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ឯកសារសមូហកម្មរ្រសអ់ាល្លឺមង់៉ស្តពីកីារអនុវត្តផផ្នាកសុខភាព

ច្វកីារជាមយួគ្នា ចដីម្្ីរចងកតី និងផែករផំលកការចរៀនសូបត
ឯកសារសមូហកម្មរ្រសអ់ាល្លឺមង់៉ស្តពីីការអនុវត្តនផ៍ផ្នាកសុខភាព (GHPC) គលឺជាការផ្្តួែចផ្្តមីរមួគ្នា មយួរ្រសប់កសងួសហប្រតិ្រត្តកិារ 
និងអភិវឌ្ឍនច៍សដ្ឋកិែ្ចននសហពន័្ធអាល្លឺមង់៉ (BMZ) និងទភីានា កង់ារអនុវត្តនរ៍្រសអ់ាល្លឺមង់៉ ម្នជាអាទិ៍ Deutsche Gesellschaft 
fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH និង្នាគ្រអភិវឌ្ឍន៍ KfW Development Bank (KfW) បតរូវោនចគ
សាគា លរ់មួគ្នា ថាជាសហប្រតិ្រត្កិារអភិវឌ្ឍនអ៍ាល្លឺមង់៉ (GDC) ។ ោ្រត់ាងំពីឆ្នា  ំ2004 មក ឯកសារសមូហកម្មចនះម្នទនំាកទ់នំង
ជាមយួអនាកឯកចទសនានាផដលច្វកីារកនាុងកម្មវ ិ្ គី្ពំារសុខភាព និង គ្ពំារសងគាមផដលគ្បំទចោយអាល្លឺមង់៉កនាុងដំចណីរការបគ្រប់គង 
ែចំណះដឹងរមួគ្នា ចដីម្ផីសវងរកការកណំតអ់ត្តសញ្ញា ណ ែងបកងឯកសារ នងិផែករផំលកែចំណះដឹងផដលោន្រចងកតីកនាុងកឡុំងចពល
អនុវត្តកម្មវ ិ្ ចីៅជំុវញិពិភពចោក។

ពី ” ការអនុវត្តោនល្អ ” ចៅកានក់ារចរៀនសូបតពីការអនុវត្ត
ចៅឆ្នា ២ំ០១៥ ឯកសារសមូហកម្មោន្រផងវរការច ្្ត តការយកែតិ្តទុកោករ់្រសខ់្នួពីការពយាយាមោ្រយ់ក “ ការអនុវត្តនល៍្អ “ ចឆ្្ះ
ចៅរកការ្រចងកតីែចំណះដឹងថ្មអីពីំការផ្្តលអ់ន្តរាគមនច៍លីកិែ្ចអភិវឌ្ឍន។៍ នាមុំខចោយសណួំរសខំាន់ៗ ែនំនួ 2-3 ករណីសកិសានីមយួៗ
កនាុងឯកសារចនះវភិាគអពីំរច្រៀ្រផដលកម្មវ ិ្ អីាល្លឺមង់៉ នងិសាថា ្រន័នដគូ ោនឈានដលក់ារប្រឈមមុខនឹងការអភិវឌ្ឍនជ៍ាកោ់ក់ វ ិ្ ី
ផដលអាល្លឺមង់៉ោនចោះបសាយការលោំក និងសបម្រវ ិ្ សីាសស្តរ្រសព់កួចគចៅតាមចនាះ និងចៅតាមអវផីដលពកួចគោនចរៀនសូបតកនាុង
ដំចណីរការអនុវត្តប្រក្រចោយប្រសិទ្ធភាព។ 

ការ្រចងកតីភាពជាម្្ច ស់តាមរយ:ដំចណីរការសហការ
ោ្រត់ាងំពីការ្រចងកតីចឡងីជាងមយួទសវត្សកនង្មកចនះ ឯកសារសមូហកម្មចនះោនជយួជំរញុដលស់ហគ មនអ៍នុវត្តនក៍ារងារ
កនាុងែចំណាមអនាកជំនាញផផ្នាកសុខភាព និងអនាកជំនាញផផ្នាកគ្ពំារសងគាម តាមរយៈការោក្់រញ្ចូ ល 
និងការចបជសីចរសីចោយម្នការែូលរមួ និងដំចណីរការផ្លិតកម្មរ្រស់ចគ។

ជាចរៀងរាលឆ់្នា ្ុំរគគាលិក GIZ និង KfW មកពីជំុវញិពិភពចោកបតរូវោនអចញជញី រមួជាមយួអងគាការនដគូរ្រសព់កួចគ ចដីម្ោីក់ និង
ពិភាកសារមួគ្នា នូវសំចណីគចបម្ង្រទពិចសា្ន៍ផដលពួកចគចជឿថាគួរផតបតរូវោនែងបកងជាឯកសារលម្អតិោន។ តាមរយៈការែូលរមួ
យ៉ាងសកម្មរ្រស់ពួកចគកនាុងដំចណីរការចបជសីចរសី ពួកចគជួយផប្រក្ាយឯកសារសមូហកម្មចនះចៅជាការ្រចងកតីរមួគ្នា ផដលករណី
សិកសារ្រសព់កួចគឆ្ុះ្រញ្្ច ងំពី្រញ្ហា ប្រឈម និង ប្រធាន្រទនានាផដលសហគមនផ៍្្តលត់នម។្

ចោយម្នការែង្អុល្រងាហា ញពីការវាយតនម្អំពគុីណសម្ត្តនិនសំចណីគចបម្ងទាងំចនះ BMZ សចបមែែតិ្តថាចតី
គចបម្ងចសនាមីយួណាផដលបតរូវែងបកងជាឯកសារ។ អនាកនិពន្ធវជិាជ ជីវៈបតរូវោនែុះកិែ្ចសនយា ចដមី្្ីរចងកតីករណីសកិសានានា
ចោយសហការជាមយួ្ុរគគាលិកកម្មវ ិ្ ី នងិសាថា ្រន័នដគូរ្រសព់កួចគ។ មុនចពលចោះពុមផ្្សាយ អនាកបតរួតពិនិត្យឯករាជ្យផដលជាអនាក
ជំនាញអន្តរជាតិកនាុងវសិយ័រ្រសខ់្នួ ច្វកីារពិនិត្យចឡងីវញិនូវករណីសកិសាទាងំចនាះ និងផ្្តលច់យា្រលច់លីចគ្លគនិំតថ្មផីដលបតរូវោន
្រចងកតីចឡងី។

health.bmz.de/ghpc

fb.com/HealthyDEvs

www

@HealthyDEvs

More information about the German 

Health Practice Collection can be 

obtained by contacting the Managing 

Editor at ghpc@giz.de or by visiting 

the Collection’s homepage (health.

bmz.de/ghpc) where all case studies, 

as well as related materials, are 

available for download.

រូ្រថតចៅចលីបក្រខាងមុខ៖ អនាកបសី សម គនា្ធ  អាយុ៣៨ឆ្នា  ំរកែំណូលោនបតឹមផតជាង 2 € (អលឺរ ៉ូ) កនាុងមួយនថងៃពីការប្រមូលសបម្មផដលអាែផកនែនាចឡងីវញិចៅរាជធានីភនាំចពញ។ 
នាចពលថ្មីៗ ចនះ គ្ត់បតរូវោនកំណត់អត្តសញ្ញា ណថាជាបគរួសារបកីបក ចោយកម្មវ ិ្ អីត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកោនពបងីកចៅកាន់ទីប្រជំុជន។
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API Application Programme Interface

 សម្័ន្ធផផ្នាករងឹននកម្មវ ិ្ ីកំុព្ូយទ័រ
BMZ Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, Germany

 បកសួងសហប្រតិ្រត្តិការចសដ្ឋកិែ្ច និងអភិវឌ្ឍន៍ននសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់
CARD Council for Agricultural and Rural Development

 បករុមប្ឹរកសាសា្ត រអភិវឌ្ឍន៍វសិ័យកសិកម្ម និងជន្រទ
DFAT Department of Foreign Affairs and Trade, Australia

 បកសួងការ្ររចទស និងពាណិជជកម្មអូសសា្ត លី
GDC German Development Cooperation

 កិែ្ចសហប្រតិ្រត្តិការអភិវឌ្ឍន៍អាល្លឺម៉ង់
GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH 

 សហបគ្សសហព័ន្ធផ្្តល់កិែ្ចសហប្រតិ្រត្តិការអន្តរជាតិ/អងគាការ GIZ
HEF Health Equity Fund

 មូលនិ្ិសម្ម៌សុខាភិោល
IDPoor Identification of Poor Households Programme

 កម្មវ ិ្ ីអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក
IIS IDPoor Information System

 ប្រព័ន្ធព័ត៌ម្នបគរួសារបកីបក
IT Information technology

 ព័ត៌ម្នវទិយា
KfW KfW Development Bank

 ្នាគ្រអភិវឌ្ឍន៍ KfW
NGO Non-Governmental Organisation

 អងគាការមិនផមនរោ្ឋ ភិោល
PRISM Platform for Real-time Information Systems

 ្្តហវ័មប្រព័ន្ធព័ត៌ម្នតាមចពលចម៉្ងពិតជាក់ផស្តង 
URC University Research Co., LLC

 សាកលវទិយាល័យបសាវបជាវយូអរសីុ , LLC
VRG Village Representative Group

 បករុមតំណាងភូមិ

ម្តកិា

ខ្ឹមសារសចងខេ្រ          04
ការផណនាអំំពីអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក, ផខ្សជីវតិសបម្្រ់ជនបកីបក      06
ពាក្យចពែន៍ខ្ះៗអំពីភាពបកីបក និងអត្តសញ្ញា ណកម្មជនបកីបក      08
ភាពបកីបក ការកាត់្រនថាយភាពបកីបក និងការកំណត់ភាពបកីបកចៅកម្ុជា      10
ការវវិត្តរ្រស់អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ជាផផ្នាកមួយននការចឆ្ីយត្រែំចពាះភាពបកីបករ្រស់កម្ុជា   12
វដ្តននជំហានអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក        14
្រញ្ហា ប្រឈម និង ការសបម្រខ្ួន         19

សមិទ្ធផ្លរ្រស់អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក        29
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ប្រអ្់រ១៖ ចមចរៀនសខំាន់ៗ

ប្រពន័្ធអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកបីក ផដលម្នវសិាលភាពកនាុងបក្រខណ្ឌ ទូទាងំប្រចទស ម្នភាពបតមឹបតរូវបគ្រប់គ្ន់ 
សហគមនទ៍ទលួយក ចហយីផ្្តលមូ់លនិ្ ទិាងំបសរុងចោយរោ្ឋ ភោិល។ ការច្រ្តជាញា ែិត្តផផ្នាកនចយាោយ នងិហរិញញាវតថាុរ្រសរ់ា
ជរោ្ឋ ភិោល  ទន្មឹនឹងការអនុវត្តម្នប្រសិទ្ធភាព ការអនុវត្តចោយសហគមនច៍ៅមូលោ្ឋ ន ោនអនុញ្ញា តិឲ្យកម្មវ ិ្ អីត្តសញ្ញា ណ
កម្មបគរួសារបកីបកចៅកម្ុជា “ IDPoor “ ពបងីកសកម្មភាព និងក្ាយចៅជាយន្តការកណំតច់គ្លចៅផ្្ូវការរ្រសប់្រចទសកម្ុជា
សបម្្់រកម្មវ ិ្ នីានាផដលគ្បំទជនបកីបក។

ដំចណីរការម្នតម្្ភាព ដឹកនាចំោយសហគមន៍ ផ្្តលត់នមស្ងគាម និងរកសាភាពបកីបកឲ្យសថាតិចៅកនាុងរងវងន់ចយាោយ។ 
ដំចណីរការច្ីរកែហំ ចកីតម្នជាចរឿយៗដូែ អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកបីក ជបមរុញសហគមនន៍ានាឲ្យនយិាយអពីំភាព
បកីបក ចហយីច្វឲី្យអនាកចរៀ្រែចំគ្លនចយាោយទទលួខុសបតរូវកនាុងការចលីកកមស្ស់ាថា នភាពជវីភាពរសច់ៅរ្រសជ់នបកបីក 
និងជនងាយរងចបគ្ះ។

ចដីម្កីសាងទនុំកែិត្តចលីទិននានយ័ផដលោន្រចងកតី អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក បតរូវរមួ្រញ្ចូ ល និងបតរូវម្នតម្្ភាពជា
មយួភាគីពាកព់ន័្ធផដលម្ន្រណំងចប្ីរបោសទិ់ននានយ័ចនាះ។ យន្តការបតរួតពិនិត្យនិងវាយតនមរ្ងឹម្ ំនិងវ ិ្ ផី្្សពវផ្សាយលទ្ធផ្ល
កម៏្នសារៈសខំានដូ់ែការប្រមូល និងផ្្តលទិ់ននានយ័ផដលម្នគុណភាពផ្ងផដរ។ ចវទិកាផ្្តលព័់តម៌្នបតឡ្រ់ ឬបករុម
ផ្្តលច់យា្រលអ់ាែជយួ ភាជ ្រទ់នំាកទ់នំងភាគីពាកព់ន័្ធ និងកសាងទនុំកែិត្តចលីទិននានយ័ចដីម្ចីប្ីរបោសស់បម្្រក់ណំត់
ចគ្លចៅ។

ការពចនឿ្ននិង្ររយិា្រន័នា ម្នទនំាកទ់នំងគ្នា ស្អតិរមតួយន្តការកណំតមុ់ខសញ្ញា  និងតបមរូវការម្នតុល្យភាព។ 
គុណសម្ត្តនិនលកខេខណ្ឌ  “ ភាពឆ្្ររ់ហ័ស និងឌីជីថល “ មិនគរួជាតបមរូវការជាអាទិភាពខស្ជ់ាងតនមផ្ដលម្ន
លកខេណ: “ ្ររយិា្រន័នា និងការែូលរមួ “ ចនាះចទ។ ជាទស្សនៈ គរួរមួ្រញ្ចូ លគ្នា ននលកខេណៈទាងំពរីចដីម្្ីរចងកនីអតថាប្រចយាជន៍ 
និងកាត្់រនថាយកហុំស និងការែណំាយចោយអនុចោមតាម្រណា្ត អាទិភាពរ្រសរ់ោ្ឋ ភោិល និងសហគមន។៍
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ករណីសកិសាចនះ ពិពណ៌នាអពីំការវវិឌ្ឍនន៍នកម្មវ ិ្ អីត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក
ចៅកម្ុជា ផដលរហូតដល្់រែ្ចុ្រ្ននាចនះ ម្នអាយុកាលជាងមយួទសវត្សមកចហយី 
ភាពោសទំុ់ចលីការងារ និងផ្្តលនូ់វការយលដឹ់ងអពីំអត្តសញ្ញា ណកម្មភាពបកបីកផដល
ម្ននិរន្តរភាពចៅកនាុងប្រចទសផដលម្នបោក់ែណូំលម្្យមកបមិតទា្រ។

្រញ្ហា ប្រឈម
ម្នប្រជាជនកម្ុជាប្រម្ណជាម្នា កក់នាុងែចំណាមបោនំាកផ់ដលរសច់ៅកនាុងភាព
បកីបក។ តាមរយ:ការវាសស់ង់្មយួែនំនួអពីំភាពបកបីកផដលម្នលកខេណ: 
ពហុវសិយ័ ប្រជាជនរហូតដល់ 50% ននប្រជាជនទាងំអសជ់ាប្រជាជនបកបីក ឬជាប្រ
ជាជនងាយរងចបគ្ះកនាុងការក្ាយជាជនបកីបក ខណៈផដលកមុ្ជាអនុវត្តចសរភីាវ្ូរ
នីយកម្មទីផ្សារចៅែុងទសវត្ស ១៩៩០ ោននាឱំ្យម្នកចំណីនចសដ្ឋកិែ្ចជា្រន្ត
្រន្ា្រ់ ្រ៉ុផន្តវាមិនោនផ្្តលផ់្លប្រចយាជនដ៍លប់្រជាជនកម្ុជាបគ្ររ់្ូរចនាះចទ 
ចហយីតនម្ចលកីារចប្របីោស់ចសវាសុខាភិោល គលឺហួសពីលទ្ធភាពរ្រស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ 
តាមរយៈសកម្មភាពរ្រស់រាជរោ្ឋ ភិោល និងការគ្បំទពី្ររចទស កម្មវ ិ្ គី្ពំារសងគាម
ជាចបែនីសបម្្់រជនបកបីកបតរូវោន្រចងកតីចឡងី រមួទាងំការផថទាសុំខភាពឥតគិតនថ្ 
និងការផ្្តល់អាហារ្ូរករណ៍ចៅតាមសាោចរៀនផ្ងផដរ។ ចទាះជាយ៉ាងណាក្តី 
កម្មវ ិ្ ី និងសាថា ្រន័អនុវត្តនីមយួៗម្នលកខេណៈវនិិែ្យ័ និងដំចណីរការចរៀងៗខ្នួ 
កនាុងការកណំតអ់ត្តសញ្ញា ណបគរួសារបកីបក។ ករណីផ្រ្រចនះ គលឺគ្្ម នប្រសិទ្ធភាព 
និងភាពែបាសោ់ស់ ចហយីជាចរឿយៗអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកមនិោនចៅដល់
ជនងាយរងចបគ្ះ្ំរផុ្តចឡយី។

ការចឆ្យីត្រ
រោ្ឋ ភោិលអាល្លឺម៉ង់តាមរយៈជីអាយហ្សតិ GIZ ោនផ្្តល់ការគ្បំទដល់បកសួង
ផផ្នការ ោ្រត់ាងំពឆី្នា ២ំ០០៥ មកម្ច៉ះ ចដីម្្ីរចងកតី និងអនុវត្តយន្តការអត្តសញ្ញា ណ
កម្មភាពបកបីកថមួយ ផដលជានតីវិ ិ្ ផីតមួយគត់សបម្្់រកម្មវ ិ្ ចី ្្ត តចលីជនបកីបក។ 
កម្មវ ិ្ ផីដលបតរូវោន្រចងកតីចឡងីចៅថា " អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក " ឬ " IDPoor " 
ផដលកាលពីដំ្ូរងច ្្ត តចៅកាន់តំ្រន់ជន្រទផដលម្នប្រជាជនកមុ្ជា៨០%រស់
ចៅ ចហយីចប្ីរបោសគ់រំកូូនកាតម់យួចោយបែោែ្់រញ្ចូ លគ្នា នូវទិដ្ឋភាពជាកផ់ស្តងនន
ឧ្រករណ៍វាស់ផវងពីកបមិតជីវភាព(proxy means test) ជាមួយនឹងភាពបតមឹបតរូវ 
និងលទ្ធភាពននដំចណីរការចបជសីចរសីចៅតាមសហគមន៍។ សាថា ្រន័រ្រស់រោ្ឋ ភិោល 
និងអងគាការជាតិអន្តរជាតិផដលផ្្តលក់ម្មវ ិ្ ចី ្្ត តចលីជនបកបីក ោនចប្ីរបោសទិ់ននានយ័
បគរួសារបកបីក កនាុងការកណំតច់គ្លចៅអនាកទទលួផ្លរ្រសព់កួចគ ្រន្ា្រពី់ការសាក
ល្ងមយួចៅកនាុងឃុែំនំនួ្រនួកនាុងឆ្នា ២ំ០០៧ កម្មវ ិ្ អីត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកោន
អនុវត្តអត្តសញ្ញា ណបគរួសារបកីបក ចៅចខត្តែនំនួ៨កនាុងមយួឆ្នា  ំចដីម្ឲី្យចខត្តទាងំ២៤
ចៅប្រចទសកម្ុជាបតរូវោនបគ្រដណ្ត ្រក់នាុងរយៈចពល្ីរឆ្នា មំ្តង។

អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ោនជ្ួរប្រទះ្រញ្ហា ប្រឈមមយួែនំនួ 
បពមទាងំោនច វ្កីារផកសបមរួលជា្រន្ត្រន្ា្់រចដីម្ផីកលម្អការអនុវត្ត។ 
បកសួងផផ្នការោនផកលម្អការគ្បំទ និងការតាមោនការអនុវត្តចដីម្ធីានាឲ្យ
ដំចណីរការការងារតាមោនបតឹមបតរូវ។ និយមន័យ និងការយល់ចឃញីចផ្្សងៗគ្នា អំពី
ភាពបកបីក ផដលោនចលីកជាសំណួរអំពមូីលចហតុផដលអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារ
បកីបក មិនោនកណំតអ់ត្តសញ្ញា ណបគរួសារមយួែនំនួផដលទនំងជាម្នជីវភាពបកបីក 
ដូចែនាះ ការ ចលីកកមស្ក់ារយលដឹ់ងចៅមូលោ្ឋ ន និងការពភិាកសាជាមយួអនាក
ចប្របីោសទិ់ននានយ័បគរួសារបកបីក កោ៏នផកលម្អសមតថាភាពបគ្រប់គង និងផ្្សពវផ្សាយទិននានយ័
ពត័ម៌្នរ្រសខ់្នួ តាមរយ:លទ្ធភាពអាែទទលួទិននានយ័បគរួសារបកីបកមកចប្ីរបោសពី់
តាមអីុន ល្ឺណិត ចោយ្រផនថាមលកខេណៈពិចសសអំពីទំរង់ផផ្នទនីងិងាយបសរួលចមលី
និងពបងីកកិែ្ចសហប្រតិ្រត្តកិារ និងការរាយការណ៍តាមតបមរូវការ។ ការអនុវត្តសាក

ល្ងមយួនន្រចែ្ចកវទិយាែលត័មយួែនំនួ កក៏ពុំងដំចណីរការផ្ងផដរ។ បកសងួផផ្ន
ការោនចរៀ្រែនីំតិវ ិ្ អីត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកបីកចៅទីប្រជំុជន និងោន ប្រកាសោក់
ឱ្យអនុវត្តជាផូ្្វការចៅែុងឆ្នា ២ំ០១៦។

