន រដូវរបស់ កុមារី និង ស្ត្រី។

ឧទាហរណ៍ អំពីអ្វីដ្រលបានធ្វើ រួចហើយ

 � នៅប្រទ្រសបង់កា្ល្រដ្រស អង្គការ WaterAid បានធ្វើការ ជាមួយ កុមារី វ័យ ជំទង់  រស់ នៅ  ភូមិ 
Madhabpur Tea Garden ដើម្របី បំប្រក ាព ស្ងប់ស្ង្រត់ អំពី ការ មក រដូវ តាម រយៈ ការ ល្រង 
បាល់ទាត់ https://www.youtube.com/watch?v=JTnhNgT5XaY
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 � អង្គការ  WASH United បាន បង្កើត កម្មវិធី សិក្រា ស្ដីពី ការ គ្រប់គ្រង អនាម័យ ក្នុង ព្រល មាន រដូវ 
ប្រកប ដោយ ាពច្ន្រ ប្រឌិត ខ្ពស់។ ល្រប្រង មួយ ក្នុង ចំណម  ល្រប្រង ដ្រល មាន ប្រជាប្រិយ ជាង គ្រ 
គឺ ល្រប្រង ឈ្ម្រះ  "ផ្ដួល  ជំនឿ ខុសឆ្គង" ដោយ ល្រប្រង ន្រះ បង្រៀន សិស្រស ឱ្រយ បាន ដឹង ថា មាន ជំនឿ 
ខុសឆ្គង និង តំណម ជា ទូៅ មួយ ចំនួន ជុំវិញ ការ គ្រប់គ្រង អនាម័យ ក្នុង ព្រល មាន រដូវ ហើយ 
យើង អាច រួម គា្ន្រ ចោទសួរ និង ប្រឈមមុខ ជាមួយជំនឿ ខុសឆ្គង និង តំណម ទំាងនះ ។ គោលដៅ  
របស់  ល្រប្រង ន្រះ គឺត្រូវ ផ្តួលដបទទ្ររទាំង ១០ ដ្រល តំណាង ឱ្រយ  ជំនឿ ខុសឆ្គង និង តំណម អំពី 
ការ មក រដូវ។ អ្នក ល្រង  ផ្ដួល  ដប ដើម្របី  ជាសញ្ញ្រ បញ្ជ្រក់ ពី  ការ បាន ទទួល  ចំណ្រះដឹង  និង ជំនឿ 
ចិត្ត  ហើយ "ដោះល្រង" ខ្លួនឯង និងក្រុមពី ជំនឿខុសឆ្គង  និងតំណម ស្ដីពី ការ មក រដូវ។ ាព 
សប្របាយ រីករាយ  ដ្រល បាន មក ពី ការ ល្រង ល្រ្របង ន្រះ  គឺ មាន សរៈប្រយោជន៍ណាស់ ព្រ្រះ វា  
ជួយ  បង្កើត បរិយកាស ជា វិជ្ជមមាន ជុំវិញ ប្រធនបទ ដ្រល បានហ៊ុមព័ទ្ធ  ដោយ  ប្រព្រណី ន្រ ាព 
ស្ងៀមស្ង្រត់ និង  ាពអាមា៉្រស់ (WASH United www.wash-united.org/)។ 

 � ការប្រ្ររព្ធ ពិធី អបអរ និង ការ ផ្រសព្វផ្រាយ ជា សកល ដូចជា ទិវា អនាម័យ ការមក រដូវ នៅ ថ្ង្រ ទី 
២៨ ខ្រ ឧសា (ផ្តួចផ្តើម ឡើង ដោយ WASH United,  www.menstrualhygieneday) 
បង្កើត ឱ្រយ មាន សម្ល្រង សមគ្គីាព ដ៏ រឹងមាំមួយ  សម្រ្រប់ ស្ត្រី និង កុមារី ជុំវិញ សកល លោក និង 
ជួយ លើក បញ្ហ្រ ន្រះ ៅ ក្នុង របៀបវារៈ ផ្ន្រក នយោបាយ និងសង្គម។

គ្របូណ្តះ៉បណា្ត្រលបង្រៀនកុមារីអំពីការប្រើប្រ្រស់សំឡី
អនាម័យដោយមានសុវត្ថិាព នៅក្នុងអំឡុងព្រល 
Great WASH Yatra ដ្រលជាយុទ្ធនាការផ្រសព្វផ្រាយ
អំពីអនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវ ធ្វើដំណើរកាត់រដ្ឋភចំនួន  
៥ នៅទូទាំងប្រទ្រសឥណា្ឌ្ររយៈព្រលជាង ៥១ ថ្ង្រ។

រូបាពដោយ  Ina Jurga/ WSSCC 

សិស្រសស្រីនៅក្នុងប្រទ្រសបង់កា្ល្រដ្រសល្រងល្រប្រង  
ថាមពលក្នុងអំឡុងព្រលវគ្គបណ្ត៉ះបណា្ត្រលអំពីការ 
គ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវដ្រលបានរៀបចំ
ដោយអង្គការសប្របុរសធម៌ WASH United ។

រូបាពដោយ  WASH United 
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ខ្រស្រដ្រគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវ និងរង្វង់ដ្រលបានបោះពុម្ពដោយ WSSCC។  
សម្រ្រប់ព័ត៌មានបន្ថ្រមសូមទំនាក់ទំនង www.wsscc.org

ក្ុមប្ឹក្សាសហប្តិបតិ្តការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អ្ត និងលើកកម្ពស់អនាម័យ (WSSCC) និង
ការគ្ប់គ្ងអនាម័យក្នុងព្លានរដូវ

ក្រុមប្រឹក្រាសហប្រតិបតិ្តការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អ្រត និងលើកកម្ពស់អនាម័យ (WSSCC) បាន 
ពិចារណាអំពីលទ្ធាពរបស់ស្រ្តី និងកុមារីក្នុងការគ្រប់គ្រងរដូវជារៀងរាល់ខ្ររបស់ពួកគ្រប្រកប
ដោយស្រចក្តីថ្ល្រថ្នូរ និងសុវត្ថិាព ដោយចាត់ទុកថាន្រះ ជាផ្ន្រកមិនអាចកាត់ផ្ដ្រច់ច្រញដ៏សំខាន់
មួយន្រសិទ្ធិមនុស្រសក្នុងការទទួលបានទឹកស្អ្រត អនាម័យ សុខាព អប់រំ លក្ខខណ្ឌការងារ  
សមស្រប ទីជម្រក និងសុខុមាលាព។

វិធីសស្រ្តរបស់ក្រុមប្រឹក្រាសហប្រតិបតិ្តការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អ្រត និងលើកកម្ពស់អនាម័យចំពោះ
ការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវ បានច្របាច់បញ្ចូលគា្ន្រនូវការផ្ល្រស់ប្ដូរផ្ន្រកគោលនយោ  
បាយកម្រតិជាតិ និងតំបន់ ជាមួយនឹងវគ្គបណ្តះ៉បណា្ត្រលដើម្របីបង្កើតក្រមុអនុវត្តន៍ជំនាញ និងទីតំាង  
ដ្រលបានក្រសម្រលួសម្រ្រប់ការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នងុព្រលមានរដូវ គំនិតច្ន្រប្រឌិតលើការ គ្រប់គ្រង 
និងបោះចោល និងការស្រ្រវជ្រ្រវប្របសកម្មាព ដើម្របីបំព្រញចន្ល្រះប្រហោងផ្ន្រកភស្តុតាង និង  
ជះឥទ្ធិពលលើសកម្មាពធំទូលាយ និងការយល់ដឹងជាច្រើនទៀតនៅក្នុងវិស័យទាំងមូល។

សរសរស្ដម្ភទាំងបីន្រវិធីសស្ត្រន្រះមាន៖ ១. ការបំប្រកាពស្ងៀមស្ង្រត់ ២. ការគ្រប់គ្រង 
អនាម័យព្រលមានរដូវសមស្រប និងមានសុវត្ថាិព ត្រវូបានឆ្លះុបញ្ចាំងនៅក្នងុបទដ្ឋ្រនអប្របបរមា 
របស់គ្រឹះស្ថ្រនសធរណៈជាដើម ៣. ការបោះចោល ដោយសុវត្ថិាពដ្រលអាចការពារស្រចក្តី
ថ្ល្រថ្នូររបស់ស្ត្រី ព្រមទាំងអាចការពារបរិស្ថ្រនផងដ្ររ។

រូបាពមានសរៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបញ្ចូនសរអំពីគំនិតទាំងន្រះ។ រង្វង់ការគ្រប់គ្រង 
អនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវ ត្រូវបានប្រើប្រ្រស់ជាខ្រស្រដ្រ។ រង្វង់ និងពណ៌របស់ខ្រស្រដ្រន្រះ តំណាង 
ឱ្រយវដ្តរដូវ ហើយរង្វង់ន្រះមូលសង្កត់ធ្ងន់ថារដូវ ត្រូវបានកា្ល្រយជា រឿងដ្រលស្ត្រីត្រូវមានមោទនាព 
ជារៀងរាល់ខ្រ ព្រមទាំងជាអ្វីដ្រលត្រូវលើកយកមកជជ្រក។ 

ប្រភព៖ WSSCC www.wsscc.org/topics/hygiene/menstrual-hygiene- management
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ចំណុចចាប់ផ្តើមសម្រ្រប់ ការ ធ្វើ កម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ 

ការបញ្ចូលការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវ ៅ ក្នុង កម្មវិធី បណ្ត៉ះបណា្ត្រល  គ្រូ បង្គ្រល