ខណៈវដ្ត ននការកណំតនិ់ងច្វ្ីរែ្ចុ្រ្ននាភាពទិននានយ័បគរួសារបកីបក រយៈចពល្ីរឆ្នា ំ
កពុំងជាទីោ្រអ់ារម្មណ៍ ច្ៀ្រនឹងអចងកតភាពបកីបកនានាចៅត្ំរនដូ់ែគ្នា  បគរួសារ
ផដលខកខានមនិោនច្វអីត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកបកីបកចៅកនាុងភូមិរ្រស់ 
ខ្នួ ោោំែប់តរូវរង់ោរំហូតដលជំុ់ប្រមូលទិននាយ័្រន្ា្រ់ ចដីម្ទីទលួការវាយតនម្ 
អពីំលទ្ធភាពទទលួោន្រណ័្ណសម្ម។៌ ចោយម្នប្រជាជនផខ្មរម្នា កក់នាុងែចំណាម 
្ួរននាក់ច វ្ែំីណាកបសរុកចៅរកការងារច វ្ី ចហយីម្នបគរួសារជាចបែីនផដលងាយ
ធ្ាកែូ់លកនាុងភាពបកបីក និងោកផុ្តពីភាពបកបីក អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក 
បតរូវការវ ិ្ សីាសស្តទូលទូំោយមយួ ចដីម្អីនុញ្ញា តឱ្យបគរួសារោកព់ាក្យចសនាសំុីច្វី 
អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកបីកចៅែចន្ាះជុនំនការកណំតអ់ត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក។ 
យនក្ារអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកតាមការចសនាសំុី កពុំងអនុវត្តសាកល្ង
ោ្់រចផ្្តមីចៅែុងឆ្នា ២ំ០១៧។

សមិទ្ធផ្លផដលសចបមែោន
• អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ោនបគ្រដណ្ត ្រច់ៅទូទាងំប្រចទស៖ 

គិតបតឹមឆ្នា ២ំ០១៣ ភូមិទីជន្រទទាងំអសប់តរូវោនបគ្រដណ្ត ្រ់ ចហយី  
ចៅឆ្នា ២ំ០១៩ នឹងបគ្រដណ្ត ្រទ់ាងំភូមិទីជន្រទទាងំភូមិទីប្រជំុជន។

• អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក បតរូវោនផ្្តលថ់វកិាទាងំបសរុងចោយរាជរោ្ឋ ភិ
• ោលកម្ជាសបម្្រប់្រតិ្រត្តកិារទាងំអស់ផដលទាក់ទងចៅនឹងការអនុវត្តចៅ
• ជន្រទ។ ការងារចនះបតរូវោនសចបមែចោយកិែ្ចបពមចបពៀងដំ្ូរងរវាងរាជរោ្ឋ ភិ 
• ោលកម្ុជា នងិបកសងួសហប្រតិ្រត្តកិារនិងអភិវឌ្ឍនច៍សដ្ឋកិែ្ចសហពន័្ធអាល្លឺមង់៉ 

និងបកសួងការ្ររចទស និងពាណិជជកម្មអូសសា្ត ល(ីDFAT) តាមរយ:កិែ្ចសនយា
ផដលចផ្ក្ារទទលួខុសបតរូវផផ្នាកហរិញញាវតថាុជា្រចណ្តី រៗដលប់កសងួផផ្នការ។

• អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ទទលួោនទនុំកែិត្ត និងតណំាងឲ្យទស្សនៈ 
រ្រសស់ហគមនអ៍ពីំភាពបកីបក។ កនាុងមយួឆ្នា ំៗ  អនាកភូមិប្រផហល ១,៦ោននាក់ 
ែូលរមួកនាុងការចបជសីចរសីបករុមតំណាងភូមិ (VRG) រ្រស់ខួ្ន ចហយី ៣៥.000 
នាក់ ែូលរមួចោយ្្លក់នាុងដំចណីរការអនុវត្តអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក។ 
ដូែប្រធានបករុមប្ឹរកសាឃុមំ្នា ក់និយាយថា " ចយងីមិនែង់ឱ្យអនាកចបរៅែូលមក 
បោ្់រចយងី ថានរណាបកីបកចនាះចទ។ ចយងីសាគា ល់គ្នា ចៅវញិចៅមក ” ។

• រាជរោ្ឋ ភោិល និងនដគូផ្្តលត់នមដ្លទិ់ននានយ័បគរួសារបកីបក
• សបម្្រក់ារច វ្ផីផ្នការ និងការកំណត់ចគ្លចៅននកម្មវ ិ្ ៖ី 
• នដគូកាន់ផតចបែីនកំពុងចប្រីបោស់ទិននាន័យបគរួសារបកីបក 
• សបម្្រ់ការកំណត់ចគ្លចៅផដលចកីនចឡងីពី ៤២គចបម្ងកនាុងឆ្នា ២ំ០១២ 

ដល់ ១៣៦គចបម្ងចៅឆ្នា  ំ២០១៥ ឬ ៦៣%ននកម្មវ ិ្ ីអភិវឌ្ឍន៍
• ទាងំអស់ផដលោនអនុវត្តចៅកនាុងប្រចទសកម្ុជា។ ឯកឧត្តម ឆ្យថន 
• ចទសរដ្ឋមសន្តី រដ្ឋមសន្តីបកសួងផផ្នការ ោត់ទុកថាចនះគលឺជាការសូែនាករ
• មួយននភាពចជាគជ័យរ្រស់កម្មវ ិ្ ីអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកី
• បក៖ " ចៅចពលផដលនដគូកាន់ផតចបែីនចប្ីរបោស់ទិននាន័យបគរួសារបកីបក 
• សបម្្រ់ការកំណត់ចគ្លចៅរ្រស់ពួកចគ អន្តរាគមន៍កាន់ផតចបែីននឹងចៅ 
• ដល់អនាកផដលបតរូវការអន្តរាគមន៍ទាងំចនាះ " ។



6         ការផណនាអំំពីអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក, ផខ្សជីវតិសបម្្រ់ជនបកីបក

ការផណនាអំពីំអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក, 
ផខ្សជីវតិសបម្្់រជនបកបីក

អនាកបសី ផយម៉ ចសាភ័ណ អងគាុយជាមួយកូនបសីអាយុ២៥ឆ្នា  ំចឈា្ម ះ សុភ័បក 
ចៅផក្រកូនតុតូែមួយ ចបកាមចដីមចតានា តមួយចដីម ចៅជិតចរាងឥតជញ្ជ ងំផដលចគ
ចប្ីរសបម្្រ់ការជួ្រជំុគ្នា កនាុងភូមិ។ សស្តីជាម្្ត យអាយុ៦៣ឆ្នា  ំោនោថង់្្ស្ិក
រផហកទកម់យួថនាមៗ រែួទាញយក្រណ័្ណមយួផដលម្នរ្ូរថតគ្ត់ និងសុភប័ក។ 
នថងៃចនះ ពកួគ្តក់ពុំងរងោ់ចំវនចដីម្ថីតរ្ូរថ្ម។ី គ្តព់ន្យលថ់ា ្រណ័្ណចនះជា ្រណ័្ណសម្ម ៌
ផដលផ្្តល់ឱ្យប្រជាជនកម្ុជាបកីបកដូែរូ្រគ្ត់ឲ្យទទួលោននូវការផថទាសុំខភាព
និងទទួលោនអតថាប្រចយាជន៍ចផ្្សងៗចទៀតចោយឥត្រង់បោក់។

ចៅចពលនាងនិយាយ អនាកបសី ចសាភ័ណ សម្ឹងចមីលកូនបសីរ្រស់គ្ត់
មិនោក់ផភនាកផដលកំពុងកាន់្រ័ណ្ណសម្ម៌ ្ិរទច្ីរកចបសាម្្ស្ិក
ចហយីទាញអាវការ ៉ូែបមរុះពណ៌បកហមោយចខៀវ។ អនាកបសី ោ្រ់នដ សុភ័បក 
កំុឲ្យចរចីោយចគ្ះខនាងកូនថនាមៗ។ គ្ត់បោ្រ់ថាកូនបសីរ្រស់គ្ត់
ឧសសាហ៍ឈលឺ។ កាលអាយុ៤ផខ សុភប័ក បគរុនចរៅ្ត  ដូចែនាះឪពុកម្្ត យនាងោននាំ
នាងចៅមន្ីរចពទ្យ ចហយីចពទ្យបោ្រ់ថានាងម្នជំងលឺរោកចបសាមខួរ។ 

ពួកគ្ត់ោននានំាងមកផ្្ះ ចហយីយកនាងចៅរកបគរូ្ុររាណម្នា ក់ផដល
ពន្យល់គ្ត់ថាកូនបសីគ្ត់ម្នជំងលឺសកន់ជាន់ ជាជំងលឺមួយផដលចកីតចលីកូនចក្មង 
្រណា្ត លមកពីវញិ្ញា ណបពាយ្ិរសាែ។ អនាកបសី ចសាភ័ណ ពន្យល់ថា " 
ម្្ត យចដីមរ្រស់ សុភ័បក កាលពីជាតិមុនតាមយកនាងចៅវញិ " ្រ៉ុផន្តចោយសារផត
ខញាុ ំបសោញ់នាងខ្ាងំចពក ចទី្រខញាុ ំអាែច្វីឲ្យនាងចៅរស់រានម្នជីវតិោន " ។

ឥឡូវសុភប័កបក្ំ នាងមិននិយាយស្តី ចហយីពឹងអាបសយ័ចលីម្្ត យនាង។ 
នាងចៅផតម្នជំងលឺបគរុនចរៅ្ត ជាចរឿយៗ ្រ៉ុផន្តោ្រត់ាងំពី កម្មវ ិ្ អីត្តសញ្ញា ណកម្ម
បគរួសារបកបីក ោនកណំតប់គរួសាររ្រសន់ាងថាជាបគរួសារបកបីក នាងអាែទទលួោនចសវា
សុខភាពចៅចពលផដលនាងបតរូវការ។ កាលពីមុនអនាកបសី ចសាភ័ណ ផដលជាសស្តចីមម៉្យ 
គ្តោ់នខ្ចបីោកច់គទុក្រង់នថម្ន្រីចពទ្យ។ គ្តល់កច់ខាអាវជជុះ ចហយីជនួកាលគ្ត់
អាែសំុច្ីរកបោកជ់ាមុនពីម៉យូផ្គាតផ់្គាង់ផដលទុកែិត្តគ្ត់ ពកួចគគិតថាគ្តនឹ់ងសង
ពួកចគវញិចៅចពលផដលគ្ត់ម្នបោក់។

 ែំណងចជីង៖ អនាកបសី  ផយម៉
ចសាភ័ណ និងកូនបសីរ្រស់គ្ត់ោន
 រូ្រថតថ្មីមួយសបម្្់រ្រ័ណ្ណសម្ម៌
ផដលអនុញ្ញា តឱ្យពកួគ្តទ់ទលួោនការ
 ផថទាសុំខភាពចោយឥតគិតនថ្
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្រ៉ុផន្តចៅចពលកូនបសីរ្រស់នាងធ្ាក់ខ្ួនឈលឺអនាកបសី ចសាភ័ណ មិនអាែច្វីការោន 
ចហយីគ្ត់ពិោកសង្រំណុលកាន់ផតខ្ាងំ។ ការផថទាសុំខភាពចោយ
ឥតគិតនថ្ផដលអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ផ្្តល់ឱ្យបគរួសាររ្រស់គ្ត់ 
ម្នសារៈសំខាន់ណាស់។ អនាកបសីចសាភ័ណ ពន្យល់ថា " ខញាុ ំច្វីអវីចោយខ្ួនឯង 
ពឹងចលីរូ្រខញាុ ំ្្ល់ " ។ ប្រសិនច្រីកូនរ្រស់ខញាុ ំឈលឺមួយសោ្ហ៍ ខញាុ ំចៅផ្្ះ។ 
ប្រសិនច្រីនាងម្នសុខភាពល្អ ខញាុ ំស្របាយែិត្ត ខញាុ ំអាែច្វីការោន "។

ដូែសម្ជិកបករុមថតរូ្របគរួសារបកីបកម្នា ក់ចទី្រផតោន្រញ្ច ្រ់ការពន្យល់ចៅ
កាន់បករុមបគរួសារទាងំឡាយ ផដលោនជួ្រជំុគ្នា ចៅកនាុងចរាងសបម្្រ់ជួ្រជំុគ្នា ថត
រូ្រ ្រ័ណ្ណសម្ម៌ បតរូវោនចៅជាផ្្ូវការថា ្រ័ណ្ណសម្ម៌ផដលអនុញ្ញា តឱ្យអនាក
កាន់្រ័ណ្ណ ទទួលោនការផថទាសុំខភាពចោយឥតគិតនថ្ ក៏ដូែជាទទួលោន
ឧ្រតថាម្ភ្នសបម្្រ់នថ្ទឹក និងអគគាីសនី អាហារូ្រករណ៍ សម្ទានដីសងគាមកិែ្ច 
និងចសវាកម្មចផ្្សងៗចទៀត។ សពវនថងៃចនះបគរួសារប្រជាពលរដ្ឋកម្ុជាប្រផហល
៥៧៥.000បគរួសារ ម្ន្រ័ណ្ណសម្ម៌ចោយសារផតដំចណីរការច្្តមុខសញ្ញា ចៅ
កាន់សហគមន៍ផដលប្របពឹត្តចៅចរៀងរាល់្រីឆ្នា មំ្តងចៅតាមចខត្តនីមួយៗ។

អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក គលឺជាកម្មវ ិ្ ជីាតិសបម្្រអ់ត្តសញ្ញា ណបគរួសារបកីបកចៅ
កម្ុជា ផដលកនាុងរយ:ចពលជាង១១ឆ្នា ទំទលួោនចជាគជ័យកនាុងការវាយតនមប្គរួសារបកី
បកចៅទូទាងំប្រចទស។
ចោយម្នការផ្្តលមូ់លនិ្ ពីិបកសងួសហប្រតិ្រត្តកិារ និងអភិវឌ្ឍនច៍សដ្ឋកិែ្ចននសហ
ពន័្ធអាល្លឺមង់៉ (BMZ) និងរោ្ឋ ភិោលអូសសា្ត លី និងម្នការគ្បំទចលីការអនុវត្តពីអងគា
ការជអីាយហ្សតិGIZ បកសួងផផ្នការននបពះរាជាណាែបកកមុ្ជា ោនចរៀ្រែដំំចណីរ
ការមួយផដលម្នលកខេណ:ប្រមូលផ្្តុ ំ នងិដំចណីរការជាប្របកតីផដលផ្្ុយបសឡះកាល
ពីចពលមុនអងគាការនិងកម្មវ ិ្ ផីដលដឹកនាកំារកណំតអ់ត្តសញ្ញា ណកម្មសបម្្រច់គ្ល
្រណំង្្លរ់្រសខ់្នួ និងផផ្្អកចលីលកខេណៈវនិិែ្យ័ភាពបកបីកចផ្្សងៗ។
សពវនថងៃ បកសងួផផ្នការ ោនផ្្តលហ់រិញញា្រ្ទានយ៉ាងចពញចលញ និងសបម្រសបមរួល
ការអនុវត្តអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកចៅបគ្រត់្ំរនជ់ន្រទននប្រចទសកម្ុជា ផដល
អនាកបសរុកចៅតាមមូលោ្ឋ នច្វកីារងារជាកផ់ស្តងកនាុងការកណំតអ់ត្តសញ្ញា ណបគរួសារបកី
បកចៅកនាុងសហគមនរ៍្រសព់កួចគ។

ចយាងចៅតាមអនាកបសី ចសាភ័ណ កម្មវ ិ្ ីអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ទទួលោន
ចជាគជ័យកនាុងការផសវងរកប្រជាជនបកីបកពិតបោកដ។ បគរួសារបកីបកគលឺជា
អនាកទទួលោន្រ័ណ្ណ។ ចនះជារច្រៀ្រផដលខញាុ ំចមីលចឃញីសាថា នភាពពិតបោកដ " ។ 
្រផនថាមចលីចសវាកម្មផដលម្នបសា្រ់ ទាក់ទងនឹង្រ័ណ្ណសម្ម៌ចៅកនាុងភូមិរ្រស់
គ្ត់ គ្ត់ែង់ចឃញីការគ្បំទ្រផនថាមចទៀត ដូែជា កម្មវ ិ្ ីជីវភាព ឬជំនួយកនាុងការ
សាងសង់្រងគាន់អនាម័យជាចដីម។ ការងារចនះម្នលកខេណ:បស្រតាមផផ្នការរ្រស់
រាជរោ្ឋ ភិោល ចដីម្ឲី្យកម្មវ ិ្ ីអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ម្នការវវិត្តជាផផ្នាក
សខំានម់យួននកិែ្ចខិតខបំ្ឹរងផប្រងកនាុងការកាត្់រនថាយភាពបកីបកកានផ់តម្នលកខេណ:
ទូលំទូោយ។

វ ិ្ ីចរៀ្រែំ្រចងកីតករណីសិកសាចនះ

ចៅផខមករា ឆ្នា ២ំ០១៧ អនាកនិពន្ធ និងអនាកបសាវបជាវមួយរូ្ររ្រស់ GHPC 
ោនសិកសារោយ-ការណ៍ និងឯកសារកម្មវ ិ្ ីអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក
ទាងំអស់ ្រន្ា្រ់មកោនច្វីដំចណីរមកកាន់ប្រចទសកម្ុជាចដីម្ផីសវងយល់
ចោយ្្ល់អំពីអវីផដលោនច្វី។ ចៅកម្ុជា ចោកបសីោនសម្្ភ សនដគូ និង
ភាគីពាក់ព័្ធនានាចៅកនាុងគំនិតផ្្តួែចផ្្តីមចនះ ដូែជា្ុរគគាលិកកំពុង្រចបមីការងារ 
និង្ុរគគាលិកផដលធ្ា្រ់្រចបមីការងារ អនាកពិចបគ្ះចយា្រល់ នដគូអភិវឌ្ឍន៍ 
និងតំណាងបកសួងផផ្នការ បពមទាងំភានា ក់ងាររោ្ឋ ភិោលដនទចទៀតផ្ងផដរ។ 
ករណីសិកសាចនះបតរូវោនចរៀ្រែំចឡងី ចោយម្នការពិចបគ្ះចយា្រល់យ៉ាងជិត
សនាទិ្ធជាមយួអនាកផដលធ្ា្រោ់នច្វកីារចៅកនាុងគនិំតផ្្តួែចផ្្តមីចនះ តាមរយៈដំចណីរការ
ឆ្ុះ្រញ្្ច ងំជាែម្ងចលីដំចណីរការអនុវត្តន៍ ្រញ្ហា ប្រឈមផដលោនចកីតចឡងី និង
ការយល់ដឹងកនាុងការចោះបសាយ្រញ្ហា ទាងំចនាះ បស្រតាមការច ្្ត តការយកែិត្ត
ទុកោក់ចលី្រទពិចសា្ន៍ពីការអនុវត្ត រ្រស់ឯកសារសមូហកម្មចនះ។ 

្រន្ា្រ់ពីការសងខេ្រ ស្តីពការកំណត់និយមន័យននភាពបកីបក និងវ ិ្ ីចផ្្សងៗ
កនាុងការកណំតអ់ត្តសញ្ញា ណបគរួសារបកីបក កនាុងជំពូកទី៣ នឹង្រងាហា ញនូវសាវតារ
ននភាពបកីបកចៅកម្ុជា និងតបមរូវការសបម្្់រអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក។ 
ជំពូកទី៤ ពិពណ៌នាអំពីដំចណីរការអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក និងជំពូកទី៥ 
ច ្្ត តចលី្រញ្ហា ប្រឈមផដលកម្មវ ិ្ ីោនជួ្រប្រទះកនាុងអំឡុងចពលអនុវត្ត 
និងនិងដំចណាះបសាយ្រញ្ហា  រ្រស់កម្មវ ិ្ ីអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក។ ជំពូក
ជា្រន្ត្រន្ា្រ់ពិនិត្យចឡងីវញិនូវសមិទ្ធផ្ល រ្រស់កម្មវ ិ្ ីអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារ
បកីបក និងចគ្លគនិំតសខំាន់ៗ ផដលោនចកីតចឡងីចៅអឡុំងចពលអនុវត្ត។ ករណី
សិកសាចនះ្រញ្ច ្រ់ចោយម្នការពិនិត្យចឡងីវញិពីអនាកជំនាញឯករាជ្យពីររូ្រកនាុង
វសិ័យភាពបកីបក និងការគ្ពំារសងគាម។

 អនាកបសី ម៉ក់ ជា (អាយុ២៤ឆ្នា )ំ និងសាវ មី    

 ោនចប្ីរបោស់្រ័ណ្ណសម្ម៌រ្រស់បគរួសារគ្ត់ជាចលីកទី១សបម្្រ់សបម្លកូនប្ររុសរ្រស់គ្ត់,
 ផដលបតរូវការការពយាលជំងលឺរោកផ្្ូវដចងហាមី។ គ្ត់ោននិយាយថា ច្រីមិនម្ន្រ័ណ្ណចនះចទ
ពួកគ្ត់ែបាស់ជាបតរូវខ្ចីលុយចគយកមក្រង់នថ្ឱ្យមនី្រចពទ្យជាក់ជាមិនខាន។



ពាក្យចពែនខ៍ះ្ៗ អពីំភាពបកីបក 
និងអត្តសញ្ញា ណកម្មជនបកីបក

8         ពាក្យចពែនខ៍ះ្ៗអពីំភាពបកីបក និងអត្តសញ្ញា ណកម្មជនបកីបក

ការកំណត់និយមន័យ និងការវាស់ផវងភាពបកីបក

ជា្ម្មតា ផខ្ស្រន្ាត់ននភាពបកីបកផផ្្អកចលីតនម្រូ្ិរយវតថាុននការចប្រីបោស់រ្រស់
្ុរគគាលម្នា ក់ទាក់ទងនឹងតបមរូវការអ្រ្្ររម្ននអាហារូ្រតថាម្ភ សចម្ៀក្រំពាក់ 
និងជបមកសានា ក់ចៅ។ គិតបតឹមផខតុោឆ្នា ២ំ០១៥ ្នាគ្រពិភពចោកោន
កណំតផ់ខ្ស្រន្ាតភ់ាពបកីបកអន្តរជាតិចស្មរីនឹង ១,៩០ដុោ្រកនាុងម្នា កក់នាុងមយួនថងៃ និង
រាយការណ៍អំពីការកាត់្រនថាយភាពបកីបកសកលពី៣៧,១% កនាុងឆ្នា  ំ១៩៩០ មក 
១២,៨%កនាុងឆ្នា ២ំ០១២(Cruz et al, 2015)។ ការរះិគន់រ្រស់្នាគ្រពិភព
ចោកចលីែំណុែចគ្ល និងការគណនាភាពបកីបកសាកល ោនែង្អុល្រងាហា ញថា
ែំណុែទាងំចនាះអាែបតរូវោនជំរុញចោយរច្រៀ្រវារៈនចយាោយ និង្ិរទោងំសាថា ន
ភាពបកីបករ្រស់អនាកផដលម្នជីវភាពបកីបកផក្របក ” ផដលចៅផខ្សចលី្រន្ាត់ភាពបកី
បកផត្រន្តិែ្រន្តួែ្ុ៉រចណា្ណ ះ (Hickel 2015 Reddy & Pogge, 2009) 1 ។ រាជរោ្ឋ
ភិោលោនកំណត់កបមិតភាពបកីបក្្ល់រ្រស់ខ្ួនចោយផផ្្អកចលីការែំណាយកនាុង
បសរុកចលីទំនិញសំខាន់ៗកនាុងទបមង់ជាមហាូ្រអាហារ និងមិនផមនជាមហាូ្រអាហារ។

ផ្្ុយចៅនឹងការគណនាភាពបកីបកផដលផផ្្អកចលីបោក់ែំណូល 
(ជាទូចៅចៅកនាុងប្រចទសអភិវឌ្ឍន៍) ឬការគណនាភាពបកីបកផដលផផ្្អកចលីការ
ចប្ីរបោស់ ទស្សនទានននភាពបកីបកពហុវសិ័យពិនិត្យចមីលចលីភាពខវះខាតផដល
ប្រជាជនជ្ួរប្រទះចលីផផ្នាកសុខភាព អាហារ្ូរតថាម្ភ ការអ្ររ់ ំនងិកបមិតជីវភាពរសច់ៅ 
(ការទទួលោនទឹកសា្អ តចប្ីរបោស់) អនាម័យ និងឥន្ធនៈែម្អិនអាហារទំចនី្រ)
ជាចដីម។ ទស្សនទានចនាះឆ្ុះ្រញ្្ច ងំពីរច្រៀ្រផដលប្រជាជនបកីបកពិពណ៌នាអំពី
ភាពបកបីករ្រសខ់្នួ និងទទលួសាគា លឧ់្រសគគាចផ្្សងៗផដលរារាងំពកួចគមិនឲ្យទទលួ
ោនគុណភាពជីវតិសមរម្យ (UNDP, 2016 Oxford Poverty and Human 
Development Initiative, 2015) ។

ការផសវងរកជនបកីបក៖ វ ិ្ ីសាសស្តកំណត់មុខសញ្ញា  
និងការចោះដូរ

ប្រសិទ្ធភាពននវ ិ្ សីាសស្តកណំតមុ់ខសញ្ញា ជាទូចៅ បតរូវោនវាសស់ង់្ចលីលទ្ធភាព
កនាុងការ្រចញ្ច ៀស ១)-ការរមួ្រញ្ចូ លអនាកទទួលផ្លផដលមិនផមនជាជនបកីបក 
(គិតទាងំកំហុស ឬ " ការចលែធ្ាយ ") និង ២)-ការខកខានមិនោនរមួ្រញ្ចូ ល

អនាកបកីបកពិតបោកដ (កំហុសពីការមិនោនោក់្រញ្ចូ ល ឬកំហុសពី 
' ភាពបគ្រដណ្ត ្់រមិនោនបគ្រ់បគ្ន់' (Oxford Policy Management, 2009; 
McBride and Nichol, 2016)។

ការកំណត់មុខសញ្ញា ទាមទារឲ្យម្ននិយមន័យអំពីភាពបកីបកផដលអាែវាស់
ស្ង់ោន។ ចៅប្រចទសអភិវឌ្ឍន៍ សិទ្ធិទទួលោនអតថាប្រចយាជន៍សងគាម ជាទូចៅ
បតរូវោនកំណត់តាមរយៈឧ្រករណ៍វាស់ផវងកបមិតជីវភាពផដលវាស់ស្ង់ែំនួនបោក់
ែំណូល និងបោក់សន្សផំដលមនុស្សម្នា ក់ម្ន ឬអាែពាក់ព័ន្ធនឹងការអចងកតអំពី
ការចប្របីោស់។ ឧ្រករណ៍វាស់ផវងពីកបមិតជីវភាព ជាញឹកញា្រប់តរូវោនចប្របីោស់
ចៅត្ំរនផ់ដលម្នបោកែ់ណូំលទា្រផដលម្នមនុស្សជាចបែីនច្វកីារចៅកនាុងវសិ័យ
ចបរៅប្រព័ន្ធ ខណ:ផដលការប្រមូលព័ត៌ម្នែបាស់ោស់អំពីបោក់ែំណូល 
ឬការចប្ីរបោស់ជួ្រការពិោក បតរូវែំណាយបោក់កាស និងែំណាយចពលចបែីន។

ឧ្រករណ៍វាស់ផវងពីកបមិតជីវភាព

ឧ្រករណ៍វាស់ផវងពីកបមិតជីវភាពម្នទំនាក់ទំនងរវាង ” វតថាុប្រហាក់ប្រផហល 
" ផដលងាយកំណត់្ររមិ្ណ ឬងាយសចងកត ដូែជា បទព្យសម្ត្តិ(ឧទាហរណ៍ 
កម្មសិទ្ធិចលីវទិ្ុយ ប្រចភទដំ្ូរលផ្្ះ) ឬការប្របពឹត្ត (កុម្រចៅសាោចរៀន) ជាមួយ
នឹងការចប្រីបោស់ផដលអនុញ្ញា តឱ្យអនាកសម្្ភ សន៍គណនាពិន្ុ ចហយីចប្ីរ្រន្ាត់ផ្រង
ផែកសិទ្ធិទទួលោនផដលចគោន្រចងកីតចឡងី។ ឧ្រករណ៍វាស់ផវងពីកបមិតជីវភាព
បតរូវោន្រចងកីតចឡងីចៅអាចមរកិឡាទីនកនាុងទសវត្ស១៩៨០ ចដីម្កីំណត់មុខ
សញ្ញា ជនបកីបកឱ្យោនល្អប្រចសីរសបម្្រ់កម្មវ ិ្ ីសងគាមនានា ្រន្ា្រ់ពីម្នវធិាន
ការកំផណទបមង់រែនាសម្័ន្ធរ្រស់្នាគ្រពិភពចោកនិងមូលនិ្ិរូ្រិយវតថាុអន្រ
ជាតិ ឧ្រករណ៍វាស់ផវងពីកបមិតជីវភាពម្នប្រសិទ្ធភាពជា្រងគាួរ ចហយីក៏ជាវ ិ្ ី
សបម្រតាមសាថា នភាពកនាុងបសរុកកនាុងការកំណត់បគរួសារបកីបកផ្ងផដរ (Lavallée et 
al, 2010)។ ចទាះ្ីរជាយ៉ាងណាក្តី កហុំសកនាុងការរមួ្រញ្ចូ ល និងការមិនរា្រ្់រញ្ចូ ល
រ្រស់វ ិ្ ីសាសស្តចនះ ចៅផតអាែម្នែំនួនចបែីនចោយសារកតា្ត មួយែំនួន ដូែជា 
ការចបជីសចរសីវតថាុតំណាង និងវ ិ្ ីច្វីចតស្ត ជាចដីម(AusAID, 2011)។ ឧ្រករណ៍
វាស់ផវងពីកបមិតជីវភាពក៏អាែមិនោនគិត្រញ្ចូ លនូវលកខេណ:ពហុទិដ្ឋភាពននភាព
បកីបក និងមិនចអីចពីដល់ការយល់ចឃញីរ្រស់សហគមន៍ែំចពាះភាពបកីបកផ្ងផដរ 
(Savadogo et al, 2015)។

ភាពចស្ីរបកីបក’បតរូវោនកំណត់ថាជាការរស់ចៅកបមិតភាពបកីបកផត្រន្តិែ ែំផណកឯ’ភាពងាយរងចបគ្ះែំចពាះភាពបកីបកវញិគលឺជាលទ្ធភាពននការក្ាយចៅជាជនបកីបកកនាុងចពលអនាគតផដលចបែីនផតោនដឹងតាមកតា្ត មួយែំនួន 
ដូែជា គ្្ម នការគ្រំពារសុខភាព ឬជំពាក់្រំណុលចគចបែីន (្នាគ្រពិភពចោក , 2014a; Mendoza, 2009)។

1



ម្នវ ិ្ សីាសស្តកណំតមុ់ខសញ្ញា ចផ្្សងចទៀត រមួម្នការកណំតមុ់ខសញ្ញា តាមប្រចភទ 
(វ ិ្ សីាសស្តសាមញញាមយួផដលផផ្្អកចលីលកខេណៈវនិិែ្យ័មយួ ឬចបែីនផដលងាយសចងកត 
ដូែជា អាយុ ចភទ សាថា នភាពពិការ)ការកណំតមុ់ខសញ្ញា តាមភូមិសាសស្ត (ជាប្រចភទ
មួយននការកំណត់មុខសញ្ញា តាមប្រចភទច ្្ត តជាសំខាន់ចលីប្រជាជនផដលរស់ចៅ
កនាុងត្ំរនផ់ដលបតរូវោនរកចឃញីថាម្នភាពបកីបកខស្់ ចហយីជាចរឿយៗបតរូវោនផ្គាួ្រ
ជាមយួវ ិ្ សីាសស្តកណំតមុ់ខសញ្ញា មយួចផ្្សងចទៀត) និងការកណំតមុ់ខសញ្ញា ចោយ
ខួ្នឯង(អនាកែូលរមួចបជីសចរសីចោយខួ្នឯងនូវអតថាប្រចយាជន៍ផដលបតរូវោនចរៀ្រែំ
ចឡងីចដីម្រីារាងំជនមិនផមនជាអនាកបកបីក ឧទាហរណ៍ ឱកាសការងារផដលផ្្តល់បោក់
ឈនាលួទា្រជាងទីផ្សារ) (Lavallée et al, 2010; Conning & Kevane, 2002)។ 
វ ិ្ សីាសស្តនីមយួៗទាងំចនះម្នភាពងាយបសរួលកនាុងការអនុវត្ត ្រ៉ុផន្តខវះទឡហាកីារណ៍ 
ចហយីកនាុងករណីមយួែនំនួចៅផតមិនោនកណំតអ់ត្តសញ្ញា ណអនាកបកីបក ជាពិចសស 
ប្រជាជនែល័ត។

ការកំណត់មុខសញ្ញា ចោយសហគមន៍

ចៅទសវត្សឆ្នា  ំ១៩៩០ ម្នការមិនឯកភាពជាមួយនឹងវ ិ្ ីសាសស្តទូចៅ ផដល
បតរូវោនចប្ីរបោស់ចោយកម្មវ ិ្ ីកាត់្រនថាយភាពបកីបកជាចបែីន ផដលនាឱំ្យម្នការ
ច ្្ត តការយកែិត្តទុកោក់កាន់ផតខ្ាងំចៅចលីវ ិ្ ីសាសស្តកំណត់មុខសញ្ញា តាម
សហគមន៍។ វ ិ្ ីសាសស្តទាងំចនះពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលផ្្តុ ំសម្ជិកចោយខ្ួន
ឯងចដីម្ោីត់ ឬកំណត់ថាជាបគរួសារណាខ្ះផដលពួកចគកំណត់ថាបកីបក តាម្ម្ម
តាម្នការពិភាកសាខ្ះកនាុងែំចណាមបករុមចនាះចៅបគ្ដំ្ូរងចលីនិយមន័យ ឬ
លកខេណៈវនិិែ្័យផដលទាក់ទងនឹងភាពបកីបក (Alatas et al, 2012) ។ ការ
កំណត់មុខសញ្ញា ចោយសហគមន៍អាែម្នភាពបតឹមបតរូវជាងឧ្រករណ៍វាស់ផវង
ពីកបមិតជីវភាពកនាុងការកំណត់អត្តសញ្ញា ណជនបកីបកខ្ាងំ និងទទួលោនការ
ចពញែិត្តកាន់ផតចបែីនចៅកនាុងសហគមន៍ ផដលចបែីនផតផ្្តល់ផ្លវជិជម្ន ដូែជា 
ការមិនយល់បស្រគ្នា  ឬការតវ៉ាម្នែំនួនកាន់ផតតិែចៅចពលផដលកម្មវ ិ្ ីបតរូវោន
អនុវត្ត ជាពិចសសចៅទីណាផដលម្នការតាមោន និងតម្្ភាពខ្ាងំក្ា (Yusuf, 
ឆ្នា  ំ2010 Alatas et al, 2012) ។

គុណវ្ិរត្តិននការកំណត់មុខសញ្ញា ចោយសហគមន៍គលឺ អាែម្នកំហុសឆគាងកនាុង
ការរា្រ់្រញ្ចូ លនូវបគរួសារអនាកម្ន ចោយសារអំចពីពុករលួយ (ឧទាហរណ៍ ដូែជា 
ការផ្្តល់អតថាប្រចយាជន៍ដល់សម្ជិកបគរួសារ) ឬ " ការោក់្រញ្ចូ លអនាកខ្ង់ខ្ស់ " 
(សម្ជិកសហគមន៍ផដលម្នឋានៈខ្ង់ខ្ស់ម្នឥទ្ធិពលដល់ការផ្រង
ផែកផ្លប្រចយាជន៍ចផ្្សងៗ) ឬសហគមន៍មិនដឹងពិតបោកដអំពីបទព្យសម្ត្តិ
ពិតរ្រស់បគរួសារមួយែំនួន (Handa et al, 2012) ។ ចទាះជាយ៉ាងណាក្តី
ចោយសារវ ិ្ ីសាសស្តកំណត់មុខសញ្ញា ចោយសហគមន៍្រងាហា ញឲ្យចឃញី
កំហុសឆគាងអំពីការរា្រ់្រញ្ចូ ល ចគចបែីនផតរា្់រ្រញ្ចូ លអនាកម្នជីវភាពផក្រ
បកមិនផមនរា្់រ្រញ្ចូ លអនាកម្នចឡយី (Alatas et al, 2012) ។

ែំណុែមួយចទៀតននការចប្រៀ្រច្ៀ្រគលឺថាឧ្រករណ៍វាស់ផវងពីកបមតិជីវភាពតាមកបមតិ
្រន្ាតពិ់ន្ មិនអាែរមួ្រញ្ចូ លនូវសាថា នភាពពិចសស ចបរៅពីអចថរផដលោនកណំត់ 
ផដលអាែច្វឱី្យសាថា នភាពបគរួសារកានផ់តម្នលកខេណ:មិនចទៀងទាត្់រផនថាមចទៀត កនាុង
ចពលផដលវ ិ្ សីាសស្តកំណត់មុខសញ្ញា ចោយសហគមន៍អាែច វ្ផី្រ្រចនះោន។

ជាទូចៅ នថែ្ណំាយននវ ិ្ សីាសស្តកណំតមុ់ខសញ្ញា ជាកោ់កម់យួកផ៏ប្រប្ររួលផ្ងផដរ 
ចៅចពលណាផដលការកណំតមុ់ខញ្ញា កានផ់តម្នភាពជាកោ់ក់ ការែណំាយចលីការ
បគ្រប់គងកានផ់តខស្(់Grosh, 1994) ។ ្រណា្ត ប្រចទសផដលម្នបោកែ់ណូំលទា្រ 
ចបែនីផតចបជីសចរសី ថាចតីបតរូវចោះដូរឬថឹ្ងផថ្ងកបមិតភាពបតឹមបតរូវននការកំណត់មុខ
សញ្ញា  ឬយ៉ាងណា ចដីម្្ីរញជូ នបោក់ឱ្យោនចបែនីតាមផដលអាែច វ្ោីនសបម្្រជ់ា
គុណប្រចយាជន៍ដល់ប្រចទសទាងំចនាះ ឬមួយបតរូវែណំាយចបែនីចលីការកំណត់មុខ
សញ្ញា ចដីម្ធីានាឲ្យមូលនិ្ិោនចៅដលជ់នបកបីក្រផុំ្ត។ យន្តការកណំតមុ់ខសញ្ញា
ចោយសហគមនអ៍ាែម្នប្រសិទ្ធភាពកនាុងការែណំាយ និងអាែម្នភាពបតឹមបតរូវ
ប្រសិនច្ីរបតរូវោនអនុវត្តកនាុងបទងប់ទាយ្លំ្មម ចហយីផដលអាែចែៀសវាងោននូវការរា្រ់
្រញ្ចូ លបករុមអនាក្ូរធារ (Conning & Kevane, 2002) ។

វ ិ្ សីាសស្តកូនកាត់

ជចបមីសមួយចទៀតគលឺ បតរូវរមួ្រញ្ចូ លគ្នា នូវគុណសម្ត្តិននឧ្រករណ៍វាស់ផវងពី
កបមតិជីវភាពជាមួយចតស្តននការកំណត់មុខសញ្ញា ចោយសហគមន៍។ វ ិ្ សីាសស្តផ្រ្រ
ចនះធានានូវតម្្ភាពនិងការទទួលយកចោយោក់្រញ្ចូ លសហគមន៍ទាងំមូលកនាុង
ដំចណីរការកំណត់មុខសញ្ញា  ទន្ឹមនឹងការពបងឹងលកខេណៈវនិិែ្័យផដលម្ន
សងគាតភាពមួយែនំនួ និងកាត្់រនថាយលចម្អៀងតាមរយៈឧ្រករណ៍វាសផ់វងពីកបមិតជីវភាព
ផដលកាន់ផតម្នលកខេណ:សតយានុម័ត។

ផ្្ះប្រនពណីយផ៍ខ្មរតាមទីជន្រទ- អនាកបសី ជូ យមឹ រស់ចៅកនាុងផ្្ះដូែចនះ  
ជាមួយនឹងកូន្ីរនាក់រ្រស់គ្ត់។ ផ្្ះចនះោន សាងសង់ចឡងីអំពីសរសរ
្រចងាគា លកូនចឈោីយជាមួយផអ្រផឡ្រច្វីរនា្រចលីកផុ្តពីនផ្្ដី
ដំ្ូរល និងជញ្ជ ងំប្រក់និង្ិរទោងំចោយកណ្ត ្រស្ឹកចតានា ត ផដលមិន 
 ម្នចទផ្្ះផដលប្រក់និងោងំជញ្ជ ងំចោយស័ងកសីចឡយី។
 លកខេណៈផដលអាែសចងកតចមីលចឃញីោន ដូែជា សម្្ភ រសំណង់, ទំហ ំនិង
  គុណភាពរ្រសផ់្ះ្សផម្ងគលឺជា ផផ្នាកមយួនន្រញជសីណួំរសបម្្់រអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក។
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2   ផខ្មរបកហមផដលដឹកនាចំោយ្រ៉ុលពតគលឺជាែលនាកំុម្មុយនីស្តោែ់ខាតផដលបគ្រ់បគងប្រចទសកម្ុជាោ្រ់ពីឆ្នា ១ំ៩៧៥ ដល់ឆ្នា ១ំ៩៧៩។ ប្រជាជនកម្ុជារហូតដល់២ោននាក់ោនស្ា្រ់ចបកាមរ្រ្រចោរចៅរ្រស់ពួកចនះ។ ថវីច្ីរភាគ
   ចបែីនននែំនួនប្រជាជនផដលចៅចសសសល់គលឺជាអនកខេរជនកនាុងឆ្នា ១ំ៩៧៩ក្តី ប្រជាជនកម្ុជាវយ័ចក្មងសពវនថងៃចនះម្នអបតាអកខេរកម្ម៨២ភាគរយ (កបមងទិននាន័យវសិមភាពពិភពចោករ្រស់អងគាការយូចណសកូស្តីពីការអ្រ់រឆំ្នា  ំ2014) ។

ភាពបកីបក ការកាត្់រនថាយភាពបកីបក 
និងការកំណត់ភាពបកីបកចៅកមុ្ជា

សងគាមមួយកនាុងអន្តរកាល

តាមរច្រៀ្រខ្ះ ប្រជាជនកម្ុជាផដលរស់ចៅតាមជន្រទ ហាក់ដូែជារស់ចៅ
តាមទម្្្រ់ផដលម្នរា្រ់រយឆ្នា មំកចហយី គលឺរស់ចៅកនាុងផ្្ះតូែៗផុ្តពីដី ច្វីពីចឈី
ជញ្ជ ងំនិងដំ្ូរលស្ឹក ែម្អិនអាហារចោយោក់ឆ្នា ងំចលីថ្មែសងាក ន្ីរដុ ោបំសរូវ
ឬដំឡូងចៅចលីនផ្្ដីតូែៗ អាែម្នម្ន់ ឬចគ្មួយកបាលប្រសិនច្រីបគរួសារ
ម្នដំចណីរការល្អ។ តាមពិតចៅ សងគាមកម្ុជាមួយផផ្នាក្ំចៅផតម្នលកខេណ:
កសិកម្មផដលម្នប្រជាជន 80% ននប្រជាជនសរុ្រ ប្រម្ណជា 15,6 ោននាក់ 
រស់ចៅតាមតំ្រន់ជន្រទ យ៉ាងចហាែណាស់កំពុងពឹងអាបស័យមួយផផ្នាកចលីការ
ប្រក្ររ្ររកសិកម្ម (Asia Pacific Observatory on Health Systems and 
Policies, 2015) ។ ជាមួយគ្នា ចនះ ចគក៏ចឃញីម្នសញ្ញា ននជីវតិសម័យទំចនី្រ
ផ្ងផដរ។ ម៉ូតូរតច់លីផ្្ូវដី កូនវទិ្ុយព្ូយរនឹងទពំកច់បកាមសយ៉ំា្រផ្ះ្ ប្រជាជនភាគចបែីន
ម្នទូរស័ព្នដចប្ីរ ចហយីចៅផ្្ះខ្ះចឃញីម្នពន្លឺបពាលៗចែញពីទូរទស្សន៍តូែៗ 
ភាជ ្រ់ចៅនឹងអាគុយ ្រំភ្លឺរាបតីកាលជាមួយនឹងមនុស្សកុះករ ជំុគ្នា ចមីលទូរទស្សន៍។