ប្រសិនបើមានការសម្របសម្រួលបានល្អ កម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ អាច បំប្រក  
ាព ស្ងៀមស្ង្រត់ និងតំណមបានយ៉្រងឆប់រហ័ស។ អ្នកសម្របសម្រួល សហគមន៍ ដឹកនាំអនុវត្តន៍ 
អនាម័យ  ល្រង សូវអើពើ ខា្ល្រំងជាមួយ តំណម និងការមាក់ងាយ ចំពោះ ការពិាក្រា បញ្ហ្រ អនាម័យជា 
សធណៈ។ ចំណុច ន្រះ  បូករួម ជាមួយ សមត្ថាព ក្នុង ការ សម្របសម្រួលឱ្រយមានការយល់ដឹង និង
លើកទឹកចិត្តឱ្រយមានការពិាក្រាដោយ បើកចំហ គឺ ជា ជំនាញដ៏ ចាំ្របាច់ដើម្របី លើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រង 
អនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវ នៅក្នុងសហគមន៍។ សហគមន៍  ដ្រគូ និងបុគ្គលិក អាច មាន ចំណ្រះដឹង  
មាន កម្រតិ កំណត់ ស្ដ ីអំពីការមានរដូវ និងការប្រតិបត្តអិនាម័យ ក្នងុព្រលមានរដូវ ដូច្ន្រះ ចំាបាច់ត្រវូមានវគ្គ  
បណ្ត៉ះបណា្ត្រល លើ បញ្ហ្រ ន្រះ បន្ថ្រមទៀត។ សំណួរដ្រល ត្រូវ សម្របសម្រួលអាច មានដូចជា៖

 � សួរៅបុរស៖

m តើប្រពន្ធគាត់ធ្វើ ការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវនៅ កន្ល្រង ណា?

m តើការគ្រប់គ្រង អនាម័យ ក្នុង ព្រល មាន រដូវ ន្រះ អាច   មានាពងាយស្រួល និង មាន 
សុវត្ថិាពជាង ន្រះ  ឬទ្រ ប្រសិន បើ ធ្វើ  ក្នុងបង្គន់អនាម័យ?

m តើអ្នកអាចពិចារណា ដក់ បញ្ចូល តម្រូវការ ទាំងន្រះៅ  ក្នុង ការ រចនា  និង ការ សងសង់ 
បង្គន់ អនាម័យ ដ្ររឬទ្រ?

 � ឬសួរស្រ្តី និងកុមារី៖

m តើបច្ចុប្របន្ន អ្នកធ្វើ ការ  គ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវ នៅកន្ល្រងណា?

m តើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉្រងណាចំពោះ ការ  គ្រប់គ្រង អនាម័យ ក្នុង ព្រល មាន រដូវ របស់ អ្នក?

m តើ មានអ្វីខ្លះដ្រលអាចជួយអ្នកក្នុងការធ្វើឱ្រយ ការគ្រប់គ្រង អនាម័យ ក្នុង ព្រល មាន រដូវ 
របស់ អ្នក  មាន ាព ប្រសើរឡើង?

m តើទិដ្ឋភាព បង្គន់ ដូចម្ត្រច ខ្លះ ដ្រល អាច ជួយអ្នក ក្នុងការ ធ្វើឱ្រយ  ការ គ្រប់គ្រង អនាម័យ ក្នុង 
ព្រល មាន រដូវ របស់អ្នក មាន ាព ប្រសើរឡើង?

ការរៀបចំការសិក្រាស្រ្រវជ្រ្រវប្របគុណាព ក៏ អាចជួយអ្នក ដើម្របី បង្កើន ការ យល់ ដឹង អំពីការអនុវត្ត 
និងតំណមជុំវិញការមានរដូវ និងអនាម័យ ក្នុងព្រលមានរដូវផងដ្ររ។ យើង លើកទឹកចិត្ត ឱ្រយ មាន ការ 
សិក្រា ប្រភ្រទ ន្រះនៅ មុនព្រល អនុវត្តន៍។

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុវិស័យ និង បុគ្គលិកមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ អាចជម្រុញការចូលរួម និង 
ផ្តល់ការគាំទ្រលើការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវ

ប្រើប្រ្រស់តួអង្គ ឬរចនាសម្ព័ន្ធសហគមន៍ដ្រលមានស្រ្រប់ សម្រ្រប់ការផ្រសព្វផ្រាយជាបន្តអំពីការ
គ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវ 
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ឧទាហរណ៍អំពី អ្វី  ដ្រលបានធ្វើរួចហើយ៖

នៅ ប្រទ្រសទីម័រឡ្រស (Timor Leste) អង្គការ WaterAid បានផ្ត្រត ការ យកចិត្ត លើ  ការ ដក់ 
បញ្ចូល  ការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវ ៅ ក្នុង  គោលការណ៍ ណ្រនាំ ជាតិ ស្តីពី  ការ ផ្គត់ផ្គង់ ទឹក 
ស្អ្រត និង លើក កម្ពស់អនាម័យនៅ សលារៀន ហើយ បាន ធ្វើការយ៉្រងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួងអ ប់រំ   
និងក្រសួងសុខាភិបាល ព្រមទាំង ដ្រគូអនុវត្ត ន៍នៅ  មូលដ្ឋ្រន តាមរយៈ ការ ផ្តល់ វគ្គ បណ្ត៉ះបណា្ត្រល អំពី 
ការគ្រប់គ្រងអនាម័យ ក្នុងព្រល មាន រដូវ។

អង្គការ WaterAid ប្រចាំនៅប្រទ្រសអ្រធីអូភៀ  បានផ្តួចផ្តើមបង្កើត ឱ្រយ មានគោលការណ៍ ណ្រនាំ
ជាតិស្តីពីការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវ ដោយក្រសួងសុខាភិបាល និង យុទ្ធសស្រ្តផ្គត់ផ្គង់ 
ទឹកស្អ្រត និងលើកកម្ពស់អនាម័យនៅសលារៀន។ ឯកសរ ទំាងន្រះ នឹង ត្រវូ អនុវត្ត ន៍ដោយការបញ្ជ្រ្រប 
ការ យល់ដឹង អំពី ការ គ្រប់គ្រងអនាម័យ ក្នុង ព្រល មានរដូវនៅទូទាំងប្រទ្រស។ 

នៅក្នុងប្រទ្រសនីហ្រស្ររីយ៉្រ (Nigeria) អនាម័យ សលារៀនគឺជា ផ្ន្រក មួយ ន្រ លក្ខខណ្ឌ វិនិច្ឆ័យ 
ជាតិ   ដើម្របី អាច ប្រកាស  / ទទួល ការ បញ្ជ្រក់ ថា ជា កន្ល្រង គា្ម្រ នការ បន្ទ្ររបង់ ពាសវាល ពាសកាល ហើយ 
ការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវ ត្រូវ បាន ដក់ បញ្ចូល ៅ ក្នុង ដំណើរ ការ ការ ផ្គត់ផ្គង់ ទឹកស្អ្រត 
និង លើកកម្ពស់ អនាម័យ នៅ សលារៀន នៅក្នុង កម្មវិធី សហគមន៍ ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ។ 

USAID/SPLASHបានដាក់បញ្ចលូការគ្ប់គ្ងអនាម័យក្នងុព្លានរដូវទៅក្នងុប្ព័ន្ធអប់រំ

កម្មវិធីលើកកម្ពស់ការរៀនសូត្រដោយជោគជ័យតាមរយៈអនាម័យនៅសលារៀន (SPLASH) 
គឺជាកម្មវិធីផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អ្រត និងលើកកម្ពស់អនាម័យ មានរយៈព្រល ៤ ឆ្ន្រំ ឧបត្ថម្ភថវិកាដោយទី
ា្ន្រក់ងារសហរដ្ឋភអាម្ររិចដើម្របីអភិវឌ្រឍន៍អន្តរជាតិ (USAID) ៅដល់ក្រសួងអប់រំរបស់រដ្ឋ្រភិបាល
ហ្រាំបៀ (Zambia)។ ជោគជ័យរបស់ SPLASH រួមមាន៖

 �  ការតស៊ូមតិរបស់គម្រ្រង SPLASH បាននាំឱ្រយមានការអនុម័តដក់បន្ទប់ ទឹកស្រី ជាផ្ន្រក
មួយនៅក្នុងការរចនាបង្គន់អនាម័យសលារៀនជាផ្លូវការ របស់មន្ទីរអប់រំខ្រត្ត។

 �  ឥឡូវន្រះ សូចនាករការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវ ត្រូវបានដក់បញ្ចូលនៅក្នុង 
ឧបករណ៍ពិនិត្រយតាមដនសលារៀន របស់ក្រសួងអប់រំ សម្រ្រប់ខ្រត្តាគខាងកើត។

 �  ការតំាងពិពណ៌ខា្ន្រតតូចដ៏ជោគជ័យមួយសម្រ្រប់សិស្រស និងគ្របូង្រៀនត្រវូបានរៀបចំឡើង 
នៅក្នងុស្រកុមួយ ហើយនឹងត្រវូចម្លងយកៅ ធ្វើនៅស្រកុចំនួនបីផ្រស្រងទៀតរបស់គម្រ្រង 
SPLASH និងបានបងា្ហ្រញឱ្រយឃើញថា កុមារាក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមនៅក្នុង
សកម្មាពគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព្រល មានរដូវដ្ររ។

 �  គម្រ្រង SPLASH បានបង្កើតសមា្ភ្ររៈសម្រ្រប់ជំនួយដល់គ្របូង្រៀន ក្នងុការរៀនសូត្រ និង 
បង្រៀនអំពីការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវ និងធ្វើឱ្រយសលារៀនមានការបង្កាព
ងាយស្រួលដល់ ការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវ។

 �  សកម្មាព និងសមា្ភ្ររៈគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវ ដ្រលមានស្ល្រកយីហោ បាន 
បង្កើតអត្តសញ្ញ្រណដ្រលអាចស្គ្រល់ច្របាស់ ដើម្របីជួយផ្រសព្វផ្រាយអំពីវត្តមានរបស់ការគ្រប់
គ្រងអនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវសម្រ្រប់គោលបំណង ក្នុងការស្វ្រងរកមតិគាំទ្រ។