ជាផផ្នាកមួយនន ’ែលនា្រម្្ស់ទី’ ផដលម្នបទង់បទាយកាន់ផត្ំទូលំទូោយ
ចៅអាសីុអាចគនាយក៍នាុង្រ៉ុនា្ម នទសវត្សរក៍ន្ងចៅ ែំណាកបសរុកោនពបងឹងចសដ្ឋ
កិែ្ចកម្ុជា ទន្ឹមគ្នា ជាមួយការ្រងករភាពស្មុគសា្ម ញដល់សមតថាភាពរ្រស់រោ្ឋ ភិ
ោល កនាុងការតាមោន និងផ្្តលច់សវាកម្មដលប់្រជាជន្្សទី់ (Rigg, 2013) ។
ប្រជាជនប្រម្ណជា ១,១៩ោននាក់ កំពុងច្វីការចៅចបរៅប្រចទសកនាុង
ឆ្នា ២ំ០១៥ (ប្រម្ណ១២%ននែំនួនប្រជាជនសរុ្រផដលកំពុងសថាិតកនាុងវយ័ច្វី
ការ) ចហយីោនចផ្ញាីបោក់មកផ្្ះវញិែំនួន៥៤២ោនដុោ្រ (OECD និងវទិយា
សាថា ន្រណ្តុ ះ្រណា្ត លចដីម្អីភិវឌ្ឍន៍កម្ុជាឆ្នា ២ំ០១៧)។ ប្រជាជនកម្ុជា
ប្រផហល៦០%ផដលជាជនែំណាកបសរុកកនាុងប្រចទសោនរកសាការងារចៅតាមជន
្រទ (ឧទាហរណ៍ វលិបតឡ្រ់ចៅច្វីផបសែម្ក របគរួសារវញិកនាុងរដូវវសសា) ចហយី
្រន្ា្រ់មកវលិបតឡ្រ់ចៅច្វីការចៅទីបករុងវញិ មិនដូែ្រណា្ត ប្រចទសកំពុងរកីដុះ
ោលនគរូ្រនីយកម្មយ៉ាងឆ្្រ់រហ័សចផ្្សងចទៀតចៅកនាុងតំ្រន់ ដូែជា ្រង់ក្ាចដស 
( Parsons et al, 2014) ។

ចសដ្ឋកិែ្ចរ្រស់ប្រចទសកម្ុជា ោនរកីែចបមីនយ៉ាងឆ្្រ់រហ័សចលឿនជាងតំ្រន់ទាងំ
មូលកនាុងរយៈចពល្រ៉ុនា្ម នឆ្នា កំន្ងចៅ ចោយកំចណីនផ្លិតផ្លកនាុងបសរុកសរុ្រជា
ម្្យមជាង 7% កនាុងមួយឆ្នា  ំរវាងឆ្នា ២ំ០១០ និងឆ្នា ២ំ០១៥ (World Bank 
Open Data) ។ ជាមួយនឹងែំណូលជាតិសរុ្រជាម្្យមកនាុងមនុស្ស 

ម្នា ក់ៗ ែំនួន ១.០៧០ដុោ្រ ចៅឆ្នា ២ំ០១៥ ប្រចទសកម្ុជាសពវនថងៃបតរូវោន
ោត់ថានា ក់ចោយ្នាគ្រពិភពចោកថា ជាប្រចទសផដលម្នបោក់ែំណូលម្្យម
កបមិតទា្រ ច្រីចទាះ្ីរជាចៅពីចបកាយប្រចទសភាគចបែីនចៅកនាុងតំ្រន់ (World 
Bank Open Data) ។ ចបរៅពីវសិ័យចទសែរណ៍ និងឧសសាហកម្មវាយនភ័ណ្ឌ
កំពុងរកីែចបមីន កតា្ត រមួែំផណក្ំ្រំផុ្តកនាុងការកាត់្រនថាយភាពបកីបកចលីបោក់
ែំណូលគលឺ ការចកីនចឡងីនូវនថ្អងករពិភពចោក(ចឡងីខ្ស់្រំផុ្តកនាុងឆ្នា ២ំ០០៨)
និងកនាុងផ្លិតកម្មបសរូវ ការចកីនចឡងីបោក់ឈនាួលកសិកម្ម និងបោក់ែំណូល
ខ្ស់ជាងមុនពីការងារមិនផមនកសិកម្ម(្នាគ្រអភិវឌ្ឍន៍អាសីុឆ្នា ២ំ០១៤)។ 
ទស្សនវសិ័យសបម្្រ់កំចណីនចសដ្ឋកិែ្ចនាចពលអនាគតម្នសុទិដ្ឋិនិយមតិែ
តួែ៖ កនាុង្រ៉ុនា្ម នឆ្នា ថំ្មីៗចនះ នថ្អងករពិភពចោកោនធ្ាក់ែុះចោយសារផតការ
ផ្គាត់ផ្គាង់ចបែីនហួស ផដលអាែជំរុញឱ្យកសិករ និងចរាងម៉្សីុនកិនបសរូវខានា តតូែ 
ប្រក្ររ្ររកសិកម្ម (អងគាការចស្ៀងអាហារនិងកសិកម្មនន U.N. , 2017) ។
កតា្ត ស្មុគសា្ម ញមួយចទៀតគលឺ ការផប្រប្ររួលអាកាសធាតុផដលបតរូវោនពយាករណ៍ថា
នឹងច្វីឱ្យ្រ៉ះពាល់ដល់ផ្លិតកម្មបសរូវចៅកនាុងតំ្រន់ ផដលជាចហតុច្វីឲ្យអងករចឡងីនថ្ 
(Furuya et al, 2014) ។

ចទាះជាម្នវឌ្ឍនភាពក៏ចៅផតម្នវសិមភាព

ប្រចទសកម្ុជា ម្នវឌ្ឍនភាពកនាុងការកាត់្រនថាយវសិមភាពចសដ្ឋកិែ្ចោ្រ់តាងំពី
កបមិតខ្ស់្រំផុ្តចៅកនាុងឆ្នា ២ំ០០៧ ចទាះ្រីជាគម្្តរវាងអនាកម្ន្រំផុ្តនិងអនាកបក
ជាងចគចៅផតអាែចមីលចឃញីតាមវ ិ្ ចីផ្្សងគ្នា ក្ត។ី ច្ីរគតិពីបោកែ់ណូំលវញិ ចៅឆ្នា  ំ2014
បោក់ែំណូលរ្រស់បគរួសារផដលអាែែំណាយោននន្រញ្ចភាគប្រជាជនផដល
ម្នជាងចគ្រំផុ្តគលឺខ្ស់ជាងបោក់ែំណូលរ្រស់បគរួសារផដលសថាិតកនាុង្រញ្ចភាគ
ប្រជាជនបកីបក្រំផុ្តែំនួន១៨ដង(វទិយាសាថា នជាតិសថាិតិឆ្នា ២ំ០១៥)។

ចៅកនាុងវស័ិយអ្់ររ ំច្រចីទាះ្ីរជាម្នការរកីែចបមនីយ៉ាងខ្ាងំ 
ោ្់រតាងំពីរ្រ្រផខ្មរបកហម 2 ោន្រោំតក់ារចរៀនសូបត ចក្មងៗផដលមកពីបគរួសារបកបីក 
ចរៀនមិនោនដិតដល់ដូែចក្មងៗផដលមកពបីគរួសារម្នបទព្យសម្ត្តចិបែីនចឡយី។ 
ចៅឆ្នា ២ំ០១៤ កុម្រផដលសថាតិកនាុង្រញ្ចភាគបកបីក្រផុំ្តននែនំនួប្រជាជនចរៀនជា
ម្្យមោនបតមឹផត ៤,៨ឆ្នា ្ំរ៉ុចណា្ណ ះ ច្ៀ្រនងឹ 10,4 ឆ្នា ែំចំពាះកុម្រផដលមកព្ីរញ្ចភាគ
បគរួសារម្ន្រផុំ្ត(ទិននានយ័មូលោ្ឋ នរ្រសអ់ងគាការយូចណសកូអពីំវសិមភាពពិភពចោក
ស្តពីីការអ្ររ់)ំ។

10         ភាពបកីបក ការកាត់្រនថាយភាពបកីបក និងការកំណត់ភាពបកីបកចៅកម្ុជា



ប្រជាជនជាចបែីននាក់ោនោត់្រង់ដី្្ីផដលជាប្រភពននជីវភាពរស់ចៅ 
និងបោក់ែំណូល ចៅចពលផខ្មរបកហមោនលុ្រ្រំោត់បទព្យសម្ត្តិឯកជន
និង្រំ្ ្ ញឯកសារដី្្កីនាុងឆ្នា ១ំ៩៧៥។ ចទាះ្ីរជាម្នកិែ្ចខិតខបំ្ឹរងផប្រង
ផ្រងផែកដី្្ីោ្រ់តាងំពីឆ្នា ១ំ៩៨៩ ក៏ចោយ ក៏ដីបតរូវោនប្រមូលផ្្តុ ំកាន់ផត
ខ្ាងំចឡងីចៅកនាុងនដឯកជនផដលម្នបទព្យសម្តិ្ត ឬធ្ាក់ចៅកនាុងនដបករុមហុ៊ន 
(Thiel, 2010) ។ ប្រម្ណជា 30% នននផ្្ដីរ្រស់ប្រចទសកម្ុជាគលឺជាកម្ម
សិទ្ធិរ្រស់ប្រជាពលរដ្ឋែំនួន 1% (Neef, Touch & Chiengthong, 2013) 
។ តាមការោ៉ន់សា្ម នបគរួសារជន្រទ 20-40% មិនម្នដី្្ីកនាុងឆ្នា ២ំ០០៩ 
ចកីនចឡងីពី 13% កនាុងឆ្នា ១ំ៩៩៧ (World Bank, 2007, Murotani, 2014) ។ 
សថាិតិភាពបកីបកជាផ្្ូវការរ្រស់ប្រចទសកម្ុជា ្រងាហា ញពីចរឿងចលីកទឹកែិត្តមួយ ចទាះ
្ីរជាអាបស័យចលីនិយមន័យណាមួយផដលបតរូវោនយកមកចប្ីរបោស់ក្តី។ 
និយមន័យមួយែំនួនម្នភាពវជិជម្នជា្រងគាួរ៖ កបមិតភាពបកីបកថានា ក់ជាតិ្រែ្ចុ្រ្ននា
បតរូវោនកំណត់ឱ្យចស្មីនឹង 0,95 ដុោ្រកនាុងមួយនថងៃ (បកសួងផផ្នការននប្រចទស
កមុ្ជាឆ្នា  ំ២០១៣) ។ ចយាងតាមនិយមន័យចនះ ភាពបកីបកោនថយែុះយ៉ាងខ្ាងំពី 
47,8% ននែំនួនប្រជាជនកនាុងឆ្នា ២ំ០០៧ មកប្រម្ណ 13,5% 
ចៅឆ្នា ២ំ០១៥ ចោយម្ន 90% ននប្រជាជនរស់ចៅតាមតំ្រន់ជន្រទ 
(បកសួងផផ្នការឆ្នា ២ំ០១៣ ្នាគ្រពិភពចោកឆ្នា ២ំ០១៧ 
្នាគ្រអភិវឌ្ឍន៍អាសីុឆ្នា ២ំ០១៤)។

ចទាះជាយ៉ាងណាក៏ចោយ ការស្ង់មតិបគរួសារោន្រងាហា ញថា ប្រជាជនភាគចបែីន
ផដលធ្ា្រ់រស់ចៅចបកាមផខ្ស្រន្ាត់ភាពបកីបក ្រែ្ចុ្រ្ននាចនះោន្្ស់្រ្តូរចៅខាងចលី
ផខ្ស្រន្ាត់ភាពបកីបកផត្រន្តិែ្រ៉ុចណា្ណ ះ និងសថាិតកនាុងកបមិតងាយរងចបគ្ះផដលចៅ
ផតម្នការលំោកនិងការខវះខាតជា្រន្ត។ ចយាងតាមការវភិាគទិននាន័យឆ្នា ២ំ០១១ 
ការោត់្រង់ការចប្រីបោស់រ្រស់មនុស្សម្នា ក់ចស្មីនឹង 0,28 អលឺរ ៉ូកនាុងមួយនថងៃ នឹងអាែ
្រចងកីនអបតាភាពបកីបកចទវដង ចឡងីដល់ 41% (World Bank, 2014a)។ 
ចោយចប្រីបោស់ការពិនិត្យភាពបកីបកចលីពហុទិដ្ឋភាព កម្មវ ិ្ ីអភិវឌ្ឍន៍រ្រស់អងគាការ
សហប្រជាជាតិ ោនោ៉ន់ប្រម្ណថាអបតាភាពបកីបកពហុទិដ្ឋភាពចៅកម្ុជាកនាុង
ឆ្នា ២ំ០១៤ ចស្មីនឹង ៣៤% ជាមួយនឹងការ្រផនថាមជនងាយរងចបគ្ះ២២%  
(UNDP, ទិននាន័យឆ្នា ២ំ០១៤)។

ទិននាន័យទាងំចនះ ្រងាហា ញពី្រញ្ហា ប្រឈមនានាែំចពាះអត្តសញ្ញា ណកម្មភាពបកីបក
ចៅកម្ុជា ចពាលគលឺការ្្ស់្រ្តូរយ៉ាងឆ្្រ់រហ័សចៅចលីអនាកផដលបតរូវោនកំណត់ថា
ជាអនាកបក ចយាងតាមផខ្ស្រន្ាត់ននភាពបកីបករ្រស់កម្ុជា ែំនួនប្រជាជនមួយផផ្នាក្ំ 
និងផដលមិនសូវបតរូវោនពិភាកសាជាអនាកផដលម្នជីវភាពផក្របក និងសំណួរអំពីវ ិ្ ី
ល្អ្រំផុ្តចដីម្វីាស់ផវងភាពបកីបកពហុទិដ្ឋភាពតាមរច្រៀ្រមួយផដលម្នអតថាន័យ
ដល់ជនបកីបកខ្ួនឯង និងអាែអនុវត្តចៅកនាុងបក្រខណ្ឌ ជាតិ។

តបមរូវការប្រព័ន្ធកំណត់មុខសញ្ញា ចៅថានា ក់ជាតិ

ចៅកនាុងទសវត្សដំ្ូរងចបកាយរ្រ្រផខ្មរបកហម កម្ុជាោនពយាយាមកសាងចសដ្ឋ
កិែ្ចចឡងីវញិ និងែូលរមួជាមួយសហគមន៍កនាុងតំ្រន់និងអន្តរជាតិ ផដលជា
ផផ្នាកមួយអាែ្រងាហា ញពីភាពចជឿនចលឿននន្រញ្ហា សងគាម និង្រចងកីនទំនុកែិត្តរ្រស់
វនិិចយាគិន។ ចៅែុងទសវត្សឆ្នា ១ំ៩៨០ និង១៩៩០ រាជរោ្ឋ ភិោលកម្ុជាោន
្រចងកីតផផ្នការជា្រន្ត្រន្ា្រ់ចដីម្សីា្ត រចឡងី និងអភិវឌ្ឍន៍ ” ចសដ្ឋកិែ្ចសងគាមកិែ្ច
ចហយីចៅពាក់កណា្ត លទសវត្សឆ្នា ១ំ៩៩០ ោនោ្រ់ចផ្្តីម្្ស់្រ្តូរពីចសដ្ឋកិែ្ច
ផផ្នការប្រមូលផ្្តុ ំចៅជាចសដ្ឋកិែ្ចទីផ្សារ។ ោ្រ់ចផ្្តីមកនាុងឆ្នា ១ំ៩៩៦ រាជរោ្ឋ ភិោល

កម្ុជាោនអនុវត្តនថ្ចប្រីបោស់ចសវាសុខភាពចៅបគ្រ់មន្ីរចពទ្យជាតិ និងមណ្ឌ ល
សុខភាពទាងំអស់ផដលជាផផ្នាកមួយននែបា្រ់ហរិញញា្រ្ទានសុខាភិោលថ្មី (Bigdeli 
& Annear, 2009) ។ ែបា្រស់្តពីកីារចរៀ្រែរំែនាសម្ន័្ធពន្ធោរកប៏តរូវោនអនុមត័ផ្ង
ផដរកនាុងឆ្នា ១ំ៩៩៧ ផដលរមួ្រញ្ចូ លការពបងីកពន្ធមួយែំនួន និងោនច្វីឲ្យប្រព័ន្ធ
វាយតនម្ពន្ធម្នលកខេណៈស្តង់ោរ (Rattana, 2013) ។

រោ្ឋ ភិោលោនទទួលសាគា ល់ថា ចទាះ្រីប្រជាជនបកីបក ប្រផហលជាជាង៥០% 
ដូែោន្រញ្ជ ក់ពីខាងចដីមក្តី តួចលខោ៉ន់ប្រម្ណកនាុងអំឡុងចពលចនះមិនអាែ
ចជឿទុកែតិ្តោនចឡយី ពកួចគបតរូវទទលួោនការចលីកផលងពីការ្រង់នថច្សវាសុខភាព 
និងពន្ធោរនានា។
ខណៈផដលកំចណីនចសដ្ឋកិែ្ចោនផ្្តល់អតថាប្រចយាជន៍ដល់បគរួសារផដល
ម្នបទព្យសម្ត្តិចបែីន វសិមភាពកំពុងចកីនចឡងី ជាពិចសសចៅតំ្រន់ជន្រទ
(្នាគ្រពិភពចោកឆ្នា ២ំ០០៧)។ ែបា្រ់ថ្មីៗបតរូវោនអនុម័តចោយោ្រ់ចផ្្ីម
ចៅែុងទសវត្សឆ្នា ១ំ៩៩០ ចដីម្ោី្រច់ផ្្តមីចរៀ្រែជំាផ្្ូវការនូវទដិ្ឋភាពមយួែនំនួអពីំ
សណំាញ់សុវតថាភិាពចដីម្កីារពារជនបកីបក និងជនងាយរងចបគ្ះ រមួទាងំកម្មវ ិ្ ទីាក់
ទងនឹងការងារធានារ៉ា្រ់រង និងសន្តិសុខសងគាម។ រាជរោ្ឋ ភិោលោនោ្រ់ចផ្្តីម
អនុវត្តអាទិភាពជាផ្្ូវការសបម្្រ់ចោះបសាយភាពបកីបក ជាមួយនឹងកញ្ច្រ់ចគ្ល
នចយាោយផដលម្នសងគាតិភាពនឹងគ្នា  គលឺយុទ្ធសាសស្តកាត់្រនថាយភាពបកីបកចៅ
ឆ្នា ២ំ០០២ យុទ្ធសាសស្តែតុចកាណផដលរមួ្រញ្ចូ លធាតុផ្្សនំនផផ្នការអភិវឌ្ឍចសដ្ឋ
កិែ្ច និងយុទ្ធសាសស្តជាតិកាត់្រនថាយភាពបកីបកផដលោ្រ់ចផ្្តីមកនាុងឆ្នា ២ំ០០៤។

វសិ័យសុខភាពបតរូវោនកំណត់ជាអាទិភាព ចោយសារម្ន្រញ្ហា សុខភាព
និងកងវះថវកិាចដីម្្ីរង់នថ្ចសវា ផដលនាចំៅដល់ការចែៀសវាងមិនផថទាំ
សុខភាព ចហយីច្វីឲ្យសាថា នភាពសុខភាពកាន់ផត្ងៃន់្ងៃរ។ កនាុងឆ្នា ២ំ០០០
មូលនិ្ិសម្ម៌សុខាភិោលមួយ (HEF) បតរូវោនោក់ឲ្យដំចណីរការ
សាកល្ងជាចលីកដំ្ូរង ចោយអងគាការមិនផមនរោ្ឋ ភិោលអន្តរជាតិ ចហយីមួយ
រយ:ខ្ីចបកាយមកបតរូវោនពបងីកតាមរយៈកិែ្ចសហការរវាងរាជរោ្ឋ ភិោលកម្ុជា
និងអងគាការចបរៅរោ្ឋ ភិោល។ មូលនិ្ិចនះបតរូវោនោក់្រញ្ចូ លកនាុងយុទ្ធសាសស្តជា
តិកាត់្រនថាយភាពបកីបក និងបតរូវោនផ្្តល់ហរិញញា្រ្ទានពីមូលនិ្ិជំនួយពហុ
ភាគីរ្រស់ប្រចទសកមុ្ជា ផដលប្រចទសអាល្លឺម៉ង់រមួែំផណកតាមរយៈ្នាគ្រអភវិឌ្ឍន៍ 
KfW ។ មូលនិ្ិទាងំចនះបតរូវោនចប្ីរចដីម្ទូីទាត់ដល់មន្ីរចពទ្យកនាុងវសិ័យសាធា
រណៈសបម្្រ់ចសវាកម្មផដលផ្្តល់ដលពលរដ្ឋបកីបក។ អងគាការមិនផមនរោ្ឋ ភិោល
ផដលោនសហការជាអងគាការនដគូជាមយួកនាុងបសរុក កនាុងឋាន:ជា ’ ប្រត្ិរត្តកិរ ’ មូល
និ្ិកនាុងការចបជីសចរសីអនាកជំងលឺបកីបកចៅចពលពួកចគចៅដល់មន្ីរចពទ្យ។ កនាុងករណី 
ពំុម្នវ ិ្ ីសាសស្តចបជីសចរសី និងលកខេណ:វនិិែ្័យផដលោនបពមចបពៀងគ្នា  ចនាះ
អងគាការមិនផមនរោ្ឋ ភិោលនីមួយៗោន្រចងកីតវ ិ្ ីសាសស្តចរៀងៗខ្ួន។ ការវាយ
តនម្ដំណាក់កាលដំ្ូរងោនកំណត់ពីតបមរូវការសំរា្រ់ការចបជីសចរសីជាមុនចៅ
ថានា ក់ភូមិ ចហយីការអនុវត្តចផ្្សងៗ ផដលបតរូវោនចប្ីរបោស់ចោយមូលនិ្ិសម
្ម៌សុខាភិោល សបម្្រ់ោក់្រញ្ចូ លនូវការែូលរមួរ្រស់សហគមន៍ (Ir et al ។ , 
2010) ។ កម្មវ ិ្ ីអភិវឌ្ឍន៍ចផ្្សងៗចទៀតផដលច្្តចៅចលីអនាកបកីបក ឧទាហរណ៍ 
កម្មវ ិ្ ីសន្តិសុខចស្ៀង និងកម្មវ ិ្ ីអាហារូ្រករណ៍សាោចរៀន ក៏ោនចប្ីរបោស់វ ិ្ ី
ចផ្្សងៗចដីម្កីំណត់អត្តសញ្ញា ណអនាកទទួលផ្លពីកម្មវ ិ្ ីផ្ងផដរ។ ចោយសារផត
ប្រជាពលរដ្ឋជាចបែីននាក់មកពីតំ្រន់ភូមិសាសស្តដូែគ្នា  បគរួសារបកីបកបតរូវឆ្ងកាត់
ការច្វចីតស្តជាចបែនីដង ចហយីែុង្រញ្ច្រព់កួចគម្នសិទ្ធទិទលួោនកម្មវ ិ្ មីយួែនំនួ 
ចហយីមួយែំនួនមិនោនទទួល។ ភាពបែ្ូរកបែ្រល់ និងអប្រសិទ្ធភាព ្រណា្ត ល
មកពីប្រព័ន្ធអត្តសញ្ញា ណកម្មជនបកីបក បស្រគ្នា ទាងំចនះ ោោំែ់បតរូវម្នយន្តការ
អត្តសញ្ញា ណកម្មជនបកីបកផដលកាន់ផតម្នភាពែបាស់ោស់។
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ការនាយំកបគ្រគ់្នា ចៅកាន់តុពភិាកសា៖ 
ការកសាងមតិឯកភាព និង សហហរិញញា្រ្ទានចៅបគ្ដំ្ូរង