 �  គម្រ្រង SPLASH បានបង្កើតាពជាដ្រគូជាមួយក្រុមហ៊ុន YASH  Pharmaceutical  
ក្នងុការការផលិតកន្ទបអនាម័យអាចយកមកប្រើប្រ្រស់វិញបាន និងការអភិវឌ្រឍសហគ្រ្រស 
ខា្ន្រតតូច ដ្រលព្រលខាងមុខនឹងអាចគ្របដណ្តប់បានទូទាំងប្រទ្រស។



22

ពានរងា្វ្រន់ជើងឯកសម្រ្រប់បុរសដ្រលយល់ ដឹង អំពី អនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវ ឬ យ្រនឌ័រ

ការមានបុគ្គលិកបុរសនៅក្នុងអង្គាព  ដើម្របី  ធ្វើ 
ការដោយផ្ទ្រល់ជាមួយសកម្មាព  គ្រប់គ្រង   អនាម័យ 
ក្នុង ព្រលមានរដូវ អាច ជួយ  បំប្រក  របាំង និង តំណម។ 
បុរសជា សមាជិក និង ជា ប្រធន សហគមន៍ នឹង បាន 
ទទួល  ការ លើក ទឹកចិត្ត និង ទទួលឥទ្ធិពលពី អ្នក 
សម្របសម្រួល ជា បុរស ដ្រល  អាច ដើរតួ ជា ចំណុច 
ចាប់ផ្ដើម  សម្រ្រប់ បញ្ហ្រ ផ្ដ្រត លើ យ្រនឌ័រ ជាក់លាក់ 
មួយ ន្រះ។អ្នក សម្រប សម្រួល ជា បុរស អាច ធ្វើ ឱ្រយ មាន 
ការ ចូលរួម ពី  បុគ្គលិក  រដ្ឋ្រភិបាល ដ្រល ាគ ច្រើន  ជា 
បុរស នៅ ឡើយ នះ ឱ្រយ  ពិចារណា អំពី  ការ គ្រប់គ្រង 
អនាម័យ ក្នុងព្រលមានរដូវ នៅ ក្នុង គោលនយោបាយ 
និង ស្រវា សហគមន៍។  បុរស  ក្នងុ សហគមន៍ អ្នកដឹកនំា 
ប្របប្រព្រណី និងគ្របូង្រៀន ក៏អាច កា្ល្រយ ជា ជ័យលាភី 
សកម្មាព គ្រប់គ្រង អនាម័យ ក្នុងព្រលមានរដូវ ដ៏មាន 
ប្រសិទ្ធាពផងដ្ររ។ អង្គការ Plan  International 
ប្រចាំ  ប្រទ្រសយូហ្កិនដ  បានជំរុញ ឱ្រយមានបុគ្គលិក  

ទំាងស្រ្ត ី និង បុរស ធ្វើការ លើ សកម្មាព គ្រប់គ្រង អនាម័យក្នងុព្រលមានរដូវ។ ការ ធ្វើ ប្រប ន្រះ ជួយ ឱ្រយ 
មាន ាព ងាយស្រួល ក្នុង ការ ពិាក្រា អំពី របាំង និងតំណមនៅក្នុងសហគមន៍។ បុរស ក៏ ត្រូវបាន លើក 
ទឹកចិត្ត ឱ្រយ កា្ល្រយ ជា អ្នក លក់ កន្ទបអនាម័យប្រើឡើងវិញ  មា៉្រក  AFRIpad ដ្រល ជា ការ  បង្កើត ឱ្រយ មាន ការ 
បើកចំហ ក្នុងការពិាក្រា អំពី ការគ្រប់គ្រង អនាម័យ ក្នុង ព្រល   មាន រដូវ  ទាំង ជា មួយ  បុរស និង ស្រ្ត ីនៅ ក្នុង 
សហគមន៍ ក្នុង ព្រល កំពុង ជំនះ ប្រព្រណីសង្គម។

ស្ត្រី ជា គំរូន្រការចូលរួម នៅក្នុងកម្មវិធី ផ្គត់ផ្គង់ ទឹកស្អ្រត និងលើកកម្ពស់អនាម័យ 

ស្រដៀងគា្ន្រ និងផលប្រយោជន៍ ដ្រល បាន មក ពី  ការដក់បញ្ចូល បុរសៅ ក្នុងកម្មវិធី សហគមន៍ 
ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ និង ការ ធ្វើ កម្មវិធី គ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវដ្ររ ការ  ដក់ បញ្ចូល 
ស្រ្តីគឺមានផលប្រយោជន៍យ៉្រងច្រើន។ ដោយ សកម្មាព គ្រប់គ្រង អនាម័យ ក្នុងព្រលមានរដូវ មាន  
ផលប៉ះពាល់យ៉្រងខា្ល្រំងៅដល់ស្រ្តី ដូច្ន្រះការចូលរួមជា ប្រធនកម្មវិធី អ្នកអនុវត្ត និង អ្នក ស្វ្រងរក 
មតិគាំទ្រ គឺមានសរៈសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ជាគំរូអំពី សមធម៌ យ្រនឌ័រ សមត្ថាពការងាររបស់ស្រ្តី 
ហើយ ន្រះជាចំណុចចាប់ផ្តើមយ៉្រងច្របាស់ដើម្របី ធ្វើការ ជាមួយស្ត្រី និងកុមារីនៅក្នុងសហគមន៍ ដ្រល 
ជាញឹកញាប់សម្ល្រងរបស់ពួកគ្រត្រូវបាន គ្រ បំភ្ល្រច។ ា្ន្រក់ងារអភិវឌ្រឍន៍គួរដឹកនាំដោយធ្វើជាគំរូ និង 
ពិចារណាឱ្រយមាន យ្រនឌ័រ នៅក្នុង ក្រុម ការងារ ជាពិស្រសនៅព្រលដ្រលធ្វើការស្វ្រងរកមតិគាំទ្រដល់ 
ការ គ្រប់គ្រងអនាម័យ ក្នុង ព្រល មានរដូវ និងការអនុវត្តសកម្មាពនៅក្នុងគណៈកមា្ម្រការ  (ប្រតិបត្តិន ូវ  
អ្វីដ្រល យើង ប្រ្រប់  អ្នក ដទ្រថា  គួរ ត្រ ធ្វើ!) ។

បុរសក្នុងសហគមន៍ល្រងល្រប្រងថាមពល ស្តីអំព ី
ការផ្រសព្វផ្រាយអនាម័យព្រលមានរដូវ នៅ Uttra 
Pradesh ប្រទ្រស ឥណា្ឌ្រ នៅ ខ្រ ម្រស ២០១៤។
រូបាពដោយ  WaterAid/Poulomi Basu
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ការបង្កើតជ័យលាភីបុរស

នៅប្រទ្រសឥណា្ឌ្រ អង្គការ WaterAid និង Vatsalya បានបង្កើតក្រុមកុមារា យុវជន និង 
បុរសដ្រលរៀបការរួច ដើម្របីវាយតម្ល្រចំណ្រះដឹងដ្រលមានស្រ្រប់ ឥរិយបថ និង ការអនុវត្តជុំវិញ
សកម្មាពគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវ តាមរយៈការប្រជុំ សហគមន៍។ បុរស និងកុមារា 
បានចូលរួមតាមរយៈ វិធីសស្រ្ត ប្រកប ដោយ ាព ច្ន្រប្រឌិត ខ្ពស់ ផ្រស្រងៗ ដូចជា ល្រប្រង និង ាពយន្ត 
ដ្រលបានធ្វើឡើងជាមួយ សហគមន៍។ មាន ការ ប្រើប្រ្រស់ ព័ត៌មាន ការអប់រំ និងសមា្ភ្ររៈប្រ្រស្រ័យ 
ទាក់ទងដើម្របី ច្រករំល្រកព័ត៌មានអំពី ការមានរដូវ  និងអនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវ។ នៅក្នុងដំណាក់ 
កាល ដំបូង មាន ការ លំបាក ជា ខា្ល្រងំ ក្នងុ  ការ ពិាក្រា អំពី ការគ្រប់គ្រង អនាម័យក្នងុព្រលមានរដូវ ជាមួយ  
បុរស អាស្រ័យ ដោយ  បុរ្រនិច្ឆ័យ ាពខា្ម្រសអៀន ជំនឿខុសឆ្គង និងការយល់ខុសជុំវិញ បញ្ហ្រន្រះ 
ប៉ុន្ត្រ តាមរយៈការប្រជុំជាទៀងទាត់ និងការទំនាក់ទំនង អន្តរបុគ្គល ទិដ្ឋភាពន ្រះបា នចាប់ផ្តើម   
ផ្ល្រស់ប្តូរ។

បុរស ជាជាងសំណង់  បានចូលរួម  ហើយសមត្ថាពរបស់ពួកគ្រត្រវូបាន អភិវឌ្រឍ ន៍ក្នងុ ការ រចនា 
និង អភិវឌ្រឍ  ន៍ឡដុត (សម្រ្រប់បោះចោលកន្ទបអនាម័យដោយ សុវត្ថិាព) និង បង្គន់ អនាម័យនៅ 
តាម ផ្ទះ និង តាម សលារៀន។ 

សមាជិក ជា បុរស របស់ គណៈកម្មការ គ្រប់គ្រង សលារៀន  ក៏ បានចូលរួមតាមរយៈ វគ្គបណ្ត៉ះ 
បណា្ត្រល និងការផ្រសព្វផ្រាយចំណ្រះដឹង ដើម្របីផ្តល់ឱ្រយនូវបរិស្ថ្រន ដ្រលមានការគាំទ្រចំពោះ  ការ 
គ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវ នៅក្នុងសលារៀន ប្រកប ដោយ ប្រសិទ្ធាព និងដើម្របីជំរុញឱ្រយ
បុរសកា្ល្រយជាា្ន្រក់ងារដើម្របីការផ្ល្រស់ប្តូរ។

ជាលទ្ធផលន្រគំនិតផ្តួចផ្តើមន្រះ បុរស និងកុមារាបានចាប់ផ្តើមនិយយយ៉្រងបើក ចំហ អំពី 
ការមានរដូវ ហើយអាចគាំទ្រ តម្រូវការគ្រប់គ្រងអនាម័យ ក្នុងព្រលមានរដូវ  របស់ ស្រ្តី និងកុមារី 
នៅក្នុងក្រុមគ្រួសរ សហគមន៍ និង សលារៀន របស់ ខ្លួន បាន កាន់ត្រ ប្រសើរ។

ប្រភព៖ Mahon et al ឆ្ន្រំ២០១៥

កុមារចូលរួមការបងា្ហ្រញសកម្មាពគ្រប់គ្រង 
អនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវ (MHM) នៅក្នុង 
ប្រទ្រសUganda។ 

រូបាពដោយ អង្គការ Plan International
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កុមារ សមូអ្រល (Samuel) អាយុ ១៤ ឆ្ន្រំបាននិយយថា "ខ្ញុំគិតថា ជារឿងល្អណាស់ 
ដ្រលពួកយើងកំពុងរៀនសូត្រអំពីខ្លួនប្រ្រណរបស់យើង ដើម្របីឱ្រយពួកយើងបានដឹងថានឹងមានអ្វី
ប្រ្រប្រួល ព្រលយើងធំឡើង ហើយយើងរៀនអំពី ការរស់នៅឱ្រយបានស្អ្រត និងមានសុខាពល្អ... 
យើងបានរៀនដឹងថាវាមានសរៈសំខាន់ណាស់ដ្រលត្រវូ លាងសមា្អ្រតដ្ររបស់យើងជាមួយ សបូ៊ 
ដើម្របីកុំឱ្រយយើងឈឺ... ហើយយើងក៏បាន និយយគា្ន្រអំពីការមានរដូវផងដ្ររនៅក្នុងក្លឹប។ ន្រះជា 
រឿងធម្មតា មិនមានអ្វីដ្រលត្រូវសើចចំអកនរណាមា្ន្រក់អំពីការមានរដូវ ឡើយ។ ខ្ញុំក៏និយយរឿង
ន្រះប្រ្រប់ក្ម្រងប្រុសដទ្រ ទៀតនៅក្នុងថា្ន្រក់រៀន... និងក្ម្រងៗដទ្រទៀត នៅជិតខាងផ្ទះខ្ញុំដ្ររ។ ខ្ញុំ
ប្រ្រប់ក្ម្រងស្រីនៅជិតផ្ទះខ្ញុំថា ពួកគ្រមិនចាំបាច់ភ័យខា្ល្រចនៅព្រលពួកគ្រ មានរដូវឡើយ។ ការ 
មានរដូវមិនមានអ្វីខុសប្រក្រតីឡើយ ព្រ្រះវាជាផ្ន្រកមួយន្រជីវិត។ ប្អូនស្រីៗរបស់ខ្ញុំនៅក្ម្រងៗ 
ណាស់ ប៉ុន្ត្រ ខ្ញុំនឹងជួយពួកគ្រនៅព្រល ពួកគ្រធំ... ក្ម្រងប្រុសមួយចំនួនសើចចំអកឱ្រយខ្ញុំ ពីព្រ្រះខ្ញុំ 
ជួយក្ម្រងស្រីៗ។ ត្រខ្ញុំប្រ្រប់ៅពួកគ្រវិញថា យ៉្រងណាៗ ខ្ញុំក៏នៅត្រធ្វើនូវអ្វីដ្រលខ្ញុំកំពុងធ្វើ។ 
ការដ្រលខ្ញុំធ្វើន្រះ គឺជាការល្អសម្រ្រប់ខ្លួនខ្ញុំ និងល្អសម្រ្រប់ក្ម្រងស្រីៗ"។ 

ប្រភព៖ អង្គការ Plan International ប្រចាំប្រទ្រសUganda ឆ្ន្រំ២០១៤

ចំណុច ចាប់ ផ្តើម សម្រ្រប់ កម្មវិធី សហគមន៍  
ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ 

វិធីសស្រ្ត ដ្រល មាន ការ ចូលរួម ក្នុង  កម្មវិធ ី
សហគមន៍ ដឹកនំាអនុវត្តន៍អនាម័យ  មាន ប្រសិទ្ធាព  
ក្នុង ការ បង្កើន កម្រិត  ចំណ្រះដឹង  ជុំវិញ  ការ លើក 
កម្ពស់ អនាម័យ និង ការ  ផ្តល់ សិទ្ធិ អំណាច ដល់  
សហគមន៍  ក្នុង ការ ធ្វើ សកម្មាព ជា សមូហាព។ 
តួអង្គ នៅ ក្នុង  សហគមន៍ រួមមានបុគ្គលិក សុខាព 
ភូមិ គណៈ កម្មការ  ផ្គត់ផ្គង់  ទឹក ស្អ្រត និង លើកកម្ពស់ 
អនាម័យ ឬ គណៈ កម្មការ សុខាព សមាគមន៍ 
សន្រសំ ប្រ្រក់ និង  ឥណទាន  ភូមិ  (VSLAs) ក្លបឹ សុខាព 
   សលារៀន អ្នកអប់រំ អំពី ាព ព្រញ វ័យ ប្របប្រព្រណី 
ជីដូន និងអ្នក  ដឹក នាំ  ភូមិ ទាំងអស់ គា្ន្រ គួរចូលរួម   
ផ្រសព្វ ផ្រាយ អំពី ការ គ្រប់គ្រង អនាម័យ ក្នុង ព្រល មាន 
រដូវ ស្រប ព្រល ដ្រល  ពួកគ្រ ផ្រសព្វផ្រាយ អំពី  ការ មិន 
បន្ទ្ររបង់ ពាស វាល  ពាសកាល និងការ ប្រតិបត្ត ិ
ដទ្រ ទៀត  ទាក់ទងនឹង ការ លើក កម្ពស់ អនាម័យ។

ស្ត្រី  ជា អ្នកសម្រប សម្រួល កម្មវិធី សហគមន៍  
ដឹកនំាអនុវត្តន៍អនាម័យ អាច ដើរ តួនាទី យ៉្រង សំខាន់  
ក្នុង ការ ពិាក្រា សកម្មាពការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវនៅ ក្រ្រយ ដំណើរការ ការ បំផុស។

ពូចា បាទី (Pooja Bharti) អាយុ ២៤ ឆ្ន្រ ំជាប្រធន  
សហគមន៍ កំពុង ពិាក្រាអំពីាពស្អ្រត និងអនាម័យ 
ជាមួយ  សរីតា (Sarita) អាយុ ២៤ ឆ្ន្រំ និង ជាជន 
ពិការរស់នៅក្នុង Kanpur ប្រទ្រសឥណា្ឌ្រ។ គាត់ គឺជា 
សមាជិក មា្ន្រក់ របស់ ក្រុម អ្នក ប្រើប្រ្រស់ទឹកស្អ្រត និង 
លក់ កន្រស្រង អនាម័យ នៅ ផ្ទះ របស់ គាត់។ គាត់ មាន 
តួនាទី ដ៏ សកម្ម នៅ ក្នុង ការ ចូលៅ រក ស្ថ្រប័ន នានា ក្នុង 
វិស័យ ផ្គត់ផ្គង់ ទឹកស្អ្រត និងលើកក ម្ពស់ អនាម័យ 
សម្រ្រប់ ការ ផ្ដល់  ស្រវា នៅក្នុងសហគមន៍របស់ គាត់។  
រូបាព៖ WaterAid/ Poulomi Basu
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ជាងន្រះទៀត ប្រធនបទអំពីការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវ  អាច ជា ចំណុច ចាប់ផ្តើម  
ដើម្របី   ឈាន ពិាក្រាលើ ប្រធនបទដទ្រ ទៀត  ដ្រល មាន សរៈ សំខាន់ ចំពោះ  សុខាព ស្រ្តី  ដូចជា 
អាហរូបត្ថម្ភ ជំងឺ កាមរោគ ការមានគភ៌ ម្ររោគ អ្រដស៍ និង ជំងឺ អ្រដស៍ ការចៀរ  ប្រដប់ភ្រទស្រ្តី 
អំពើហិង្រា ផ្ន្រក យ្រនឌ័រ និងអាពាហ៍ ពិពាហ៍ កុមារ។ តាម មធ្រយោបាយ ន្រះ គ្រ អាច  ប្រើ រចនាសម្ព័ន្ធ ដ្រល 
មាន ស្រ្រប់ ដើម្របី ផ្រាា្ជ្រប់ និង ពិាក្រា អំពី ការ គ្រប់គ្រង អនាម័យ ក្នុងព្រលមានរដូវ ទាក់ទង នឹង ប្រធន 
បទ បន្ថ្រម ទាំងអស់ ន្រះ។ 

ការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវ គួរត្រូវបានដក់បញ្ចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធ សលារៀនដ្រល   
មាន ស្រ្រប់ តាមរយៈការស្វ្រងរកមតិគាំទ្រពីរដ្ឋ្រភិបាល ការផ្តល់វគ្គបណ្ត៉ះបណា្ត្រល ដល់គ្រូបង្រៀន 
សមា្ភ្ររៈបង្រៀន សកម្មាពការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុង ព្រលមានរដូវ នៅក្នុងក្លឹប ផ្គត់ផ្គង់ ទឹកស្អ្រត និង 
លើកកម្ពស់អនាម័យ និងព្រឹត្តិការនានា សម្រ្រប់ កុមារា និងកុមារី។