ចៅចដីមឆ្នា ២ំ០០៥ បកសួងផផ្នការ ោនចរៀ្រែំសិកាខេ សាោជាចបែីនចលីកចដីម្ី
ផ្្តល់ឱកាសដល់អនាកផ្្តល់ជំនួយ និងនដគូផដលម្នែំណា្រ់អារម្មណ៍ 
ពិភាកសាគ្នា អំពីការ្រចងកីតប្រព័ន្ធកំណត់ភាពបកីបករមួ។ ចទាះ្ីរជាម្នការ
ជផជកផវកផញកពីដំ្ូរងអំពីថាចតីបកសួងមួយណាផដលគួរដឹកនាគំំនិតផ្្តួែចផ្្តីម
ផ្រ្រចនះ សិកាខេ សាោជា្រន្ត្រន្ា្រ់ោនឈានដល់កិែ្ចបពមចបពៀងជាយថាចហតុ 
ផដលបកសួងផផ្នការគលឺជាកផន្ងសមបស្រ ចោយសារបកសួងទទួលខុសបតរូវែំចពាះ
ការប្រមូលព័ត៌ម្នប្រជាសាសស្ត និងសថាិតិជាតិសបម្្រ់ចប្រីបោស់ចៅបគ្រ់វសិ័យ។

រោ្ឋ ភិោលអាល្លឺម៉ង់ោនផ្្តល់មូលនិ្ិសបម្្រ់ការអភិវឌ្ឍកម្មវ ិ្ ីដំ្ូរង 
និងសាកល្ង ចហយីោនប្រគល់ភារកិែ្ចដល់ GIZ ឲ្យគ្បំទបកសួងផផ្នការ។ 
កនាុងឆ្នា ២ំ០០៩ ចោយសារផតម្នការោ្រ់អារម្មណ៍កនាុងការកំណត់មុខសញ្ញា
ទាក់ទងនឹងគចបម្ងមូលនិ្ិសម្ម៌សុខាភិោល និងគំនិតផ្្តួែចផ្្តីមផផ្នាកសុខភាព
ដនទចទៀត បកសួងការ្ររចទស និងពាណិជជកម្មអូសសា្ត លី ក៏ោន្រផនថាមមូលនិ្ិ
ផដលកាលចនាះបតរូវោនចគសាគា លថ់ាជា " កម្មវ ិ្ អីត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក " ឬ " 
IDPoor " ។ អងគាការ យូនីចសហវក៏ោនរមួែំផណកកនាុងការផ្្តល់មូលនិ្ិចដីម្ពី
បងីកការអនុវត្តរ្រស់អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកឱ្យោនកាន់ផតឆ្្រ់កាលពី
្រ៉ុនា្ម នឆ្នា ដំំ្ូរង។

កនាុងឆ្នា ២ំ០១០ សហភាពអលឺរ ៉ុ្រោនផ្្តល់មូលនិ្ិរយ:ចពលពីរឆ្នា  ំផដលម្នែំនួន 
២ោនអលឺរ ៉ូ ចោយភាជ ្រ់លកខេខណ្ឌ ថារោ្ឋ ភិោលកម្ុជានឹងផ្្តល់ថវកិាែំនួន 20% នន
ទឹកបោក់សរុ្រផដលជាការវនិិចយាគមួយដ៏សំខាន់។ បកសួងផផ្នការោនចរៀ្រែំ
កិែ្ចពិភាកសាជាមយួបកសងួចសដ្ឋកិែ្ច និង ហរិញញាវតថាុអសរ់យៈចពលជាចបែនីផខ ចហយី
ចៅទី្រំផុ្តទទួលោនចជាគជ័យកនាុងការធានានូវការផ្្តល់មូលនិ្ិចនះជាផផ្នាកមួយ
ចឆ្្ះចៅរកកិែ្ចបពមចបពៀងមួយផដលរាជរោ្ឋ ភិោលកម្ុជា ោនច្វីជាមួយម្្ច ស់
ជំនយួអន្តរជាតិចដីម្្ីរចងកនីការែូលរមួែផំណករ្រសខ់្នួែចំពាះការែណំាយចលីវសិយ័
សុខាភិោល។

ោ្រ់តាងំពីការផ្្តល់ហរិញញា្រ្ទានរ្រស់សហភាពអលឺរ ៉ុ្រោន្រញ្ច្រ់ចៅកនាុង
ឆ្នា ២ំ០១២ មក ប្រចទសអាល្លឺម៉ង់ និងអូសសា្ត លីោន្រន្តផ្្តល់ហរិញញា្រ្ទាន
ដល់កម្មវ ិ្ ីអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក រហូតមកដល់្រែ្ចុ្រ្ននាចនះ 
និងោនច្វីការជាមួយបកសួងផផ្នការ ចដីម្្ីរចងកីនវភិាគទានហរិញញាវតថាុរ្រស់ខ្ួន
្រផនថាមចទៀត (សូមចមីលទំព័រ៥១)។

ពីគរំជំូហានដំ្ូរងចៅជាការ្រចងកតីែបា្រ់

ចៅផខមិថុនាឆ្នា ២ំ០០៥ បកសួងផផ្នការោន្រចងកតីបករុមការងារពិចបគ្ះចយា្រល់
ផដលម្នសម្សភាពពី បកសួងសុខាភិោល អ្រ់រ ំមហានផ្្ និងសងគាមកិែ្ច
បពមទាងំនដគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្ងផដរ។ បករុមការងារចនះ ទទួល្រន្ុកកំណត់
ប្រព័ន្ធកំណត់អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកថ្មី និងចរៀ្រែំនីតិវ ិ្ ី និងកបមង
សំណួរោោំែ់នានាអំពីភាពបកីបក។ ចសែក្តីផណនានំីតិវ ិ្ ីចនះបតរូវម្នប្រសិទ្ធ
ភាព (ចជៀសវាងកំហុសកនាុងការោក់្រញ្ចូ ល និងកំហុសកនាុងការ្ត់ចែញ) 
ែំណាយម្នប្រសិទ្ធផ្ល ម្នតម្្ភាព និងរមួ្រញ្ចូ លរែនាសម្័ន្ធវមិជ្ឈការផដល
ចទី្រោ្រ់ចផ្្តីមអនុវត្តកនាុងឆ្នា ២ំ០០២ ជាមួយនឹងការចោះចឆ្នា តបករុមប្ឹរកសាឃុជំា
ចលីកដំ្ូរង។

ចយាងតាមចោក Julian Hansen អនាកផ្្តល់ប្ឹរកសា GIZ 
រ្រស់កម្មវ ិ្ ីចៅចពលចនាះនិយាយថា « លកខេណៈវនិិែ្័យែម្ងននចជាគជ័យ
សបម្្រ់អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក គលឺការទទួលយកកម្មវ ិ្ ីចនះពីប្រជាជនមូល
ោ្ឋ ន។ គ្តោ់នពន្យល់ថាចយងីបតរូវការការទទលួយកពីពកួចគ ប្រសិនច្ីររោ្ឋ ភិោល
តបមរូវឲ្យកម្មវ ិ្ ីកំណត់មុខសញ្ញា ជនបកីបកទាងំអស់ ចដីម្កីំណត់អនាកទទួលផ្ល
តាមរយៈ្រញជ ីបគរួសារបកីបក។ ្រផនថាមពីចលីចនះ ោោំែ់បតរូវ្រងាហា ញឲ្យោនែបាស់ដល់
រោ្ឋ ភិោល និងភាគីពាក់ព័ន្ធនិងនដគូអភិវឌ្ឍន៍ថា អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក 
មិនផមនជាជំចរឿនភាពបកីបកចឡយី គលឺជាការប្រមូលកបមងទិននាន័យម៉ត់ែត់ ចដីម្ី
អាែកំណត់អត្តសញ្ញា ណបគរួសារផដលសថាតិចៅចលី ឬចៅចបកាមផខ្ស្រន្ាត់ភាពបកីបក
ផផ្្អកចលីការចប្រីបោស់។ ផ្្ុយចៅវញិ អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកម្ន្រំណង
្រងាហា ញភាពបកីបកពហុវសិ័យចហយីផ្្តល់អំណាែដល់សហគមន៍ចដីម្កីំណត់ថាចតី
អនាកណាជាជនបកីបក។

ការវវិត្តរ្រសអ់ត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក 
ជាផផ្នាកមួយននការចឆ្យីត្រែំចពាះភាពបកបីក
រ្រសក់ម្ុជា

12         ការវវិត្តរ្រស់អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ជាផផ្នាកមួយននការចឆ្ីយត្រែំចពាះភាពបកីបករ្រស់កម្ុជា



បករុមការងារោនយល់បស្រកនាុងការចប្រីគំរូកំណត់មុខសញ្ញា ផ្រ្រកូនកាត់ 
(ចមីលទំព័រ១៥) ចោយរមួ្រញ្ចូ លគ្នា នូវឧ្រករណ៍វាស់ផវងពីកបមិតជីវភាពជាមួយ
នឹងការែូលរមួយ៉ាងសកម្មរ្រស់សហគមន៍ និងធាតុែូល។ កម្មវ ិ្ ីអភិវឌ្ឍន៍ជន
្រទផដលគ្បំទចោយអាល្លឺម៉ង់ោន្រចងកីតអភិបកមមួយចោយចប្ីរ្រ័ណ្ណពិន្ុនន
សូែនាករភាពបកីបក សបម្្រប់គរួសារបកីបកផដលបករុមតណំាងភូមមិយួោនពិភាកសា និងកិែ្ច
ប្រជុំពិចបគ្ះចយា្រល់កនាុងភូមិចដីម្ធីានានូវតម្្ភាព។ គំរូទូចៅចនះបតរូវោនសបម្រ 
និងពបងីកតាមវ ិ្ ីជាចបែីនសបម្្រ់អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក៖ កបមងសំណួរ
ពឹសា្ត រមួយននសូែនាករភាពបកីបកបតរូវោន្រចងកីតចឡងី អនាកភូមិចរៀ្រែំកំរងសំណួរ
ចៅកានប់គរួសារ នឹងម្នឱកាស្រផនថាមសបម្្រទ់ទលួធាតុែូលពីភូមិ និងប្រពន័្ធជាតិនន
ការ្រណុ្ះ្រណ្ាល ការបគ្រ់បគងទិននាន័យ និងការផ្លិត្រ័ណ្ណស្តីពីសិទ្ធិ បតរូវោន
្រចងកីតចឡងីចដីម្ឱី្យកម្មវ ិ្ ីអាែពបងីកោន។ ចយាងតាមសាថា នភាពននភាពបកីបកចៅ
ជន្រទកនាុងប្រចទសកម្ុជា យន្តការចនះបតរូវោនចគគិតជាចលីកដំ្ូរងសបម្្រ់ទីជន
្រទផត្រ៉ុចណា្ណ ះ។

ចយាងតាម Anne Erpelding អនាកសបម្រសបមរួលកម្មវ ិ្ ីននកម្មវ ិ្ ីសុខភាព
រ្រស់ GIZ ពីឆ្នា ២ំ០០៤ ដល់ឆ្នា ២ំ០០៩ ទិដ្ឋភាពច ្្ត តចលីសហគមន៍ផ្្តល់អតថា
ប្រចយាជន៍យ៉ាងចបែីន។ កម្មវ ិ្ ីចនះោនជួយដល់អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក
រមួ្រញ្ចូ លទាងំដំចណីរការននការប្រមូលផ្្តុ ំសហគមន៍ និងការកសាងទំនុកែិត្ត
និងសាមគគាីភាព ្រន្ា្រ់ពីមរតករឈលឺោ្រ់ននសម័យផខ្មរបកហម។

្រន្ា្រពី់កែិ្ចប្រជំុអសរ់យៈចពលមយួឆ្នា កំនះ្ បករុមការងារោនផ្លិតសែក្តបីពាង
ចសៀវចៅផណនាអំពីំនតីវិ ិ្ ី នងិកបមងសណួំរស្តពីីអត្តសញ្ញា ណកម្មភាពបកីបក 
ផផ្្អកចលីឧ្រករណ៍វាស់ផវងពីកបមិតជីវភាពផដលោនច វ្ចីតស្តសម្្ភ សន៍សាកល្ងជា
មយួចមបគរួសារ។ នតីវិ ិ្ អីត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក បតរូវោនចរៀ្ររា្រល់ម្អតិចៅ
កនាុងជំពូក្រន្ា្រ់ បតរូវោនអនុវត្តសាកល្ងចៅកនាុងឃុែំនំនួ៤ចៅចដីមឆ្នា ២ំ០០៧ 
ចហយី្រន្ា្់រពីម្នការផកផប្រខ្ះៗ ជំុទីមួយននអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកោន
អនុវត្តជាផ្្ូវការចៅឆ្នា ២ំ០០៧ ចៅចខត្តែនំនួពីរ្រន្ា្រម់កបតរូវោនអនុវត្តចៅចខត្តែនំនួ
បោពីំរកនាុងឆ្នា ២ំ០០៨។ សបម្្ររ់យៈចពល្រ៉នុា្ម នឆ្នា ្ំរន្ា្រអ់ត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារ
បកីបក ោនចបគ្ងផផ្នការដ៏្មួំយចោយបគ្រដណ្្់រហាសិ្រភាគរយននចខត្តទាងំ២៤ 
កនាុងមយួជំុចៅទូទាងំប្រចទស។ ការងារចនះោនច្វឲី្យ្រះ៉ពាលដ់ល់្ នធានហរិញញា
វតថាុ និង្នធានមនុស្ស ចហយីោ្់រពីឆ្នា ២ំ០១២មក បកសួងផផ្នការោនសចបមែអនុវត្ត
ចលីមយួភាគ្ីរននរាជធានី ចខត្ត ឬ៨ចខត្តកនាុងមយួឆ្នា ។ំ ចៅែុងឆ្នា ២ំ០១០ ភូមិជន
្រទទាងំអសយ៉់ាងចហាែណាសោ់នច្វអីត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកម្តង ម្ននយ័ថា 
អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ោនបគ្រដណ្្រច់ស្រីទូទាងំប្រចទស ជាមួយនឹង
អតថាភិាពននទិននានយ័បគរួសារបកីបកសបម្្រក់ម្មវ ិ្ ណីាមយួផដលច ្្ត តចលីជនបកបីក។ 
ចៅឆ្នា ២ំ០១១ កនាុងជំហានមយួដ៏សខំានផ់ដលអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកបតរូវោន
ទទលួសាគា លជ់ាផ្្ូវការចោយរាជរោ្ឋ ភិោលកមុ្ជា ផដលជាយន្តការអត្តសញ្ញា ណ
កម្មភាពបកីបកជាផ្្ូវការរ្រសខ់្នួ។

ពកីារកាត់្រនថាយភាពបកីបកចៅការគ្ពំារសងគាមដ៏ទូលំទូោយ

ខណៈចពលផដលកិែ្ចខិតខំប្រងឹផប្រងកនាុងកាត់្រនថាយភាពបកបីក រ្រស់រាជរោ្ឋ ភិោល
បតរូវោន្រចងកតីចឡងីតាមរយៈផផ្នការយុទ្ធសាសស្តផដលទាកទ់ងគ្នា ជា្រន្ត្រន្ា្រ់ 
តថភាពជាកផ់ស្តងកនាុងការអនុវត្តអសរ់យ:ចពលជាចបែីនឆ្នា មំកចហយីគលឺជាការងារកម្មវ ិ្ ី និង
ចគ្លនចយាោយផដលគ្បំទចោយនដគូអភិវឌ្ឍន៍ផដលគ្្ម នលកខេណ:ជាប្រព័ន្ធ។

ចៅផខកកកោឆ្នា ២ំ០១៧ ទិដ្ឋភាពចនះោន្្ស់្រ្តូរចៅចពលផដលរោ្ឋ ភោិល
កមុ្ជា ោនចែញបក្រខណ្ឌ ចគ្លនចយាោយជាតិគ្ពំារសងគាមមួយផដលដឹកនាំ
ចោយបកសងួចសដ្ឋកិែ្ច និងហរិញញាវតថាុ (រាជរោ្ឋ ភិោលកម្ុជាឆ្នា ២ំ០១៧) ។ 
បក្រខណ្ឌ ចគ្លនចយាោយចនះ ្រងាហា ញពីយុទ្ធសាសស្តទូលទូំោយមយួសបម្្រ់
ប្រជាជនទាងំមូល ចោយម្នសកម្មភាពនានាចដីម្គី្បំទដល់សសរស្តម្ភពីរនន
ការគ្ពំារសងគាម គលឺប្រពន័្ធជំនយួសងគាមសបម្្់រជនបកបីក និងជនងាយរងចបគ្ះ 
និងប្រពន័្ធសន្តសុិខសងគាមសបម្្រអ់នាកផដលច្វកីារចៅកនាុងវសិយ័កនាុងប្រពន័្ធ 
និងចបរៅប្រពន័្ធ។ ប្រពន័្ធជំនយួសងគាមរមួម្ន ៖ ការផថទាសុំខភាពចោយឥតគតិនថ្ 
កម្មវ ិ្ ្ីររំងុចស្ៀង បោកច់សា្នពិការភាព ការចផ្រ្សាែប់ោកស់បម្្រស់ស្តវីយ័ោស់ 
និងសស្តមី្ននផ្ច្ពាះ និងកុម្រ និងចរៀ្រែកំម្មវ ិ្ សីបម្្រអ់ាហារ្ូរតថាម្ភ អាហារ្ូរករណ៍ 
ការផ្្តលអ់ាហារចៅសាោចរៀន និងការ្រណ្តុ ះ្រណា្ត លវជិាជ ជីវៈ។ ប្រពន័្ធសន្សុិខ
សងគាមម្នចគ្ល្រណំងចដីម្ទុី្រសាក តភ់ាពបកបីកតាមរយៈកម្មវ ិ្ ចីសា្ននិវត្តន៍ 
និងធានារ៉ា្ររ់ងសុខភាព ពិការភាព ចបគ្ះថានា កក់ារងារ និងនិកម្មភាព។

បក្រខណ្ឌ គ្ពំារសងគាមគលឺជាជំហានសំខាន់មួយកនាុងការច្វីឲ្យម្នសុខុដុម
ភាវូ្រនីយកម្មនូវគំនិតផ្្តួែចផ្្តីមខុសៗគ្នា ជាចបែីន និងការច ្្ត តការយកែិត្តទុក
ោក់ចលីកចនសាមគ្ពំារសបម្្រ់ពលរដ្ឋកម្ុជា ចទាះជាបកីបក ឬមិនបកីបកក្តី។ 
ជាយន្តការកំណត់ចគ្លចៅទូចៅ រ្រស់បក្រខណ្ឌ អត្តសញ្ញា ណកម្ម
បគរួសារបកីបក គលឺជាកាវផដលតភាជ ្រ់កិែ្ចខិតខំប្ឹរងផប្រងជំនួយសងគាមរមួគ្នា  " 
ចនះច្ីរចយាងតាមចោក Ole Doetinchem ប្រធានគចបម្ងGIZ គ្បំទដល់កម្មវ ិ្ ី
អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកបកសួងផផ្នការ។

   បករុមតំណាងភូមិពិនិត្យ្រញជ ីសំណួរចឡងីវញិ និង ចរៀ្រែំ្រញជ ីបពាងបគរួសារបកីបកសបម្្រ់ការពិចបគ្ះ
ចយា្រល់ជាមួយសហគមន៍

ការវវិត្តរ្រស់អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ជាផផ្នាកមួយននការចឆ្ីយត្រែំចពាះភាពបកីបករ្រស់កម្ុជា         13



វដ្តននជហំានអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកបីក  

ខ្ឹមសារននអនុបកឹត្យចលខ២៩១ អនបក.្រក (អនុបកឹត្យស្តីពីអត្តសញ្ញា ណកម្ម
បគរួសារបកីបក) ផដលោនប្រកាសឱ្យអនុវត្តចៅកនាុងឆ្នា ២ំ០១១ ម្នជាភាសាផខ្មរ 
និងអង់ចគ្ស គលឺជាកូនចសៀវចៅពណ៌សម្ន១៦ទំព័រ ផដលម្នរមឹពណ៌ទឹកម្ស
(រាជរោ្ឋ ភិោលកម្ុជាឆ្នា ២ំ០១១)។ កូនចសៀវចៅចនះកំណត់ែបាស់នូវតួនាទី
រ្រស់រោ្ឋ ភិោលកនាុងការកំណត់អត្តសញ្ញា ណបគរួសារបកីបកតាមរយៈដំចណីរការ
អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក និងកនាុងការផ្្សពវផ្សាយព័ត៌ម្នចនាះដល់អនាកពាក់
ព័ន្ធទាងំអស់។ អនុបកឹត្យចនះតបមរូវឱ្យសាថា ្រ័នទាងំអស់ច ្្ត តចលីបគរួសារបកីបកទាងំ 
សាថា ្រ័នរោ្ឋ ភិោល ទាងំអងគាការមិនផមនរោ្ឋ ភិោលជាតិ ឬអន្តរជាតិ ច្វីកិែ្ចការចនះ
ចោយផផ្្អកចលីទិននាន័យបគរួសារបកីបក។ ជំពូកចនះពិពណ៌នាអំពីជំហានននដំចណីរ
ការអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក (បកសួងផផ្នការកម្ុជាឆ្នា ២ំ០១២)។