ផ្រសព្វផ្រាយពីការរចនាបង្គន់អនាម័យ និងមូលដ្ឋ្រនលើកកម្ពស់អនាម័យដើម្របី  
បំព្រញស្រចក្តីត្រូវការការមករដូវរបស់ស្រ្តី និងកុមារី

មូលដ្ឋ្រនលើកកម្ពស់អនាម័យដ្រលបង្កឱ្រយមានលក្ខណៈងាយស្រួល ត្រូវ ផ្ដល់ ឱ្រយ នូវ៖ ឯកជនាព 
លទ្ធាពទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អ្រត ទីកន្ល្រងចោលសំណល់ និង ទីកន្ល្រង សម្រ្រប់ប្តូរ និង បោះ 
ចោលកន្ទបអនាម័យ  និងការសមា្អ្រតខ្លួនប្រ្រណគឺជា ការ ចាំបាច់ ណាស់សម្រ្រប់ការគ្រប់គ្រង អនាម័យ 
ក្នុងព្រលមានរដូវ។ 

បង្គន់អនាម័យ និងកន្ល្រង លាងសមា្អ្រត ច្រើន ត្រ មាន ាព ងាយ ស្រួល ចំពោះ ការ គ្រប់គ្រង អនាម័យ 
ក្នុងព្រលមានរដូវ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រ្រស់បានចូលរួមក្នុង ការ បំពាក់ និង រចនា។ ខាងក្រ្រមន្រះ គឺជា 
សម្រង់បញ្ជមីរួម អំពីសមាសធតុផ្ន្រក ការរចនា ដ្រល ល្អ សម្រ្រប់ ការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព្រលមាន 
រដូវ ផ្តល់អនុសសន៍ដោយអ្នកប្រើប្រ្រស់៖ 

 � ធនាថាបង្គន់អនាម័យផ្តល់ទីកន្ល្រង មានសុវត្ថិាព និង ឯកជនាព រួមមាន៖ ចាក់សោរពី ខាង 
ក្នុងបាន មានការប្រងច្រក ៅ តាម ភ្រទសម្រ្រប់ បង្គន់ អនាម័យ សធរណៈ និងសលារៀន 
ទីតំាងដ្រលធ្វើឱ្រយស្រ្ត ី និងកុមារីមានអារម្មណ៍ សុវត្ថាិព ក្នងុការប្រើប្រ្រស់ និងមានភ្លើងសម្រ្រប់  
បំភ្លឺ នៅ ព្រលយប់។

 � បង្កើន  លក្ខណៈងាយស្រួលច្រញចូល ដោយ ធ្វើ ឱ្រយ មានបងា្ក្រន់ដ្រ និងកន្ល្រងអង្គុយ និងមាន 
កន្ល្រងគ្រប់គ្រ្រន់ សម្រ្រប់កុមារី ឬស្រ្តីដើម្របីផ្ល្រស់ទី ក្នុងការ សមា្អ្រត និងលាង សមា្អ្រត  ខ្លួនបាន។ 

 � មានាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អ្រត (ជាការ ល្អ ត្រូ វមាន ទឹក នៅក្នុង 
បង្គន់អនាម័យ) ។ 

 � បំពាក់ របស់ របរ ចាំបាច់ ត្រូវ ប្រើ នៅ ក្នុង បង្គន់មានដូចជា កញ្ចក់ ទំពក់ ាជនៈ បា្ល្រស្ទិក  សម្រ្រប់ 
បោក  សមា្អ្រត និងកន្ល្រង ដក់សប៊ូឱ្រយ ផុត ពី ដី។ 

 � ផ្តល់ធុងសម្រ្រម មាន គម្រប បិទជិត ឬ ឡដុត សម្រ្រប់ បោះចោល សំណល់ រដូវ នៅក្នងុ បន្ទប់ទឹក 
បង្គន់អនាម័យ និង មូលដ្ឋ្រន អនាម័យ។



26

ធតុទាំង អស់ ន្រះ នឹងធ្វើឱ្រយមូលដ្ឋ្រន អនាម័យ កាន់ត្របង្កលក្ខណៈងាយស្រួល មានអនាម័យ គួរ 
ជា ទីរីករាយ និង ងាយស្រួល ប្រើប្រ្រស់។ ការគ្រប់គ្រង និង ថ្ររក្រា មូលដ្ឋ្រន  អនាម័យ រួមមានការសមា្អ្រត 
និងការ ដុតចោល ឬការ ចោលសំណល់ដោយ សុវត្ថិាព គឺ សុទ្ធត្រ ជា កតា្ត្រ  បំព្រញបន្ថ្រម ដ៏ ចាំបាច់ 
ចំពោះការរចនា ល្អ មិន ខុសអ្វី ពី ការ ដ្រល មូលដ្ឋ្រន អនាម័យ ផ្ដល់ ការ គាំទ្រ ចំពោះ ការ  ប្រតិបត្តិល្អ ក្នុងការ 
លាងសមា្អ្រត ដ្រនៅ មុន និង ក្រ្រយ ព្រល ផ្ល្រស់ប្តូរកន្ទប អនាម័យ ព្រលមានរដូវដូច្ន្រះដ្ររ។ 

ការដក់បញ្ចូលជនពិការ

 របាំង នានា ដ្រលស្រ្តី និងកុមារី ពិការ ជួប ប្រទះ និង 
តម្រូវការ ខុសៗ គា្ន្រ របស់ ពួកគ្រ គួរ ត្រូវ បាន ពិចារណា 
ផងដ្ររ ទាក់ទងនឹង លក្ខណៈ ន្រ  ការ បង្កាពងាយស្រលួ 
និង ាព រួម  បញ្ចូល នៅ ក្នុង ព័ត៌មាន និង ហ្រដ្ឋ្ររចនា  
សម្ព័ន្ធ សម្រ្រប់ ការ គ្រប់គ្រង អនាម័យក្នុងព្រលមាន  
រដូវ។ ការ ធ្វើ សវនកម្ម លើ  ការបង្ក លក្ខណៈងាយស្រលួ 
និង សុវត្ថិាពរបស់មូលដ្ឋ្រន  ផ្គត់ផ្គង់ ទឹកស្អ្រត និង 
លើកកម្ពស់អនាម័យ ជាមួយ ក្រុមស្រ្តី និងបុរស កុមារី 
និងកុមារា រួមបញ្ចូលទាំងជនពិការគ្រប់ប្រភ្រទ គឺជា 
មធ្រយោបាយដ៏ប្រសើរ មួយ ក្នុង ការ បង្កើន ការ យល់ដឹង 
ដល់ អ្នក ប្រតិបត្ត ិអំពី របំាង នានា ទាក់ទងនឹងបច្រ្ចកទ្រស  
រចនា និងផលប៉ះពាល់របស់វា ៅលើ  អ្នកប្រើប្រ្រស់ 
មួយចំនួន (WEDC និងអង្គការWaterAid ឆ្ន្រ២ំ០១៤)។ 
ការវិាគរបំាងក្នងុការ ចូលរួមជាមួយ  សមាជិក សហគមន៍ 
ជួយ ផ្ដល់ ចំណ្រះដឹងអំពីរបំាងដ្រលប្រជាជនជួបប្រទះ 
និងរបៀប ដ្រល សហគមន៍ អាច ដោះស្រ្រយបញ្ហ្រប្រឈមទាំងនះ (សូមមើល Frontiers of CLTS 
issue 3) ។ ចំណុច ជាក់លាក់ ដ្រល ត្រូវ ការ សម្រ្រប់សកម្មាពគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព្រល មានរដូវគួរ 
ត្រូវ បាន ពិចារណា ដើម្របី ធនា ឱ្រយមានការដក់បញ្ចូលពិការាពៅក្នុង ការ ពិចារណា   អំពី  ស្រចក្ត ី
ត្រូវការ ក្នុង ការ គ្រប់គ្រង អនាម័យ ព្រល មាន រដូវ  របស់ អ្នក ប្រើប្រ្រស់ ជា ស្ត្រី។ ប្រសិន បើមាន ការ 
ប្រើប្រ្រស់ ប្រព័ន្ធ ផ្រសព្វផ្រាយ ជា រូបាព ត្រូវ ធនា ថា រូបាព ទាំង នះ ត្រូវ បាន រៀបរាប់ ជា ពាក្រយសម្ដី 
ផងដ្ររ ដើម្របី ជួយ បំព្រញ បន្ថ្រម សម្រ្រប់ អ្នក ដ្រល មាន ការ លំបាក ផ្ន្រក ការមើល ហើយ ត្រូវ មាន ការ 
បងា្ហ្រញ ដោយ រូបាព ដើម្របី ជំនួយ ដល់ អ្នក ដ្រល មាន ការ លំបាក ក្នុង ការ ស្ត្រប់។

ចំណុចចាប់ផ្តើមសម្រ្រប់កម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ 

ដោយសរ សកម្មាពសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ  មាន គោល បំណង ក្នុង ការ លើកទឹកចិត្ត 
ដល់  សហគមន៍ និង សលារៀន ឱ្រយ  សងសង់ បង្គន់ អនាម័យ  ដើម្របី សម្រ្រច បាន នូវ ស្ថ្រនាពលុប 
បំបាត់ ការ បន្ទ្ររបង់ ពាសវាល ពាសកាល ហ្រតុន្រះ ជា ការ សមហ្រតុផល ណាស់  ក្នុងការធនាឱ្រយបាន 
ថា  ស្រចក្តីត្រូវការ របស់ ស្រ្តី និង កុមារី ក្នុង ព្រល មាន រដូវ  ត្រូវ បាន លើក យក មក ពិចារណា នៅព្រល 
ចាប់ផ្តើម ការ សងសង់ បង្គន់ ជាជាងសង់ រួច ហើយ ទើប ត្រលប់  មក គិត វិញ។ ចាំបាច់ ត្រូវ ដក់ បញ្ចូល 
សកម្មាព គ្រប់គ្រង អនាម័យក្នងុព្រលមានរដូវ ជា លក្ខខណ្ឌ តម្រ ូវនៅកម្រតិ ខ្ពស់ សម្រ្រប់  ការ ផ្ទៀងផ្ទ្រត់ 