ការចបជីសចរសី និង្រណ្តុ ះ្រណា្ត លបករុមតំណាងភូមិ

អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក គលឺជាឧ្រករណ៍វាស់ផវងពីកបមិតជីវភាពចៅសហ
គមន៍ផដលបគ្រ់បគងចោយអនាកភូមិនីមួយៗចហយីបតរូវោនពិនិត្យនិងទទួលសាគា ល់
ចោយសហគមន៍ទាងំមូល។ ការវាយតនម្ ប្របពឹត្តចៅចៅកបមិតបគរួសារផដលពាក្យ
ថា 'បគរួសារ' បតរូវោនកំណត់ន័យថាជា 'សម្ជិកផដលទទួលទានអាហារពីឆ្នា ងំផត
មួយ ឬចែញនថ្ែំណាយសបម្្រ់មហាូ្រអាហារ' ។

ការវាស់ផវងពីកបមិតជីវភាពបតរូវោនច្វីចឡងីចោយអនាកភូមិជាចបែីនមកពីភូមិ
និមួយៗ ផដលជាបករុមតំណាងភូមិ (VRG) ចបជសីតាងំចោយអនាកភូមិសបម្្រក់ារងារ
អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក។ ចនះគលឺជាលកខេណៈពិចសសមួយរ្រស់អត្តសញ្ញា ណ
កម្មបគរួសារបកីបក ចបពាះថាជា្ម្មតាឧ្រករណ៍វាស់ផវងពីកបមិតជីវភាពចៅកផន្ងដនទ
ជាទូចៅ ច្វីចឡងីចោយបករុមខាងចបរៅច្វីដំចណីរពីភូមិមួយចៅភូមិមួយ។

ចោយសារផតដចំណីរការការងារចនះដឹកនាចំោយសហគមន៍ ចហយីភូមិនីមួយៗ
បតរូវច្វ្ីរែ្ចុ្រ្ននាភាពទិននានយ័ចរៀងរាល្ី់រឆ្នា មំ្តង ជាផផ្នាកមយួននវដ្តរ្រស់ 
អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ផដលោោំែប់តរូវម្នការ្រណ្តុ ះ្រណា្ត ល។ ការងារចនះ
ោ្់រចផ្្តមីពីមនី្រផផ្នការចខត្ត្រញជូ នតំណាងចៅែូលរមួកិែ្ចប្រជុជំាមួយបករុមប្ឹរកសាឃុំ
នីមយួៗ។ បករុមប្ឹរកសាទាងំចនះបតរូវោន្រចងកតីចឡងីជាចលីកដំ្ូរងកនាុងឆ្នា ២ំ០០២ 
ផដលជាផផ្នាកមួយននកិែ្ចប្រងឹផប្រងអនុវត្តចៅលចនាោយវមិជ្ឈការរ្រស់រាជរោ្ឋ ភិោល 
ផដលម្នតំណាងចបជសីតាងំពី៥ចៅ១១រ្ូរអាបស័យចៅតាមទំហរំ្រស់ឃុ ំ3 ។ ចៅ  

កនាុងកិែ្ចប្រជំុទាងំចនាះតណំាងមន្រីផផ្នការចខត្តជំរា្របករុមប្ឹរកសាឃុអំពីំដចំណីរការ និង
ចបជីសចរសីសម្ជកិបករុមតណំាងគ.ផ្.ថចដីម្ជីាភានា កង់ារទនំាកទ់នំង និងផ្្តលក់ារ
គ្បំទសខំាន់ៗ ដលភូ់មិនីមយួៗចៅកនាុងដំចណីរការទាងំមូល។ តណំាងទាងំចនាះែូលរមួ
កនាុងការ្រណ្តុ ះ្រណា្ត លបគរូ្រចងាគា ល ផដលបគ្រដណ្្់រចលីនតិីវ ិ្ រី្រស់អត្តសញ្ញា ណ
កម្មបគរួសារបកីបក ការ្រចំពញ្រញជសីណួំរ ្ូរកពិន្ុ កណំតប់្រចភទននបគរួសារបកីបក និងពិោរ
ណាសាថា នភាពពិចសសកនាុងការ្្ស្់រ្តូរែណំាតថ់ានា កប់គរួសារបកីបក។

ចៅចពលោ្រ់ចផ្្តីមដំចណីរការ អនាកសបម្រសបមរួលបករុមតំណាងភូមិ បតរូវចរៀ្រែំ្រញជ ី
ច្រកខេភាពសម្ជិកក.ត.ភ ្រន្ា្រ់មកអចញជ ីញច្រកខេភាពទាងំែូលរមួប្រជំុចដីម្ី
ពន្យល់អពីំដចំណីរការកម្មវ ិ្ អីត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក និង្រញ្ជ កជំ់ហរែូលរមួ
។សម្សភាព្រស់បករុមចនះម្នទំនាក់ទំនងជិតសនាិទ្ធជាមួយែំនួនបគរួសារកនាុងភូមិ 
(អនាកតំណាងម្នា ក់សបម្្រ់៣០បគរួសារ)ផដលម្នែំនួនសម្ជិកអតិ្ររម្៧នាក់ 
និងអ្រ្្ររម្៥នាក់។ សម្ជិកបករុមតំណាងភូមិ បតរូវចែះអាន និង សរចសរ
អក្សរផខ្មរោន (ករណីចលីកផលងសបម្្រ់ភូមិផដលជនជាតិភាគតិែម្ន
សម្ម្បតខ្ស់) យ៉ាងចហាែណាស់មួយភាគ្រួនជាសស្តី ចហយីបករុមទាងំមូល          

3  ចខត្តែនំួន 25 រ្រស់ប្រចទសកម្ុជា (រមួទាងំរាជធានីភនាំចពញ) បតរូវោនផ្រងផែកចៅជាបសរុក ផដលបតរូវោនផ្រងផែក្រន្តចៅជាឃុ ំ(ឬចៅទី ប្រជុំជន សងាក ត់) ។ ចយាងតាមជំចរឿនឆ្នា  ំ2008 ចៅប្រចទសកម្ុជាម្នឃុសំងាក ត់ែំ
នួន ១.៦២១ ផដលឃុសំងាក ត់មួយម្នភូមិែំនួនប្រផហល១០ និងម្នែំនួនប្រជាជនពីរា្រ់ពាន់នាក់ចៅជាង ២0.000 នាក់កនាុងមួយឃុ។ំ

14         វដ្តននជំហានអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក  

            ប្រអ្រ់២៖ សូែនាករសបម្្់រវាស់ផវងពីកបមិតជីវភាព

ផផ្នាក គ កបមងសណួំរលម្អតិននសូែនាករសបម្្រវ់ាសផ់វងពីកបមិតជីវភាពដូែតចៅ៖

ផ្ទះ៖ ជាកម្មសិទ្ធិ ឬជួលចគ សម្្ភ រៈចប្រីសំរា្រប់្រក់ដំ្ូរល និងច្វីជញ្ជ ងំ 
សាថា នភាពរមួ និងទំហជំាផម៉បតកាចរ;៉

ប្រភពចំណូល៖ រមួម្នការច្វីកសិកម្ម ចនសាទ ការងារចផ្្សងចទៀត 
ប្រចភទសតវជាកម្មសិទ្ធិ និងែំនួនមនុស្សកនាុងបគរួសារម្នបោក់ 
និងគ្្ម នបោក់ែំណូល។

ប្រព្យសម្បត្តិ៖ ចតីបគរួសារម្នវទិ្ុយ ឬទូរទស្សន៍ ឬម៉្សីុនចភ្ីង 
និងមច្យាោយដឹកជញជូ នផដរឬចទ(កង់ ម៉ូតូ រចទះចគ្ ។ល។) 

ម្ហូ្រអាហារ៖ ចតីបគរួសារម្នោនខ្ចីអងករចគផដរឬចទកនាុងរយៈចពល១២ផខ
កន្ងមក។

ចសៀវចៅផណនាអំនុវត្តន៍ និងកបមងសំណួរអាែរកោនចៅចលីផវ្រសាយត៍ 
អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ចៅ idpoor.gov.kh ។

http://www.idpoor.gov.kh


គ្រ្តីំណាងោនល្អមកពីផផ្នាកចផ្្សងៗននសហគមន៍ ទាងំទីតាងំចៅកនាុង ភូមិ 
សាសនា និងសាថា នភាពចសដ្ឋកិែ្ច។ ដំចណីរការចោះចឆ្នា តប្របពឹត្តចៅតាមផ្រ្រ
មួយផដលអនុញ្ញា តឱ្យច្រកខេជននីមួយៗរូ្រសតវច្វីជាតំណាងខ្ួនឯង ចហយីអនាកភូមិ
គូសសញ្ញា ្ីកចៅចលីបកោសចៅផក្ររូ្រតំណាងរ្រស់ច្រកខេជនផដលពួកចគចបជីស
ចរសី)។ គូស្ីកចៅចលីបកោសមួយចៅជា្រ់រូ្រតំណាងច្រកខេជនផដលោនចបជីស
ចរសី)។ តាមរច្រៀ្រចនះអនាកភូមិម្នព័ត៌ម្នអំពីអនាកតំណាងរ្រស់ពួកចគែំចពាះ
ដំចណីរការអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ។

ចបកាយចពលផដលសម្ជិកបករុមតំណាងភូមិ បតរូវោនចបជីសតាងំ 
បករុមតំណាងគ.ផ្.ថ ផដលចទី្រោនទទួលការ្រណ្តុ ះ្រណា្ត លច្វីការ
្រណ្តុ ះពួកចគ ចហយីខ្ះចទៀតជាច្វីជាអនាកសបម្រសបមរួលចដីម្គី្បំទVRGs 
កនាុងភារកិែ្ចរ្រស់ពួកចគ។ ្រន្ា្រ់មក បករុមតំណាងភូមិ ជួ្រគ្នា ចដីម្្ីរំចពញតារាង
ផផ្នការសកម្មភាពផដលគូស្រញ្ជ កជំ់ហាននីមយួននការអនុវត្តចៅមូលោ្ឋ ន កណំត់
អត្តសញ្ញា ណអនាកទទួលខុសបតរូវែំចពាះលទ្ធផ្លមួយណា និងកំណត់ចពលចវោ។ 
ជារមួ ដំចណីរការកំណត់អត្តសញ្ញា ណកម្មមិនបតរូវែំណាយចពលយូរជាង៧៦នថងៃ 
ចបកាយពីការចបជីសចរសីនិង្រណ្តុ ះ្រណា្ត លបករុមតំណាងភូមិរហូតដល់្រញជ ីបគរួសារ
បកីបកបតរូវោន្រញ្ច្រ់។

ដំចណីរការសំភាសន៍តាមបគរួសារ

ជំហានដំ្ូរង VRG ប្រធានភូមិ និងអនុភូមិ រមួគ្នា ែងបកងនិងច្វី្រែ្ចុ្រ្ននាភាព
្រញជ ីបគរួសារកនាុងភូមិសបម្្រ់កំណត់អត្តសញ្ញា ណបគរួសារបកីបក។ 
ផផ្្អកចលី្រញជ ីចនះ VRG កំណត់ថាបគរួសារណាខ្ះផដលសង្សយ័ថាបគរួសារបកីបក 
ចហយីផដលគួរច្វីការសម្្ភ សន៍។ សម្ជិក VRG ម្នា ក់ៗសម្្ភ សប្រម្ណជា 
៣០ បគរួសារកនាុងរយៈចពលពីរសោ្ត ហ៍ ចហយីបតរូវែំណាយបោក់ ២,000 ចរៀល 
(ប្រផហល 0,46 €) កនាុងការសម្្ភ សន៍កបមងសំណួរមួយនីមួយៗ។

កបមងសំណួរចនាះម្ន្រួនផផ្នាក៖ ក) ព័ត៌ម្នមូលោ្ឋ នអំពីអនាកផដលោន
ែូលរមួកនាុងការសម្្ភ សន៍ ខ) ផផ្នាកប្រជាសាសស្តសបម្្រ់កំណត់អត្តសញ្ញា ណ
សម្ជិកបគរួសារទាងំអស់ គ) សូែនាករវាស់ផវងពីកបមិតជីវភាពជា
មួយការោក់ពិន្ុ (សូមចមីលប្រអ្រ់ទី២) និង ឃ)  ព័ត៌ម្នបគរួសារ្រផនថាម
សបម្្រ់បករុមអនាកតំណាងភូមិពិោរណា ផដលមិនោក់ពិន្ុ។ ចៅកនាុងផផ្នាក ឃ
អនាកសំភាសន៍្រងាហា ញថា១២ផខកន្ងមក ចតីបគរួសារចនាះម្នភាពងាយរងចបគ្ះ
ផដរឬយ៉ាងណា ឧទាហរណ៍ សម្ជិកម្នពិការភាព ឬម្នជំងលឺរំ៉ានរ ៉
ចតីចមបគរួសារជាឪពុកម្្ត យចទាល ឬមួយម្នការលំោកែំចពាះការចៅសាោចរៀន
រ្រស់កុម្រផដរឬចទ។

ចៅែុង្រញ្ច្រន់នការសម្្ភ សនប៍គរួសារនីមយួៗ អនាកសភំាសន្៍រញ្ជ កច់លីទពំរ័មុខ ចតី
ម្នសាថា នភាពពិចសសអវផីដលបតរូវយកមកពិោរណាែុងចបកាយែចំពាះសាថា នភាពនន
ភាពបកីបក ចហយីផ្្តល់កបមងសំណួរផដលោន្រចំពញរែួចៅឲ្យ VRG ចដីម្ពីនិតិ្យចមលី 
និង្ូរកពិន្ុពផីផ្នាកនីមយួៗចដីម្ោីនពិន្សុរ្ុរសបម្្រប់គរួសារនីមយួៗ។

វដ្តននជំហានអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក         15

ប្រអ្រ់១៖ គន្ឹះសំខាន់ៗននអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក
(ដយាបកាមននដំចណីរការអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកចៅទីជន្រទ). 

ការ្រណ្តុ ះ្រណា្ត លបករុមតំណាង
ភូមិអពីំការកណំតអ់ត្តសញ្ញា ណ
បគរួសារបកបីក

បករុមតណំាងភូមិសម្្ភ សនប៍គរួសារសបម្្រ់
កណំតអ់ត្តសញ្ញា ណបគរួសារបកីបក

ការពិភាកសា និង ការច្វសុីពលភាព
្រញជ ីបគរួសារបកបីកចោយម្នធាតុែូល
ពីសហគមន៍

ការ្រញ្ចូ លទិននាន័យចៅកនាុងមូលោ្ឋ ន
ទិននានយ័បគរួសារបកីបក

ការចផ្រ្សាែប់ោក់ ការផថទាសុំខភាព

្ំរណុល ែំណូល

សុខភាព/ពិការភាព

ការអ្់ររ ំ

បទព្យសម្ត្តិ

 ការអ្់ររ ំ  សម្្ភ រកសិកម្ម ទឹកសា្អ ត
អនាកកាន្់រណ័្ណសម្ម៌
អាែទទួលោនចសវា

ទិននានយ័បគរួសារបកីបក
បតរូវោនចប្ីរបោស់
ចដីម្កំីណត់ចសវាដូែជា៖

ការផែក្័រណ្ណសម្ម៌

ការចបជីសចរសីបករុមតំណាងភូមិ



ប្រអ្់រ៣៖ ការចោះបសាយសំណូមពរនងិមតិជំទាស់រ្រស់អនាកភូមិ

ជាដំ្ូរងអនាកភូមិអាែចលីកចឡងីពីការមិនចពញែិត្តអំពីចឈា្ម ះចៅកនាុង្រញជ ីបពាងននបគរួសារបកីបក
ចលីកដំ្ូរងចៅកនាុងកិែ្ចប្រជំុពិចបគ្ះចយា្រល់ចៅតាមភូមិ ឬតាមរយៈការសរចសរចៅកាន់បករុម
អនាកតណំាងភូមិកនាុងរយៈចពលបោពីំនថងៃ្រន្ា្រពី់កិែ្ចប្រជំុចនាះ។ ជាផផ្នាកមយួននកែិ្ចខិតខបំ្រងឹផប្រងរ្រស់
ខ្ួនចដីម្ធីានាឱ្យម្នការអនុវត្តបតឹមបតរូវនិងតម្្ភាពននដំចណីរការអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក 
(សូមចមីលទំព័រ៣១)បកសួងផផ្នការោនពបងីកយន្តការ្រណ្តឹ ងតវ៉ា។

្រែ្ចុ្រ្ននាចនះអនាកភូមិអាែចផ្ញាីរពាក្យ្រណ្តឹ ងចោយ្្ល់ចៅបករុមប្ឹរកសាឃុ ំប្រសិនច្រីពួកចគ
មិនយល់បស្រនឹងសាថា នភាពបគរួសារបកីបកផដលបករុមតំណាងភូមិោនផ្្តល់ឱ្យពួកចគ ឬច្ីរពួក
ចគមិនយល់បស្រនឹងទិដ្ឋភាពមួយែំនួនននដំចណីរការចនះ។ ែំណុែចនះម្នសារ:សំខាន់ណាស់
ប្រសិនច្រីពួកចគម្នសំណួរថា ចហតុអវីោនជាពួកចគមិនបតរូវោនកំណត់អត្តសញ្ញា ណជាជន
បកីបក ឬសង្សយ័ថាម្នទនំាកទ់នំង្ុរគគាលចៅកនាុងភូមិ។ ្រន្ា្រម់កបករុមប្ឹរកសាឃុនំងឹពិនិត្យចឡងីវញិ
នូវករណីចនះចហយីចសនាីសំុឱ្យបករុមតំណាងភូមិពិោរណាចឡងីវញិចលីការសចបមែែិត្តរ្រស់ខ្ួន
ចទាះ្រីជាបករុមចនាះគ្្ម នសិទ្ធិកនាុងការ្រដិចស្សំចណីរ្រស់ពួកចគក៏ចោយ។

ចោក ឌឹម ឌន ប្រធានមន្ីរផផ្នការចខត្តកំពង់ឆ្នា ងំោនពន្យល់ថា „អារម្មណ៍រ្រស់ប្រជាជនម្នសារៈសំខាន់ណាស់ „ ។ គ្ត់និយាយាថា ចយងីម្នកបមងសំណួរផដល
ម្នលកខេណ:ស្តង់ោរ ការវាយតនម្ម្នលកខេណ:ស្ង់ោរ ម្នតម្្ភាព និងវ ិ្ ី្រ្តឹងតវ៉ា ចហតុចនះចហយីោនជាប្រជាជនចជឿប្រព័ន្ធចនះ។

ជា្ម្មតាប្រជាជនពីរ្រីនាក់្រ៉ុចណា្ណ ះកនាុងភូមិនីមួយៗផដលសាកសួរលទ្ធផ្លននដំចណីរការអត្ត
សញ្ញា ណកម្មចនះ។ ចៅកនាុងកិែ្ចប្រជំុពិនិត្យែំណាត់ថានា ក់បគរួសារបកីបកចៅថានា ក់ឃុនំាចពលថ្មីៗចនះ
ចមភូមិ ោ៉ង ខុម ោនពន្យល់ថាម្នបគរួសារ្ីរ ឬ្រួនកនាុងភូមិរ្រស់គ្ត់ោនសំណូមពរនិងផ្្ត់
មតិជំទាស្់រន្ា្រពី់ការប្រមូលទនិនានយ័បគរួសារបកីបកជំុែុងចបកាយ។ អនាកខះ្ធ្ា្រម់្ន្រណ័្ណសម្ម៌
ចហយីឆងៃល់ថាចហតុអវីោនជាពួកចគមិនទទួលោន្រ័ណ្ណចនះម្តងចទៀត។ បករុមអនាកតំណាង
ភូមិោន្រញ្ជ ក់អំពីព័ត៌ម្នននកបមងសំណួររ្រស់ខ្ួន ចោយោន្រងាហា ញឱ្យចឃញីថា
សាថា នភាពរ្រស់ពួកចគោនប្រចសីរចឡងី ដូែជា ចក្មងជំទង់ ឬចក្មងចពញវយ័ោនោ្រ់ចផ្្តីមច្វីការ 
និងរមួែំផណករកែំណូលឲ្យបគរួសារ។ កនាុងករណីមួយចទៀត បគរួសារពីមុនធ្ា្រ់ម្នជីវភាព្ូរធា 
ចហតុចនះពួកចគគ្្ម នចឈា្ម ះចៅកនាុង្រញជ ីបពាងបគរួសារបកីបកចលីកដំ្ូរងចឡយី។ កិែ្ចសម្្ភ សន៍ោន
្រងាហា ញថាោ្រ់តាងំពីជំុែុងចបកាយមកបគរួសារចនាះោនធ្ាក់ខ្ួនឈលឺ ចហយីោត់្រង់បោក់ែំណូល 
និងោត់្រង់ដី្្ី ដូចែនាះបគរួសារចនាះឥឡូវចនះម្នលកខេណៈសម្ត្តិជាបគរួសារបកីបក។

បកសួងផផ្នការ ម្ន្រំណង្រចងកីត្រណា្ត ញទូរស័ព្ទាន់ចហតុការណ៍មួយផខ្សចដីម្ចីោះបសាយ្រណ្តឹ ង ឬ្រញ្ហា នានាកនាុងដំចណីរអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក និងចដីម្ី
ពបងឹងសិទ្ធិរ្រស់ប្រជាជនកម្ុជាកនាុងការែូលរមួកនាុងដំចណីរការអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ប្រក្រចោយតម្្ភាព។ ជាែុងចបកាយ គលឺបតរូវោនចរៀ្រែំប្រព័ន្ធបគ្រ់បគងពាក្យ
្រណ្តឹ ងបគ្រ់បជរុងចបជាយ ផដលម្ននរណាម្នា ក់អាែចលីកចឡងីនូវការបពរួយោរម្ភកនាុងអំឡុងចពលច្វី អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក និងកនាុងអំឡុងចពលផ្្សពវផ្សាយទិននាន័យ 
មិនថាជួ្រចោយ្្ល់កនាុងកិែ្ចប្រជំុចៅតាមភូមិ ឬឃុ ំតាមរយៈទូរស័ព្ ឬអីុន ល្ឺផណតចឡយី។ ដំចណាះបសាយពាក្យ្រណ្តឹ ងនឹងបតរូវោនតាមោនចោយចប្ីរបោស់ប្រព័ន្ធបគ្រ់
បគងអីុន ល្ឺណិតផដលជាផផ្នាកមួយននការបតរួតពិនិត្យប្រព័ន្ធអីុន ល្ឺផណត (កំពុងដំចណីរការចៅឆ្នា ២ំ០១៧ និងម្នពិពណ៌នាចៅកនាុងជំពូក្រន្ា្រ់)។

   អនាកភូមិកនាុងកិែ្ចប្រជំុពិចបគ្ះចយា្រល់មួយចៅចខត្តចពា្ិ៍សាត់ម្នឱកាសចលីកសំណួរអំពី
្រញជ ីបពាងបគរួសារបកីបកចលីកដំ្ូរង។

   ែំណងចជីង៖  ចោក ឌឹម ឌន (សា្ត )ំ ប្រធានមន្ីរផផ្នការចខត្តកំពង់ឆ្នា ងំពិនិត្យចមីល
ទិននាន័យ IDPoor ជាមួយ ចោក ផកវ អ៊ូលី ប្រធានកម្មវ ិ្ ីអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក 
បកសួងផផ្នការ។

16         វដ្តននជំហានអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក  



្រន្ា្រម់កចទៀត សម្ជិកបករុមតណំាងភូមិជ្ួរជុគំ្នា ចដីម្ពីនិិត្យចមីលពិន្ុ
សារជាថ្មី និងច្វែីណំាតថ់ានា ក់ ថាចតីជាបគរួសារបកបីកកបមិតទ១ី (= បកខ្ាងំ) 
បគរួសារបកីបកកបមិតទ២ី (= បក) និងចផ្្សងៗ (មនិបក)។ កបមិតបកីបកែំនួនពីរបតរូវោន
កណំតក់នាុងករណីកម្មវ ិ្ មីយួែនំនួសចបមែែិត្តច ្្ត តផតចៅចលីបគរួសារបកីបកខ្ាងំ។ កនាុង
កិែ្ចប្រជំុចនះបករុមតណំាងភូមិ កពិ៏ោរណាអពីំសាថា នភាពពិចសសផដល្រះ៉ពាលដ់ល់
បគរួសារមយួែនំនួផ្ងផដរ ចហយីចតីគរួ្្ស្់រ្តូរែណំាតថ់ានា កប់គរួសារបកីបក តាមសាថា នភាព
ជាកផ់ស្តងរ្រសព់កួចគផដរឬចទ។ ជាចគ្លការណ៍ការ្្ស្់រ្តូរែណំាតថ់ានា កមិ់នចលីស
ពី១០%ននបគរួសារផដលោនសម្្ភ សន៍ចោយចយាងចលីសាថា នភាពពិចសសរ្រស់បគរួសារ 
ចហយីការ្្ស់្រ្តូរបតរូវម្នការឯកភាពពី VRG ែំនួនពីរភាគ្ីរ។

ការផ្្តល់សុពលភាពចលីលទ្ធផ្ល

អនាកសបម្រសបមរួលបករុមតណំាងភូមិនមីយួៗ ្រងាហា ញពី្រញជ ីបពាងែណំាតថ់ានា ក់
បគរួសារបកីបកចៅកនាុងកិែ្ចប្រជុចំៅថានា ក់ឃុផំដលម្នការែូលរមួពីសម្ជិកបករុមប្ឹរកសាឃុ ំ
នាយកសាោ និងប្រធានមនី្រចពទ្យឬមណ្ឌ លសុខភាព និងតំណាងមកពីអងគាការ
នានាផដលច វ្កីារចៅកនាុងឃុ។ំ ឧទាហរណ៍ អនាកែូលរមួកិែ្ចប្រជុពំនិតិ្យចមលីថាចតីសម្
ម្បតននបគរួសារបកបីកសមបស្រនងឹសាថា នភាពជាក់ផស្តងផដរ ឬយ៉ាងណាចៅកនាុងភូមិចនាះ 
ចហយីចតីសម្ម្បតបគរួសារបកីបកម្នការផប្រប្ររួលចោយសារសាថា នភាពពិចសសកនាុង
កបមិតសមចហតុសមផ្លផដរឬចទ។ អនាកសំរ្រសំរលួបករុមតំណាងភូមិ ចឆី្យត្របគ្់រ
សណួំរអពីំមូលចហតុផដល្រណា្ត លឲ្យម្នការ្្ស្់រ្តូរសាថា នភាពបគរួសារ ឬពន្យលអ់ពីំ
រច្រៀ្រអនុវត្តចៅកនាុងភូមិ នងិនាមំកនូវមតិបតឡ្រ់ ឬសណូំមពរណាមយួពីកិែ្ចប្រជំុ
ចៅកានប់ករុមតណំាងភូមិ។ការផ្្តលសុ់ពលភាពចលីលទ្ធផ្ល

ចបកាយពីកែិ្ចប្រជុំ (ច្ីរោោំែ់) បករុមតំណាងភូមិ បតរូវផកសបមរួលនិង្ិរតផ្សាយជាសាធា
រណៈនូវ្រញជ ីបពាងបគរួសារបកបីកចលីកដំ្ូរងចៅកនាុងភូមិយ៉ាងតិែពពីរីចៅ្រនីថងៃ ជាមយួនឹង
ចសែក្តជូីនដំណឹងអពីំកាល្ររចិែទ្ និងទកីផនង្ប្រជុពិំចបគ្ះចយា្រល់។់ ចៅកនាុងកិែ្ចប្រជំុចនះ 
តណំាងបគរួសារប្រជាពលរដ្ឋម្នា ក់ៗ អាែចោទសរួ ឬោកព់ាក្យ្រណ្តឹ ងោន ប្រសិនច្ីរ ពកួ
ចគគតិថាពកួចគគរួផតបតរូវោនសម្្ភ សន៍ ្រ៉ុផន្តមនិោនសម្្ភ ស ឬប្រសិនច្ីរពកួចគមនិ
យលប់ស្រចៅនឹងការោតថ់ានា កអ់ពីំភាពបកបីករ្រសព់កួចគ្្ល់ ឬរ្រសប់គរួសារចផ្្សងចទៀត។
្រន្ា្់រពីកិែ្ចប្រជំុចនះ  VRG បតរូវ្រតិផ្សាយ្រញជ ីបពាងបគរួសារបកបីកចលីកដំ្ូរងរយៈចពលបោំ
ពីរនថងៃ្រផនថាមចទៀត ចោយម្នការផណនាអំំពីការការផ្្តល់ជំទាស់្រផនថាមចទៀត ចៅកាន់បករុមប្ឹរ
កសាឃុចំោយ្្ល។់ ្រន្ា្រម់ក បករុមតណំាងភូមិ បតរូវចោះបសាយសណូំមពរឬមតិជទំាស់
ឬអាែសម្្ភ សបគរួសារផដលមិនម្នចឈា្ម ះកនាុង្រញជ ី្រផនថាមចទៀត រែួចផ្ៀ្ង្្តព់ត័ម៌្នចឡងី
វញិនងិចរៀ្រែ្ំរញជ ីបពាងបគរួសារបកីបកែុងចបកាយ។

្រន្ា្រ់មក VRG បតរូវ្ិរតផ្សាយចរៀ្រែំ្រញជ ីបពាងបគរួសារបកីបកែុងចបកាយចៅកនាុង
ភូមិរយ:ចពលបោពីំរនថងៃ្រផនថាមចទៀតចដីម្ទីទួលសំណូមពរនិងមតិជំទាស់។ ្រញជ ី
បពាងបគរួសារបកីបកែុងចបកាយ នងិកំណត់ចហតុននកិែ្ចប្រជុពំចិបគ្ះចយា្រល់ជាមួយ
ភូមិ បតរូវ្រញជូ នចៅបករុមប្ឹរកសាឃុឱំ្យោនមុនចពលច្ីរកកិែ្ចប្រជំុចដីម្ពិីនិត្យ និង
្រញ្ជ ក់ទទួលសាគា ល់្រញជ ីបគរួសារបកីបកែុងចបកាយចនះ រែួ្រញជូ ន្រន្តចៅមន្ីរផផ្នការ
ចខត្តសបម្្រ់ជំហាន្រន្ា្រ់។ បករុមប្ឹរកសាឃុបំ្រគល់មកវញិនូវ្រញជ ីបពាងបគរួសារបកី
បកែុងចបកាយចៅឱ្យបករុមតំណាងភូមិ សបម្្រ់ភូមិផដលពំុម្នព័ត៌ម្នបគច្ីរបគ្ន់ 
ចហយីចសនាីឱ្យចផ្្ៀង្្ត់សាជាថ្មី ឬសំុការពន្យល់មុនចពល្រញជ ីបពាងបគរួសារបកីបក
ោន្រញជូ នជាថ្មីម្តងចទៀត និងមុនចពលពិនិត្យ និង្រញ្ជ ក់ទទួលសាគា ល់។

ការ្រញ្ចូលទិននានយ័ និងផ្លតិ្រណ័្ណសម្ម៌

មន្រីផផ្នការរាជធានី ចខត្ត្រញជូ ន្រញជ ីបគរួសារបកបីក ្រញជសីណួំរ និង ឯកសារ
ទាក់ទងទាងំអស់ចៅបកសួងផផ្នការ ចដីម្សីបម្រសបមរួលការ្រញ្ចូ លទិននាន័យចៅថានា ក់
ជាតិ។ ការពយាយាមពីដំ្ូរងគលឺ្ុរគគាលិកចៅថានា ក់ចខត្ត្រញ្ចូ លទិននាន័យ ្រ៉ុផន្តជាលទ្ធ
ផ្លច្វឲី្យគុណភាពទិននានយ័មិនល្អ និងពិោកផថទាកំម្មវ ិ្ កំុីព្ូយទរ័ពីសណំាកក់ារ ិ
យាល័យ ននមន្រីផផ្នការចខត្ត ផដលចបែនីផតខវះការគ្បំទផផ្នាកពត័ម៌្នវទិយា។ ដូចែនាះ 
កនាុងឆ្នា ២ំ០១០ ភារកិែ្ចចនះបតរូវោនប្រគល់ឲ្យបករុមហុ៊នផដលម្នជំនាញកនាុងការ
្រញ្ចូ លនិងបគ្រ់បគងទិននាន័យ ចហយីជាលទ្ធផ្លោនផ្្តល់គុណភាពទិននាន័យប្រចសីរ
ជាងមុន និងកាន់ផតម្នប្រសិទ្ធផ្ល។

ខណៈផដលទិននាន័យកំពុងបតរូវោន្រញ្ចូ ល បកសួងផផ្នការ រមួជាមួយមន្ីរផផ្នការចខត្ត
ចរៀ្រែបំករុមថតរ្ូរនងិោនផ្្តលក់ារ្រណ្តុ ះ្រណា្ត ល ចដីម្ែុីះថតរ្ូរថតរ្ូរបគរួសារបកបីកចៅតាម
ភូមិ សបម្្រផ់្លតិ្រណ័្ណសម្ម៌ ។ បករុមអនាកថតរ្ូរជូនដំណឹងដលប់គរួសារបកបីកនមីយួៗឱ្យនាំ
សម្ជិករ្រស់ខ្ួនមកថតរូ្រោនជំុគ្នា  បពមទាងំជបម្្រអំពីប្រចភទចសវាកម្មនិងជំនួយ
ចផ្្សងៗផដលពួកចគអាែទទួលោនចៅចពលពួកចគម្ន្រ័ណ្ណសម្ម៌។

ចោយចប្ីរចលខកូដបគរួសារ រ្ូរថតបតរូវោនផ្គាូរផ្គាងជាមយួនឹងពត័ម៌្នចៅកនាុងមូលោ្ឋ ន
ទនិនានយ័បគរួសារបកបីក។ ្រន្ា្រម់ក្រណ័្ណសម្មប៌តរូវោនចោះពុមច្ៅថានា កជ់ាតិ
នងិប្រគល់ចៅមនី្រផផ្នការចខត្ត ចដីម្បី្រគល់្រណ័្ណទាងំចនាះចៅឲ្យបគរួសារបកីបកផដលម្ន
ចឈា្ម ះកនាុង្រញជ ីបគរួសារបកីបកែុងចបកាយ។

ចដីម្បីតរួតពិនិត្យការអនុវត្តបគ្រជំ់ហានការងារទាងំអសប់កសងួផផ្នការោតម់សន្តី
កម្មវ ិ្ មួីយរ្ូរឱ្យទទួលខុសបតរូវសបម្រសបមរួលចខត្តចគ្លចៅផដលអនុវត្តការងារ
អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក តាមឆ្នា នីំមយួៗ។

   ែំណងចជីង៖ កំពុងចសកន្រ័ណ្ណសម្ម៌ IDPoor ចៅមន្ីរចពទ្យចខត្តកំពង់ឆ្នា ងំ។ 
្រ័ណ្ណសម្ម៌អនុញ្ញា តឲ្យអនាកម្ន ្រ័ណ្ណោនទទួលចសវាសុខភាពឥត្រង់បោក់ និងទទួល
ោនអតថាប្រចយាជន៍ចផ្្សងចទៀតផដលនថ្ែំណាយនានាបតរូវោនច្ីរកផ្្តល់ឲ្យមន្ីរចពទ្យចោយ
មូលនិ្ិសម្ម៌សុខាភិោល។
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ការបគ្រប់គង និងការផ្្សពវផ្សាយទិននានយ័

ចៅចពលផដលការ្រញ្ចូ លទិននានយ័បតរូវោន្រញ្ច្រ់ បកសងួផផ្នការ ចរៀ្រែសិំកាខេ
សាោផ្្សពវផ្សាយទិននានយ័បគរួសារបកីបក ចៅថានា កជ់ាតិ ថានា ករ់ាជធានី ចខត្ត និងថានា កប់ករុង
បសរុក ខណ្ឌ  ចោយម្នការែូលរមួពអីនាកពាកព់ន័្ធចៅកនាុងចខត្តនីមយួៗ។ សពវនថងៃចនះ
កបមងទិននានយ័បគរួសារបកីបក កអ៏ាែរកោនតាមអិុន្លឺចណតតាមរយៈប្រពន័្ធពត័ម៌្ន
បគរួសារបកីបក (IIS) ផ្ងផដរ ផដលអនុញ្ញា តឱ្យអនាកចប្របីោស់ផដលោនែុះចឈា្ម ះអាែ
ចមីលប្រព័ន្ធរោយការណ៍ស្តង់ោរ។ នដគូអាែចសនាសំុីការែូលចប្ីរ IIS ពីបកសួងផផ្នការ 
តាមរយៈចគហទពំរ័អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក តាមអាសយោ្ឋ ន www.idpoor.
gov.kh ផដលផ្្តលព់ត៌័ម្នអពីំការចរៀ្រែំ និងការចប្ីរបោសទិ់ននានយ័រ្រសខ់្នួ។ 
អនាកចប្របីោស់ផដលោនែុះចឈា្ម ះក៏អាែចសនាសំុីទិននាន័យចដីម ឧទាហរណ៍ ប្រសិនច្ីរ
ពកួចគែង់សចំៅចលីអនុបករុមជាកោ់កន់នបគរួសារបកីបកផដលម្នចសវាសបម្្រ់
បគរួសារបកីបក។ បករុមការងារក៏្រញជូ នកបមងទិននាន័យបគរួសារបកបីកចៅកាន់នដគូនានាចលី
មូលោ្ឋ នកពុំងដំចណីរការ ផ្្តលវ់ចីដអូ សន្កឹពត័ម៌្ន ការ្រងាហា ញតាមអីុន ល្ឺណិត 
និងសិកាខេ សាោនានា ចដីម្ពីន្យល់ថាចតីម្នទនិនាន័យណាផដលអាែរកោន និង
រច្រៀ្រចប្ីរបោសទិ់ននានយ័ចដីម្កីណំតរ់កអនាកទទលួផ្លពីកម្មវ ិ្ កីាត្់រនថាយភាពបកីបក។

ដំចណីរការល្អតិល្អន់ននអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក

ជាសចងខេ្រការងារអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក កនាុងមយួជំុៗបតរូវែណំាយចពល១ឆ្នា  ំ
ឬចលីសពីចនះ ោ្រពី់ការោ្រច់ផ្្តមីរហូតដល់ការផែក្រណ័្ណសម្ម៌ដល់បគរួសារបកីបក 
និងការផ្្សពវផ្សាយទិននានយ័។ អនាកពាកព់ន័្ធប្រផហល៣៥.000នាកោ់នែូលរមួចៅកនាុង
ដំចណីរការចនះ ោ្រពី់ពមីសន្តកីម្មវ ិ្ អីត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកែនំនួ១៧នាកច់ៅ
បកសងួផផ្នការ រហូតដលប់ករុមតណំាងភូមិផដលោនែូលរមួកនាុងដំចណីរការចនះ 
ចហយីពកួចគម្នា ក់ៗ ម្នការយលដ់ងឹកានផ់តប្រចសីរអពីំភាពបកបីកចៅកនាុងសហគមន៍
រមួទាងំនរណាខះ្ជាជនបកបីក រច្រៀ្រផដលពកួចគរសច់ៅ នងិអវផីដលពកួចគបតរូវការ។

ជាដំចណីរការលម្អតិផដលបតរូវការចពលចវោចដីម្វីវិឌ្ឍ ចហយីជាញឹកញា្់រដំចណីរ
ការចនះប្របពឹត្តចៅផ្រ្រចនះ ចដីម្ចីឆី្យត្រចៅនឹង្រញ្ហា ប្រឈមនានា។ ជំពូក្រន្ត្រន្ា្រ់
ពិនិត្យចមលីយងសីុជចបរៅអំពបី្រចភទនន្រញ្ហា ប្រឈមនានាផដលអត្តសញ្ញា ណកម្ម
បគរួសារបកីបកោនប្រឈមមុខកនាុងអំឡុងចពលអភិវឌ្ឍន៍ និងប្រឈមមុខែំចពាះចគ្ល
គំនិតនានាផដលចកីតចែញពីដំចណាះបសាយរ្រស់អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក។

18         វដ្តននជំហានអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក  



្រញ្ហា ប្រឈម និង ការផកតបមរូវ

រហូតដល់្រែ្ចុ្រ្ននា ម្នរយៈចពលជាង១១ឆ្នា  ំផដលការងារអត្សញ្ាណកម្ម
ប្រួសារបករីបក ោនប្រឈមមុខនឹង្រញ្ហា ប្រឈមជាចបែីនចលីការអនុវត្ត ផដលនាចំៅ
ដល់ការចរៀនសូបតជាបករុមនិងការផកសបមរួលកម្មវ ិ្ ី ជាដំចណីរការមួយផដល្រន្ត
រហូតមកដល់្រែ្ចុ្រ្ននា។ ជំពូកចនះនឹងពិនិត្យចឡងីវញិនូវ្រញ្ហា ប្រឈម និង
ការសបម្រសបមរួលសំខាន់ៗផដលសថាិតចៅចបកាមសំណួរសំខាន់ែំនួន្ីរគលឺ៖

      ច វ្ដូីែចម្តែចដីម្ធីានាថាចយងីមនិរលំងនរណាម្នា ក់?

ការងារចនះរមួ្រញ្ចូ លការផកសបមរួលផដលទាក់ទងនឹងការធានាឱ្យ
អត្សញ្ាណកម្មប្រួសារបករីបក បគ្រដណ្ត ្រ់បគរួសារបកីបកទាងំអស់រមួទាងំការបតរួត
ពិនិត្យឱ្យោនល្អប្រចសីរននដំចណីរការចនះ ចោះបសាយនូវមតិចយា្រល់ចផ្្សងៗគ្នា នន
ភាពបកីបក ពិនិត្យចមីលយន្តការនានាកនាុងការោក់្រញ្ចូ លពលរដ្ឋបកីបកនិងជនែំ
ណាកបសរុកថ្មីៗ  និងផកសបមរួលដំចណីរការចដមី្ឈីានដល់ពលរដ្ឋបកីបកចៅទីប្រជំុជន។

        ចតីចយងីបគ្់របគងទិននាន័យដូែចម្តែ?

ការផកសបមរួលចនះទាក់ទងចៅនឹងការយល់ដឹងជា្រន្ត្រន្ា្រ់អំពី 
ការោក់្រញ្ចូ លការបគ្រ់បគង ការផ្្សពវផ្សាយ និងការចប្រីបោស់ទិននាន័យ
បគរួសារបកីបកយ៉ាងចបែីន ផដលអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកោនដំចណីរការ ។ 
ការផកសបមរួលរមួម្ន ការ្្ស់្រ្តូរពីប្រព័ន្ធចប្ីរបកោស្រញជ ីសំនួរចៅប្រព័ន្ធ
ឌីជីថល ការផកលម្អការផ្្សពវផ្សាយ និងការចប្រីបោស់ទិននាន័យ ជាពិចសស 
តាមរយៈការែូលចប្ីរអីុន ល្ឺណិត។

        ចតីចយងីរមួ្រញ្ចូ លភាគីពាក់ព័ន្ធនិងកសាងទំនុកែិត្តកនាុងប្រព័ន្ធ     
       ចនះចោយរច្រៀ្រណា?