តំបន់បង្គន់អនាម័យ ដ្រល មាន បង្គន់ ប្រភ្រទ 
ជាក់លាក់ ព្រមទំាង មានបងា្ក្រន់ដ្រ និង  ផ្លវូ ជម្រ្រម។ 
រូបាពដោយ អង្គការ Plan International
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និង ការ ច្រញ វិញ្ញ្របនប័ត្រ បញ្ជ្រក់  ស្ថ្រនាព គា្ម្រន ការ បន្ទ្ររ បង់ ពាសវាល ពាសកាល ខណៈព្រល  ដ្រល 
គ្រួសរ និង សហគមន៍ កំពុង បោះជំហន កាន់ត្រ ខ្ពស់ នៅ លើការលើកកម្ពស់អនាម័យ  (ឧ. នៅក្នុង 
គម្រ្រងដូចជា ODF+ ជា ដើម)។ សូចនាករ លទ្ធផល ការងារ របស់សលារៀន និងឧបករណ៍វាយតម្ល្រ 
ក៏ អាច ដក់ បញ្ចូល សកម្មាព គ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវ ផងដ្ររ។ ចំណុច ន្រះស្ដ្រង ឱ្រយ ឃើញ 
ថា ការ មាន ទឹកស្អ្រត និង ការ លើក កម្ពស់ អនាម័យ ក៏ មាន សរៈ សំខាន់ ស្មើ នឹង ាព ជា មា្ច្រស់ លើ  បង្គន់ 
អនាម័យ ផងដ្ររ ។

មានបរិកា្ខ្ររសម្រ្រប់ត្រ្រំ បោកគក់ និងហលកន្ទបអនាម័យ និងក្រណាត់ទ្រ្រប់រដូវ 
ដ្រលអាចយកមកប្រើឡើងវិញបាន។

ក្នុង ករណី ស្ត្រី ប្រើប្រ្រស់ ផលិតផល អនាម័យ ប្រភ្រទ 
យក មក ប្រើ វិញ បាន (លក់ លើ ទីផ្រារ ឬរបស់ក្រច្ន្រ ខ្លនួ ឯង) 
ដើម្របីស្រូបឈាមរដូវ នះ ការ  បោក សមា្អ្រត ជាមួយសប៊ូ 
និងទឹកស្អ្រត ព្រមទាំង  មាន ទីកន្ល្រង ចំហរ (ហើយ អាច 
មាន ឯកជន ាព ) ដើម្របី ហល សមា្ភ្ររៈ ទាំង ន្រះ អាច ជួយ 
ឱ្រយ សុខាព អ្នកប្រើប្រ្រស់ មាន ាព ប្រសើរ ឡើង។ 

ក្នុង កញ្ចប់  AFRIpads នៅ ប្រទ្រស យូហ្កិនដ រួម មាន៖ 
ប្រដប់កាន់  កន្ទបអនាម័យ  និង កាបូប មិន ជ្រ្រប ទឹក ដើម្របី 
រក្រាទុក សំឡី ប្រឡាក់។

នៅ  ប្រទ្រសក្រនយ៉្រ  កម្មវិធី ការ លុបបំបាត់ ាព ក្រីក្រ 
ឥឡូវន្រះ បានបន្ថ្រម ធុង កាបូប សំណាញ់ សម្រ្រប់  ហល 
សម្ងួត  និង ខោ ក្នុង   ៅក្នុងកញ្ចប់ នះ ព្រ្រះ មាន កុមារី ជា 
ច្រើន ដ្រល  មិនមានសមា្ភ្ររៈសំខាន់ៗទំាងន្រះ។ ប្រអប់ ព្រល  
មក ថ្ង្រខ្រ  (ឬ ប្រអប់ TOM) ត្រវូ បាន បង្កើត ឡើង ជា ផ្ន្រកមួយន្រកម្មវិធី ការ ជំនះ របស់ វិស្វករគា្ម្រន ព្រដំ្រន 
អូស្រ្តាលី  និងបានឆ្លើយតប ចំពោះ ការ លំបាក របស់  ស្រ្តី និងកុមារីន្របា៉្រល់ ដ្រល បាន ជួប ប្រទះ ក្នុងការ 
ហល សម្ងួតកន្ទបអនាម័យ អាច ប្រើ ឡើងវិញ បាន របស់ ខ្លួន  ឱ្រយ ផុត ពី ភ្ន្រក គ្រ។ 

ប្រព័ន្ធប្រមូល និងបោះចោលសំណល់សមា្ភ្ររៈការពារអនាម័យព្រលមានរដូវដ្រលល្អ 
ចំពោះបរិស្ថ្រន និងមានអនាម័យ

ាព ស្ងប់ស្ង្រត់ ជា សធរណៈ ជុំវិញ សកម្មាព គ្រប់គ្រង អនាម័យ ក្នុង ព្រល មានរដូវ បាន ធ្វើ ឱ្រយ   ការ 
រចនា ប្រព័ន្ធប្រមូលសំណល់ត្រូវបាន បំភ្ល្រចចោល  ។ បើគា្ម្រន  មធ្រយោបាយ ដ្រល ត្រូវ បាន កំណត់ និង 
សមស្រប ដើម្របី  បោះចោល កាក សំណល់ (ផុតពី ភ្ន្រកគ្រ និងដច់ដោយឡ្រក) នះ កុមារី អាច នឹង 
បោះចោលសមា្ភ្ររៈការពារអនាម័យព្រល មាន រដូវ  ៅក្នុង រណ្ត្រ  បង្គន់ ចានបង្គន់ អនាម័យ និង អាង 
ស្ដុក  ទឹកស្អុយ ដ្រលជា ហ្រតុ នាំឱ្រយមាន ការ ស្ទះ បង្គន់ និងឆប់ព្រញ ដ្រល ធ្វើ ឱ្រយ មាន ចំណាយ ច្រើន ក្នុង 
ការ បារយកច្រញ ឬ ត្រូវ ជីក/សងសង់ឡើងវិញញឹកញាប់  ក៏ដូចជា ធ្វើ ឱ្រយ ខូច ជី លាមក មនុស្រស។ បើ ពុំ 

AFRIpads ហល នៅក្នុងផ្ទះ មួយ នៅ ាគ 
ខាងកើតប្រទ្រសយូ ហ្កិនដ។

រូបាពដោយ អង្គការ Plan International
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ដូចោ្ន្រះទ្រ គ្រ  អាច បោះ សមា្ភ្ររៈ ការពារ អនាម័យ ទាំងនះ ចោល  ពាសវាល ពាសកាល បោះ ចោល ក្នុង 
គំនរ សម្រ្រម  ធ្វើ ឱ្រយ ប៉ះពាល់ ដល់ សត្វ និង មនុស្រស ឬ បោកសមា្អ្រត នៅ ក្នងុ ប្រភពទឹក បណា្ត្រលឱ្រយខូច បរិស្ថ្រន។

នៅ ប្រទ្រសមា៉្រឡាវី (Malawi) អង្គការ Plan  International  បានសង់ មូលដ្ឋ្រន ផ្គត់ផ្គង់  ទឹក ស្អ្រត 
និងលើកកម្ពស់អនាម័យនៅសលារៀន ដោយ មាន បន្ទប់ ផ្ល្រស់ ប្ដូរ កន្ទប អនាម័យ សម្រ្រប់ ការ គ្រប់គ្រង 
អនាម័យ ព្រល មាន រដូវ  និងបង្កើត ប្រអប់ចោល  សំឡី អនាម័យ    ប្រើប្រ្រស់ រួច ដោយ មាន ច្រក បង្ហូរ ចូល 
ៅ ក្នុង ឡដុត កំទ្រច នៅ ខាងក្រ្រ អាគារ ដោយបានផ្តល់ឱ្រយ នូវស្រចក្តីថ្ល្រថ្នូរ បរិស្ថ្រនល្អ និង វិធីសស្រ្ត 
ប្រកប ដោយ អនាម័យក្នុង ការបោះចោលសំណល់។ 

និរន្តរាព និងការមានសមា្ភ្ររៈការពារអនាម័យព្រលមានរដូវដ្រលមានអនាម័យ 
មានតម្ល្រសមរម្រយ និងសមស្របតាមវប្របធម៌ និងវ័យ 

ការគាំទ្រសងា្វ្រក់ ផលិតកម្ម  ឬ ការ ផ្គត់ផ្គង់ សមា្ភ្ររៈ ការពារ អនាម័យ ព្រល មាន រដូវ ប្រកប ដោយ 
និរន្តរាព នឹង បន្ត ជាប់ជានិច្ច សម្រ្រប់ស្ត្រី និងកុមារីគ្រប់រូប ។

ការធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងនូវលទ្ធាពទទួលបាន និងការប្រើប្រ្រស់ផលិតផល អនាម័យ អាចកាត់បន្ថយ 
ការភ័យខា្ល្រចរបស់ស្រ្តី និងកុមារីចំពោះការល្រចជ្រ្រប និង អនុញ្ញ្រត ឱ្រយពួកគ្រចូលរួម នៅក្នុងសង្គម 
យ៉្រងព្រញល្រញ ក្នុង អំឡុងព្រលមានរដូវ។

 � គម្រ្រង SPLASH បានណ្រនាំ ឱ្រយ មាន ការ កាត់ដ្ររ សំឡី អនាម័យ ប្រភ្រទ អាច យក មក ប្រើ 
ឡើងវិញ បាន នៅក្នុងក្លឹប ផ្គត់ផ្គង់ ទឹកស្អ្រត និង លើក កម្ពស់ អនាម័យ សលា វិក្រិត្រយការ និង 
កិច្ច ប្រជុំ PTA សលារៀន ដោយ ប្រើប្រ្រស់ ក្រណាត់ សំឡីជក់ទឹក (ឧ. កន្រស្រងពោះគោចាស់ៗ  
ផ្ទ្រំង ក្រណាត់ និង ខោអាវ គ្រងយប់) ហើយ អនុវត្ត ន៍តាម សៀវភៅណ្រនាំ។

 � អង្គការ WaterAid ប្រចាំប្រទ្រសហ្រាំបៀ បានគាំទ្រក្លឹប សុខាព សលារៀន និង ក្រុម ទ្រទ្រង់ 
មា្ត្រយ ដើម្របីផលិត កន្ទបអនាម័យ នៅក្នុងសលារៀន លូប៊ុនដ (Lubunda) ហើយ បានដក់ 
តាំង  បងា្ហ្រញនៅក្នុងកម្មវិធីពិពណ៌កសិកម្ម និង ពាណិជ្ជមកម្ម នៅក្នុងតំបន់។

អានីតា (Anita) ដ្រលជាកុមារីវ័យជំទង់មា្ន្រក់រៀននៅសលាបឋមសិក្រាសន់ចន (St. John) 
ប្រទ្រសហ្រាំបៀ (Zambia) បាននិយយអំពីការងារលើផ្ន្រកការគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព្រលមាន
រដូវរបស់ក្រុមទ្រទ្រង់មា្ត្រយថា៖ "មានក្រុមមា្ត្រយមួយក្រុមបានចាប់ផ្តើមបង្រៀនពួកយើងអំពីរបៀប 
ផលិតកន្ទបអនាម័យដ៏សមញ្ញ។ ពួកគ្របង្រៀន យើងអំពីរបៀបស្លៀកពាក់ របៀបអង្គុយ និង 
ការសមា្អ្រតនៅព្រលមានរដូវ"។  បទពិសោធន៍របស់អានីតាត្រូវបានគាំទ្រដោយ Yamikani ដោយ 
នាងបាននិយយថា "មុនព្រលមានការអន្តរាគមន៍ពួកយើងធ្ល្រប់រងការអាមា៉្រស់។ ក្ម្រងប្រុសៗធ្ល្រប់
សើចចំអកដក់ពួកយើង ហើយព្រលខ្លះពួកយើង បានគ្រចសលាដើម្របីឱ្រយផុតពីការសើចចំអក
ន្រះ។ ប៉ុន្ត្រ ឥឡូវន្រះ ឯកជនាព និងស្រចក្តីថ្ល្រថ្នូររបស់ពួកយើងត្រូវបានស្រ្រចស្រង់ឡើងវិញ
ហើយ។" នៅក្នុងកម្មវិធីជនបទ សលាបឋមសិក្រា Liudzi នៅក្នុងស្រុក Nkhotakota មានកុមារី 
វ័យជំទង់ចំនួន ៧ នាក់បានវិលមករៀនវិញ ក្រ្រយពីពួកគ្របានបោះបង់ការសិក្រា ដោយសរខ្វះ 
ការយល់ដឹងអំពីរបៀប គ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវខណៈព្រលពួកគ្រនៅសលារៀន។ 
ពួកគ្របានដឹងអំពីអន្តរាគមន៍ គ្រប់គ្រងអនាម័យក្នងុព្រលមានរដូវ  និងការសងសង់បង្គន់អនាម័យ
ថ្មនីៅសលារៀន និងបានសម្រ្រចចិត្ត ត្រឡប់ៅសលារៀនវិញ។ (អង្គការ WaterAid ឆ្ន្រ២ំ០១៤)
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អង្គការPlan International នៅក្នុងប្ទ្សយូហ្គិនដា

នៅខ្រកក្កដ ឆ្ន្រំ ២០១២ អង្គការ Plan បានសមោ្ភ្រធកម្មវិធី រយៈព្រល វ្រង សម្រ្រប់ ការ គ្រប់គ្រង 
អនាម័យ ក្នងុ ព្រល មានរដូវ នៅ  ប្រទ្រសយូហ្កនិដ ដោយ ន្រះ ជា ការ ស្ថ្របនា បន្ថ្រម  លើការងារគម្រ្រង  
ផ្គត់ផ្គង់ ទឹកស្អ្រត និងលើកកម្ពស់អនាម័យនៅតាមសលារៀន ដ្រលមាន កន្លង មក  ។ គម្រ្រងកន្លង 
មក  បានបង្កើត VSLAs នៅក្នុងសហគមន៍ ដោយ បានផ្រាា្ជ្រប់ ជាមួយ គម្រ្រង គ្រប់គ្រង អនាម័យ 
ក្នងុ ព្រល មានរដូវ  ដើម្របីជួយសមាជិកសហគមន៍ដ្រលមានការ ចាប់ អារម្មណ៍ ក្នងុ ការ ចាប់ផ្តើម អាជីវកម្ម  
លក់ កន្ទប អនាម័យ ហើយ  ក៏ បាន បង្កើត  ឱ្រយមានការចាប់អារម្មណ៍ ពី សមាជិក សហគមន៍ ក្នុងការ ទិញ 
កន្ទប អនាម័យ ផងដ្ររ។  ាពជាដ្រគូ ត្រូវបាន បង្កើត ឡើង នៅគ្រប់កម្រិតក្នុង កម្មវិធី ចាប់តាំង ពី 
រដ្ឋភបាលស្រកុ ថា្ន្រក់ជាតិ សលារៀន និងសហគមន៍ និងជាមួយក្រមុហុ៊ន AFRIpads Uganda Ltd  
ដ្រល ជា សហគ្រ្រសសង្គម មួយ ជា អ្នក  ផលិត ធ្វើ ទីផ្រារ និងលក់សមា្ភ្ររៈ ការពារ អនាម័យព្រល មាន 
រដូវ ប្រភ្រទ ប្រើប្រ្រស់ ឡើងវិញ បាន ប្រកប ដោយ អនាម័យ។ 

កម្មវិធី ន្រះ  ធ្វើការ ដើម្របី លើក កម្ពស់  ចំណ្រះដឹង  ឥរិយបទ និង  
ការ អនុវត្ត របស់ ស្ត្រី កុមារី បុរស និង កុមារ ជនបទ ទាក់ទង នឹង 
ការ គ្រប់គ្រង អនាម័យ ក្នុង ព្រល មាន រដូវ  ដោយ បង្កើន លទ្ធាព 
ទទួល បាន បន្ទះ អនាម័ យ មាន តម្ល្រ សមរម្រយ និង មាន អនាម័យល្អ។ 
កម្មវិធី ន្រះ ក៏ ធ្វើការដើម្របី បង្កើន សមត្ថាព រក ប្រ្រក់ ចំណូល  សម្រ្រប់    
ស្ត្រី ដ្រល ត្រូវ បាន លើកទឹកចិត្ត ឱ្រយ លក់  AFRIpad ក្រ្រយព្រល   
ទទួល បាន ការ បណ្ត៉ះបណា្ត្រល ស្ដីពី ចំណ្រះដឹង ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ 
គ្រប់គ្រង អនាម័យ ក្នងុ ព្រល មាន រដូវ និង ជំនាញ  អាជីវកម្ម។ 

ដើម្របី បើក មើល ឧទាហរណ៍ មួយ ចំនួន ស្ដីពី ផលប៉ះពាល់ ន្រ 
កម្មវិធី ន្រះ សូម ចូល ៅ មើលរឿងរ៉ា្រវ   ស្ដីពី ការ ផ្ល្រស់ប្ដូរ ដ៏ គួរ ឱ្រយ កត់សមា្គ្រល់ របស់ Christine នៅ ក្នុង 
គ្រហទំព័រ៖ https://www.youtube.com/ watch?v=1ACVYsZbo1A   

 � នៅសលារៀន Dilela ប្រទ្រស 
អ្រធីអូភៀ អង្គការ WaterAid 
និងដ្រគូអនុវត្តន៍ឈ្ម្រះ  Progynist 
បានបង្កើត រោងជាងមួយ ផលិត 
កន្ទបអនាម័យ តម្ល្រ សមរម្រយ 
ដ្រលអាចប្រើ ប្រ្រស់ឡើង វិញ បាន  
ដោយ មាន  តម្ល្រ ោកជាងបួន 
ដង ន្រ  សំឡី ធម្មតា ដ្រលប្រើ ម្ដង 
បោះចោល ។ បង្គន់ អនាម័យ 
សមរម្រយ ក៏ ត្រូវបានសងសង់ 
សម្រ្រប់សិស្រានុសិស្រស និង គ្រូ 
បង្រៀន ផងដ្ររ។

ស្ត្រីដ្ររកន្ទបអនាម័យប្រភ្រទ ប្រើ ឡើងវិញ បាន នៅ រោង ជាង របស់ 
ពួកគ្រ  នៅវិទ្រយោល័យ Dilela High School, Oromia, ប្រទ្រស 
អ្រធីអូភៀ ខ្រឧសា ឆ្ន្រំ២០១៥។ 
រូបាពដោយ អង្គការ WaterAid/ Behailu Shiferaw

Teddy និង Sylvia កំពុងដ្ររស្ល្រប  
AFRIpads នៅក្នងុប្រទ្រសយូហ្កនិដ។
រូបាពដោយ អង្គការ Plan International
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ចំណុចចាប់ផ្តើមសម្រ្រប់កម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ

អនុលោម តាម គោលការណ៍សកម្មាពសហគមន៍ដឹកនំាអនុវត្តន៍អនាម័យ សហគមន៍ ត្រវូបានផ្តល់ 
សិទ្ធិអំណាចក្នុងការពិនិត្រយតាមដននូវសកម្មាពគ្រប់គ្រង អនាម័យ ក្នុង ព្រល មាន រដូវរបស់ពួកគ្រ។ 
ដោយ ទទួល បាន ការអនុម័ត ឱ្រយ ធ្វើទីផ្រារ អនាម័យ ដើម្របី បំព្រញ បន្ថ្រម លើ សកម្មាព សហគមន៍ដឹកនាំ 
អនុវត្តន៍ អនាម័យ សហគមន៍ ត្រវូ   បានលើកទឹកចិត្ត ឱ្រយ ប្រើ ផលិតផល  សម្រ្រប់សកម្មាពគ្រប់គ្រងអនាម័យ 
ក្នងុព្រលមានរដូវ ដ្រលមាន ដក់ លក់ នៅ លើ ទីផ្រារ។ ក្នងុ ករណី ដ្រលសមា្ភ្ររៈទំាងន្រះមាន តម្ល្រថ្ល្រ ហួស 
ប្រមាណ គឺត្រវូជំរុញ (ឬ បង្រៀន) ប្រជាជន ឱ្រយ ច្រះ របៀប ធ្វើឱ្រយ សមា្ភ្ររៈ ការពារ អនាម័យសម្រ្រប់ស្ត្រ ីនិង 
កុមារី មាន ាព ប្រសើរ ឡើង  គឺ ជា ជម្រើសមួយប្រកបដោយនិរន្តរាព។ ប្រព័ន្ធ ការល ក់ដ ្រលមា ន   
មូលដ្ឋ្រន នៅ សហគមន៍ និង ការ ប្រើប្រ្រស់ VSLAs អាច ផ្តល់  ដំណះស្រ្រយប្រកបដោយនិរន្តរាព 
ក្នុងការច្រកចាយសមា្ភ្ររៈការពារអនាម័យ ដូចជាសំឡី ប្រភ្រទ ប្រើប្រ្រស់ ឡើងវិញ បាន ដ្រល មាន តម្ល្រ 
ទាបជា ដើម។ 

នៅបំណង ធ្វើ ឱ្រយ បន្ទះ  អនាម័យ អាច ងាយស្រួល រក បាន បំផុត តាម ដ្រល អាច ធ្វើ បាន មាន អង្គការ 
ជា ច្រើន បាន កំពុង ជម្រុញ ឱ្រយ ប្រើ បន្ទះ អនាម័យ "ធ្វើដោយខ្លួនឯង"។ ធតុ ចាំបាច់ សំខាន់ៗ  មួយចំនួន 
ក្នុង ការ រចនា  ផលិតផល ន្រះ មានដូចជា៖

 � បាត មិនជ្រ្របទឹក ដើម្របីការពារ កុំឱ្រយ 
ល្រច/ប្រឡាក់ ខោអាវ

 � អាចបិទា្ជ្រប់ កន្ទបអនាម័យ ជាមួយ ខោ 
ទ្រនាប់ បាន នៅ ព្រលមាន ស្លៀក  ខោ 
ទ្រនាប់ 

 � វិធីសស្រ្ត ជា ជម្រើសក្នុងការា្ជ្រប់ កុំ ឱ្រយ  
ជ្រុះ (ឧ. ដក់ ខ្រស្រក្រវាត់ ក្រណាត់) 
ដើម្របី អាច ប្រើប្រ្រស់ បាន ដោយ មិន បាច់ 
ប្រើ  ខោទ្រនាប់។

 �  អាចពនា្ល្រត ៅជារូប  រាង ផ្រស្រង បាន ដើម្របី 
កាត់ បន្ថយការខា្ម្រសអៀន ឬ ាព 
អាមា៉្រស់ នៅព្រលបោក ឬសម្ងួត បន្ទះ 
អនាម័យ នះ ។

 � អាចបឺត ស្រូប សរធតុរាវ បាន គ្រប់គ្រ្រន់ 
ដើម្របី កាត់ បន្ថយ ការ ល្រច ជ្រ្រប។

Bidyavati Singh ជាអ្នកលក់មា្ន្រក់ បានលក់ សំឡី 
អនាម័យៅឱ្រយ Aradhna, នៅក្នុងភូមិ Uttar 
Pradesh ប្រទ្រសឥណា្ឌ្រ ។ 
រូបាពដោយ អង្គការ WaterAid/ Poulomi Basu 
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សនិ្នដា្ឋ្ន
ការបំប្រកតំណម និងាពអវិជ្ជមមានជុំវិញការមានរដូវ និងការបង្កើតប្រព្រណីសង្គមថ្មីមួយ ដ្រល

ស្រ្តីនិងកុមារីអាចសប្របាយរីករាយ និងមានមោទនាពចំពោះ ការធ្ល្រក់ ឈាម រដូវ របស់ ពួកគ្រគួរត្រជា
ផ្ន្រកមួយន្រសកម្មាពសហគមន៍ដឹកនាំ អនុវត្តន៍ អនាម័យ  ដើម្របី អាច សម្រ្រច បាននូវសមធម៌ និងការ 
ដក់បញ្ចូលសម្រ្រប់ទាំងអស់គា្ន្រ។ សហគមន៍ដឹកនាំ អនុវត្តន៍ អនាម័យ អាច កា្ល្រយ ជាមធ្រយោបាយដ៏មាន 
ឥទ្ធិពល  មួយ ដើម្របី ជំនះ លើ  ប្រព្រណីសង្គម ជំនឿខុសឆ្គង និងផ្នត់គំនិត  ចាស់គំរិល។ គំនិត បើក 
ទូលាយ ដ្រល កើត ច្រញ មក តាមរយៈ  ដំណើរការ បំផុស អាចជួយបង្កើត បរិស្ថ្រន មួយដ្រលសហគមន៍ 
អាច និយយ  អំពីការមានរដូវ បាន ដោយ ស្ររី។

នៅក្នុងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវ  គួរពិចារណាដក់បញ្ចូល គោលការណ៍ជា  
មូលដ្ឋ្រនអំពីសកម្មាពសហគមន៍ដឹកនាំ អនុវត្តន៍ អនាម័យ ដូចខាង ក្រ្រម៖

 � មិនត្រូវ មានការឧបត្ថម្ភទុនជាមុន

 � មិនត្រូវ មានប្លង់ ការ រចនា មូលដ្ឋ្រន អនាម័យ ប្របសមា្ភ្ររៈបរិកា្ខ្ររ

 � មិនត្រូវ មាន ការ ផ្រសព្វផ្រាយ ប្រប ជា ការ បញ្ជ្រ ឱ្រយប្រើ  សមា្ភ្ររៈការពារអនាម័យ  ប្រភ្រទ ត្រ មួយ 

 � មនុស្រសជាចំបង៖ ពួកគ្រអាចធ្វើបាន

 � កុំបញ្ជ្រ ឬបង្រៀន ប៉ុន្ត្រត្រូវសម្របសម្រួល

 � លើកទឹកចិត្ត ឱ្រយ មាន សកម្មាពរួម គា្ន្រ ដើម្របី លុប បំបាត់ តំណម និង ផ្ល្រស់ប្តូរ ប្រព្រណី សង្គម។

សម្្ប់ព័ត៌ានបន្ថ្ម
បរិបទ និងស្ថ្រនាព ជាក់លាក់ របស់ គម្រ្រង ធ្វើឱ្រយ យើង មិន  អាច  ផ្តល់ សម្រង់ បញ្ជមី សូចនាករ 

ទាក់ទងនឹងសកម្មាពគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព្រលមានរដូវបាន។ សូចនាករ សំខាន់ៗ មួយចំនួនដ្រល 
ប្រហ្រល ជា សមស្របចំពោះកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអនាម័យក្នុងព្រល មានរដូវាគ ច្រើន គឺអាច បើក មើល 
បាន  នៅលើគ្រហទំព័រកម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំ អនុវត្តន៍ អនាម័យ។
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ជំនះតំណមបនា្ទ្ប់៖ការបង្កើនការយល់ដឹងអំពីអនាម័យព្ល
ានរដូវក្នុងកម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តន៍អនាម័យ 

ការមានរដូវគឺជាផ្ន្រកធម្មជាតិ និងសុខាពន្រជីវិតសម្រ្រប់ស្រ្តី និងកុមារី ប៉ុន្ត្រជារឿយៗ 
វាជាប្រធនបទតំណមមួយ ដ្រលមិនងាយនឹងនិយយដល់ ហើយអាចនាំអោយមាន 
អារម្មណ៍ខា្ម្រសអៀន និងអាមា៉្រស់។ វាក៏អាចនាំអោយកុមារីបាត់បង់ ចំណាប់អារម្មណ៍ 
ៅសលា ឬមិនៅសលាប៉ុនា្ម្រនថ្ង្រ។ ការមានរដូវគឺជាធតុយ៉្រងសំខាន់ន្រអនាម័យ 
ដ្រលជះឥទ្ធិពលដល់ប្រជាជនពាក់កណា្ត្រលពិភពលោកៅលើផ្ន្រកដ៏ធំន្រការរស់នៅ 
របស់ពួកគ្រ។ ក្នុងការបោះពុម្ពផ្រាយ ព្រំដ្រនន្រកម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនាម័យបងា្ហ្រញ
ពីវិធីសស្រ្តដ្រលកម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំ អនាម័យអាចពង្រីកបន្ថ្រមក្នុងការកំនត់ពីការ
គ្រប់គ្រងអនាម័យព្រលមានរដូវនៅសលារៀន និងសហគមន៍ក្នុងការកាត់បន្ថយាព 
ស្មុគស្ម្រញទាំងន្រះសម្រ្រប់ស្រ្តី 
និងកុមារី។ សៀវភៅន្រះ ប្រងច្រក 
ការរៀនសូត្រ អនុសសន៍ ការ 
បង្កើតថ្មី និងបទពិសោធន៍ពីអង្គការ
ផ្ល្រនអន្តរជាតិ (Plan International)  
អង្គការវ៉តធើអ្រត (WaterAid) 
WSSCC, UNICEF, WASH 
United, Grow and Know, និង 
USAID/WASHplus.