ការទទួលសាគា ល់ចលីកទី្រីនិងម្នលកខេណ:ជាសាកលអំពី សារៈសំខាន់ននការ
ទំនាក់ទំនងនិងោក់្រញ្ចូ លអនាកពាក់ព័ន្ធទាងំអស់កនាុងចពល្រែ្ចុ្រ្ននា និងភាគី
ពាក់ព័ន្ធផដលម្នសកា្ត នុពលកនាុងចពលអនាគតកនាុងការអភិវឌ្ឍន៍ 
អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ផដលកំពុងដំចណីរការ ចដីម្ធីានាឲ្យម្នតម្្ភាព
និងការចជឿទុកែិត្តចលីនិយមន័យននភាពបកីបក ដំចណីរការ និងការសបមរួលការងារ
អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ។

ការច្វីឱ្យប្រចសីរចឡងីនូវភាពបតឹមបតរូវអត្តសញ្ញា ណកម្មភាពបកីបក 
តាមរយៈការផកសបមរួលដំចណីរការ និងការតាមោនបតរួតពិនិត្យ
ការអនុវត្ត

ការផ្្តល់អំណាែដឹកនាកំារងារចោយសហគមន៍ ម្នន័យថាការវវិត្តរ្រស់អត្ត
សញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក បតរូវោនផ្សារភាជ ្រ់ចៅនឹងសមតថាភាពចៅមូលោ្ឋ ន ។
អាបស័យចហតុចនះការផកតបមរូវពីជុំដំ្ូរងៗននអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក 
ទាក់ទងចៅនឹងរច្រៀ្រដំចណីរការឧ្រករណ៍ ឬការ្រណ្តុ ះ្រណា្ត ល ោោំែ់បតរូវចរៀ្រ
ែំផកតបមរូវឲ្យោនល្អចៅតាមតថភាពកបមិតភូមិ និងចៅតាមតបមរូវការោោំែ់
សបម្្រ់បតរួតពិនិត្យនិងគ្បំទការអនុវត្តឲ្យោនកាន់ផតប្រចសីរ។

ឧទាហរណ៍ ដំ្ូរងសម្ជិកបករុមតំណាងភូមិ ម្នការលំោកមួយែំនួនកនាុងការ
បគ្រ់បគងផផ្នាកមួយែំនួនននកបមងសំណួរ ដូែជា ការោ៉ន់ប្រម្ណទំហនំនភាព
បកីបករ្រសប់គរួសារ ដូចែនាះ កម្មវ ិ្ ្ីរណ្តុ ះ្រណា្ត លបតរូវោនច្វ្ីរែ្ចុ្រ្ននាភាព ចដីម្កីសាង
ជំនាញរ្រស់អនាកសម្្ភ សន៍ចលីផផ្នាកទាងំចនះ។ ចោយសារផតអនាកម្នវយ័ចក្មងម្ន
សមតថាភាពខ្ស់កនាុងការច្វីផផ្នការ និងសចបមែោនែំនួនបគរួសារផដលោនោត់ឲ្យ
្រំចពញតាមកាលកំណត់ ្រផនថាមចលីជំនាញអាននិងសរចសរោនល្អ ការ្រណ្តុ ះ
្រណា្ត លអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ោនោ្រច់ផ្្តមីសងកត់្ ងៃន្់រផនថាមចទៀតនូវតនមន្ន
ការចបជីសចរសីយុវជនចដីម្ចី្វីជាសម្ជិកបករុមតំណាងភូមិ។ ជារមួ អនាកអនុវត្តចៅ
តាមមូលោ្ឋ នពីភូមិរហូតដល់ថានា ក់ចខត្តទទួលោនជំនាញកាន់ផតចបែីន្រន្ា្រ់ពីជំុទី
មយួ ឬជំុទីពីរ ចទាះ្ីរជាការ្រណ្តុ ះ្រណា្ត លជា្រន្ត្រន្ា្រច់ៅផតម្នលកខេណ:ដផដលៗ
ចៅចរៀងរាល់ចពលោ្រ់ចផ្្តីមននជំុនីមួយៗចដីម្រីលឹំកការែងោរំ្រស់អតីត
សិកាខេ កាម និងកនាុងការ្រណ្តុ ះ្រណា្ត លសិកាខេ កាមថ្មី។

ចដីម្កីាត់្រនថាយលទ្ធភាពផដលការអនុវត្តមិនបតឹមបតរូវ អាែនាឱំ្យម្នការខកខាន
កនាុងការោក់្រញ្ចូ លបគរួសារបកីបក ផដលបកសួងផផ្នការោន្រចងកីនការអនុវត្តាម
ោននិងការគ្បំទែំចពាះការអនុវត្ត។ មសន្តសីបម្រសបមរួលចខត្ត ននបករុមការងារកម្មវ ិ្ ី
អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក រ្រស់បកសួងផផ្នការ ោ្រ់តាងំពីចពលោ្រ់ចផ្្តីម 
្ុ៉រផន្តែំនួនរ្រស់ពួកចគោនចកីនចឡងីតាមចពលចវោចដីម្សីបម្រសបមរួលដំចណីរការ
ឲ្យោនល្អប្រចសីរ និងផ្្តល់ការគ្បំទដល់ចខត្តែំនួន 8ឬ9 ផដលអនុវត្តអត្តសញ្ញា ណ
កម្មបគរួសារបកីបក កនាុងឆ្នា ណំាមួយ។ បកសួងផផ្នការក៏ោន្រចងកីតចគ្លការណ៍ផណ
នាថំ្មីសបម្្រ់ការបតរួតពិនិត្យដំចណីរការអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ចៅថានា ក់ឃុ ំ
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និងថានា ក់ចខត្តផ្ងផដរ។ ឧទាហរណ៍ ែំណុែផដលបតរូវពិនិត្យ និងរាយការណ៍ ថា
ចតី្រញជ ីចឈា្ម ះបគរួសារបតរូវសម្្ភ សន៍បតរូវោន្រចងកីតចឡងីចោយបករុមតំណាងភូមិ 
ឬបតរូវោនចរៀ្រែចំោយចមភូមិ។ ោ្រត់ាងំពឆី្នា ២ំ០១១មក ជំហាននានាននការអនុវត្ត
បតរូវោនតាមោនចោយប្ររុងប្រយត័នា និងរមួ្រញ្ចូ លគ្នា ចៅថានា ក់ចខត្ត ចហយីបតរូវ
ោនរាយការណ៍ចៅបកសួងផផ្នការ។

ការតស៊ូជាមួយទស្សនៈ ចផ្្សងគ្នា ននភាពបកីបក

ថវីច្រីម្នការផកតបមរូវែំចពាះដំចណីរការនិងការបតរួតពិនិត្យោនល្អយ៉ាងណាក៏
ចោយ ក៏នដគូមួយែំនួនផផ្្អកចលី្រទពិចសា្ន៍ននកម្មវ ិ្ ីរ្រស់ខ្ួនចៅផតចលីកសួរ
ថា ចតីអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក បគ្រដណ្ត ្រ់អនាកបកទាងំអស់ឬយ៉ាងណា ។ 
ឧទាហរណ៍ ដូែជាចៅចពលផដលនដគូអភិវឌ្ឍន៍មួយោនោ្រ់ចផ្្តីមគ្បំទកម្មវ ិ្ ីចផ្្រ
សាែ់បោក់រ្រស់បកសួងសងគាមកិែ្ចសបម្្រ់ជនពិការចៅកនាុងចខត្តូែមួយ នដគូចនាះ
ោនចប្ីរ្រញជ ីបគរួសារបកីបក ចដីម្កីំណត់រកអនាកទទួលផ្ល ្រ៉ុផន្តក៏ោនែុះចៅដល់
កផន្ងផ្ងផដរចដីម្ឲី្យបោកដថាពួកចគរកចឃញីអនាកទទួលផ្លសកា្ត នុពលបគ្រ់ៗ
គ្នា ។ ចោយសារជនពិការចបែនីផតខវះឱកាសប្រក្ររ្ររែិញ្ច ឹមជីវតិ នដគូអភិវឌ្ឍន៍ម្ន
ការភាញា ក់ចផ្្អីលផដលថាអនាកផដលពួកចគោនកំណត់ថាម្នពិការភាព ម្ន
សម្ម្បតបគរួសារបកីបកទា្រជាងការរពឹំងទុក។ អងគាការមិនផមនរោ្ឋ ភោិលមួយចទៀត
ផដលោនដំចណីរការកម្មវ ិ្ ីចផ្្រសាែ់បោក់ភាជ ្រ់លកខេខណ្ឌ សបម្្រ់បគរួសារបកីបក
ោនប្រមូលទិននាន័យចែបាលៗចហយីចលីកចឡងីថាចៅកនាុងចខត្តមួយែំនួន 
អនាកទទួលផ្លពីកម្មវ ិ្ ីម្នផត 30% -50% ្រ៉ុចណា្ណ ះផដលបតរូវោនកម្មវ ិ្ ីអត្ត
សញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក កំណត់ថាជាអនាកបកីបក។

ការធានាឲ្យអត្តសញ្ញា ណបគរួសារបកីបក បោកដជាកំណត់ោននូវបគរួសារបកីបក
ទាងំអស់ពិតបោកដ គលឺស្មុបគសា្ម ញជាងដំចណីរការោនបតឹមបតរូវរ្រស់បកសួង
ផផ្នការ ។ ែំណាកបសរុក និងការផប្រប្ររួលយ៉ាងខ្ាងំននបគរួសារធ្ាក់ែូលកនាុងភាព
បកីបក និងោកផុ្តពីភាពបកីបកគលឺជាមូលចហតុដ៏សំខាន់ផដល្រញ្ជ ក់ថា ចហតុអវីោន
ជាអាែម្នបគរួសារមួយែំនួនមិនសថាិតចៅកនាុងជំុនានាននការច្វីអត្តសញ្ញា ណ
កម្មបគរួសារបកីបក។ ្រញ្ហា ទាងំចនះនិងការចឆ្ីយត្ររ្រស់កម្មវ ិ្ ីអត្តសញ្ញា ណកម្ម
បគរួសារបកីបក បតរូវោនពិភាកសាចៅកនាុងផផ្នាក្រន្ា្រ់។ ្រ៉ុផន្តម្នកតា្ត ជាចបែីនផដល
ោនរមួែំផណកដល់ទស្សន:ចនះ ចទាះជាផផ្្អកចលី ឬមិនផផ្្អកចលីតថភាពផដលថា 
អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក មិនបគ្រដណ្ត ្រ់អនាកបកីបកទាងំអស់ក្តី។

ទី១ ប្រជាជនងាយរងចបគ្ះ បតរូវការការផ្្សពវផ្សាយខ្ាងំក្ា្រផនថាមចទៀតពីចបពាះជាញឹក
ញា្រព់កួចគមិនបតរូវោនចគយកែតិ្តទុកោក់ ចហយីមិនសូវយលដឹ់ង ឬ
មិនែង់ែូលរមួចៅកនាុងដំចណីរការសហគមន៍ដូែជាអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក
ចឡយី។ កម្មវ ិ្ អីត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ពិតជាោនខិតខកំនាុងការកណំត់
អត្តសញ្ញា ណប្រជាជនងាយរងចបគ្ះ ចពាលគលឺតាងំពីដំ្ូរង កបមងសំណួរោនសួរថា 
ចតីម្នសម្ជិកបគរួសារណាម្នពិការភាព ឬម្នជំងលឺរំ៉ានរឬ៉ចទ ម្នចក្មងកបំពា 
មនុស្សោស់ មិនអាែច្វកីារោន ឬសរួថា ចតីម្នចមបគរួសារគលឺជាសស្តផីដរឬចទ ទាងំ
ចនះជាប្រចភទងាយរងចបគ្ះជា្ម្មតាែំណាត់ថានា ក់ននភាពងាយរងចបគ្ះគលឺអនុលម
តាមរោ្ឋ ភោិល។ បកសងួផផ្នការ កោ៏នចរៀ្រែផំកសបមរួលវគគា្រណុ្ះ្រណ្ាលនីតិវ ិ្ អីត្ត
សញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកបីក ចដីម្ចីលីកទឹកែិត្ត VRGs ឱ្យខិតខបំ្រងឹផប្រងែុះផ្្សពវ
ផ្សាយ្រផនថាមចទៀតែចំពាះសហគមនជ៍នជាតចិដីមភាគតិែ និងចលីកទកឹែតិ្តឱ្យពកួចគែូល
រមួកនាុងកិែ្ចប្រជំុសហគមន៍ នងិែូលរមួកនាុងទិដ្ឋភាពចផ្្សងចទៀតននដំចណីរការអត្ត
សញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក។ ្រ៉ុផន្តកនាុងករណីខះ្ នដគូោននិយាយថាពកួចគកពុំងផសវង
រកប្រជាជនងាយរងចបគ្ះផដលមិនោនច វ្អីត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក។

ប្រអ្រច់លខ៤៖ កណំតន់យ័ និងវាសផ់វងភាពបតឹមបតរូវននការកណំតមុ់ខសញ្ញា ននភាពបកីបក

ភាពបតឹមបតរូវននយន្តការកំណត់មុខសញ្ញា ននភាពបកីបក ពិនិត្យចមីល ចតីយន្តការចនះកំណត់ោនល្អយ៉ាងដូែចម្តែ កនាុងការកំណត់ន័យអំពីអនាកបក 
ចហយីទុកអនាកមិនបកមួយផឡក អាែបតរូវោនពិោរណាតាមទិដ្ឋភាពរមួែំផណកជាចបែីន៖
 

១) ចតីសូែនាករ ឬ លក្ខណៈវិនតិច្ឆ័យដែលបតូវបានបប្រើចដីម្កីំណត់ន័យភាពបកីបកអាែផញកអនាកបកីបកពីអនាកមិនបកផដរ ឬចទ? ច្ីរមិនដូចោនា ះចទ 
គួរផកតបមរូវសូែនាករទាងំចនាះ៖ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនច្រីបគរួសារភាគចបែីនម្នដំ្ូរលប្រក់ស័ងកសី សំភារៈចនាះផលងជាលកខេណ:ខុសគ្នា ននភាពបកីបកចទៀតចហយី។

២) ចតីែំបណើរការបនទះកំពុងបតូវបានអនុវត្យ៉ាងបតរឹមបតូវដែរឬប្រ ចដីម្កីណំតអ់ត្តសញ្ញា ណបគរួសារទាងំអសផ់ដល្រចំពញតាមលកខេណៈវនិែិ្យ័ នងិែូលរមួកនាុងដំចណីរការចនះ? 
ប្រសនិច្រមិីនោនបតមឹបតរូវ គួរផតបតរួតពិនិត្យ និងការបតរួតពិនតិ្យចៅនឹងកផន្ងឱ្យោនល្អប្រចសីរចដីម្ធីានានូវភាពបតមឹបតរូវននដចំណីរការចនះ។

៣) ចតីដំចណីរការចនះមតិនរា្រ់្រញ្ហូលប្រួសារផដលអាែនឹង្រំចពញតាមលកខេណៈវនិិែ្័យភាពបកីបកផដរឬចទ? ប្រសិនច្ីរផមន គួរសាកល្ង្រចងកីនការផ្្សពវផ្សាយ 
ឬផកតបមរូវដំចណីរការ ចដីម្ផី្្តល់ ឱកាសឱ្យបគរួសារបកីបកទាងំអស់ែូលរមួចៅកនាុងដំចណីរការចនះ។

ការសិកសាចដីម្កីំណត់ភាពបតឹមបតរូវននយន្តការកំណត់មុខសញ្ញា បតរូវែំណាយខ្ស់ និងមិនល្អឥតចខា្ច ះចនាះចទ ្រ៉ុផន្តអាែជួយកំណត់ោនថាចតីបគរួសារបកីបក
(ដូែផដលយន្តការោនកំណត់) បតរូវោនច្វីអត្តសញ្ញា ណកម្មផដរឬចទ។ ចៅឆ្នា  ំ២០១១ ្នាគ្រពិភពចោក ោនពយាយាមចប្រៀ្រច្ៀ្របគរួសារផដលបតរូវោនច្វីអត្តស
ញ្ញា ណថាជា “ បកីបក “ ចោយកម្មវ ិ្ ីអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកជាមួយនឹងស្តង់ោរដនទចទៀត រមួម្ន ការយល់ចឃញីរ្រស់អនាកភូមិ តាមរយៈអចងកតោែ់ចោយផឡកមួយ
ផដលោនច្វីរយ:ចពលបោ្ីំរផខ្រន្ា្រ់ពី្រញ្ច ្រ់ការប្រមូលទិននាន័យបគរួសារបកីបកតាមជំុ។ ចោយចប្រីបោស់រងាវ ស់ននការយល់ចឃញីរ្រស់អនាកភូមិផដលោត់ថា “បកខ្ាងំ” “បក” 
“មិនបក” ចហយីប្រម្ណជា១៤%ននអនាកផដលអនាកភូមិយល់ថា” បកខ្ាងំ ” មិនបតរូវរា្រ់្រញ្ចូ លកនាុង្រញជ ីបគរួសារបកីបកកបមិតទី១ ចឡយី និងប្រម្ណជា១២%ននអនាកផដលអនាក
ភូមិយល់ថាមិនផមនបកីបកផតផ្ររជាបតរូវោនរា្រ់្រញ្ចូ លចៅកនាុង្រញជ ីបគរួសារបកីបកចៅវញិ។ ភាគរយមិនរា្រ់្រញ្ចូ លកាន់ផតខ្ស់ (42,5%) បតរូវោនរកចឃញីចៅចពលចប្រៀ្រ
ច្ៀ្រការយល់ចឃញីរ្រស់អនាកភូមិអំពីបគរួសារបកីបកច្ៀ្រនឹងលទ្ធផ្លបគរួសារបកីបកកបមិតទី២ផដលឆ្ុះ្រញ្្ច ងំពីភាពលំោករតឹផតខ្ាងំននការវនិិែ្័យផដលម្នលកខេណ:អត្ត
ចនាម័តអំពីភាពបកីបកផដលជាបគរួសារសថាិតចៅផក្រកបមិតចគ្លច្ីរច្ៀ្រជាមួយអនាកបកីបកខ្ាងំ។

20        ្រញ្ហា ប្រឈម និង ការផកតបមរូវ     



ែំណុែចនះនាចំៅដល់កតា្ត ទី២ ផដលថានិយមន័យចផ្្សងគ្នា ននភាព
បកីបកអាែនាឱំ្យម្នលទ្ធផ្លចផ្្សងគ្នា ។ ឧទាហរណ៍សាមញញាមួយគលឺថា
កម្មវ ិ្ ីអាែវាយតំនលបោក់ែំណូល ឬបទព្យសម្ត្តិ្្ល់រ្រស់្ុរគគាលម្នា ក់ៗ និង
កំណត់អត្តសញ្ញា ណ្ុរគគាលចនាះថាជាអនាកបក ចទាះ្ីរជា្ុរគគាលរូ្រចនាះរស់ចៅកនាុង
បគរួសារជាមួយអនាកដនទ ផដលជារមួ មិនផមនបកីបកតាមការកំណត់រ្រស់កម្មវ ិ្ ីអត្ត
សញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកក្តី។

ទី៣ ទាក់ទងនឹងការផប្រប្ររួលអំពីរច្រៀ្រកំណត់ភាពបកីបក ឬលកខេណៈវនិិែ្័យ
ឬការយល់ចឃញី្្ល់ខ្ួន (ឧទាហរណ៍ ថាចតី្ុរគគាល ឬបគរួសារផដលចមីលចៅ
ហាក់ដូែជាបកីបក) ជួនកាលចពលខ្ះបតរូវោនចប្ីរចដីម្ចី្វីការវនិិែ្័យថាចតីបគរួសារ
មយួគរួម្នសាថា នភាពជាបគរួសារបកីបកផដរឬយ៉ាងណា។ ចោក Ole Doetinchem 
មកពី GIZ និយាយថា " ប្រសិនច្ីរអនាកែង់វាយតនម្ភាពបតឹមបតរូវននអត្តសញ្ញា ណ
កម្មបគរួសារបកីបក អនាកបតរូវចប្រៀ្រច្ៀ្រវតថាុដូែគ្នា ។ ភាពបកីបកមិនផមនជាែំណុែទិននា
ន័យចគ្លពីរនិងផដលអាែសចងកតចឃញីោនចនាះចទ ចហយីគ្្ម នការវាយតនម្ណា
មួយផដលអាែរកសាោនជាមួយនឹងភាពរាវរ្រស់វាផដរ។ ្រ៉ុផន្តខញាុ ំនឹងចបជីសយកការ
ោកពិ់ន្ុផដលម្នលកខេណ:ជាប្រពន័្ធជាមយួនឹងមតិចយា្រលពី់សហគមនែ៍ចំពាះការ
យល់ចឃញី្្ល់រ្រស់ខញាុ ំ។ '

រោយការណ៍រ្រស់្នាគ្រពិភពចោក ឆ្នា ២ំ០១១ (សូមចមីលប្រអ្រ់ទី៤) 
ោន្រងាហា ញថា អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ជារមួម្នដំចណីរការល្អ ច្ីរចប្រៀ្រ
ច្ៀ្រចៅនឹងប្រព័ន្ធនានាចៅប្រចទសដនទ និងោនផ្្តល់អនុសាសន៍មួយែំនួនចដីម្ី
ពបងឹង្រផនថាមនូវទិដ្ឋភាពចផ្្សងៗននអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក រមួទាងំកបមង
សំណួរននឧ្រករណ៍វាស់ផវងពីកបមិតជីវភាព(ឧទាហរណ៍ ការពិនតិ្យចឡងីវញិនងិច វ្ី
្រែ្ចុ្រ្ននាភាពនូវសូែនាករចដីម្រីកសាចល្ឿនជាមួយសងគាមដូែជាភាពជាម្្ច ស់នន
ទូរស័ពែ្លត័ផដលផលង្រងាហា ញពីបទព្យសម្ត្តផិដលបគ្រប់គងទិននានយ័នានាចដីម្ឲី្យ
បតរូវគ្នា ជាមួយការវវិត្តន៍សងគាម) ការបគ្រ់បគងទិននាន័យ និងការអនុវត្តន៍ដំចណីរការ។ 
បកសួងផផ្នការ ចោយម្នការគ្បំទពី GIZ ោនពិោរណាអនុសាសន៍ទាងំចនះរមួ
ជាមួយនឹងកងវល់រ្រស់នដគូ ចហយីោនោ្់រចផ្្តីមចោះបសាយ្រញ្ហា ទាងំចនាះជា
លកខេណ:ប្រព័ន្ធ ដូែោនពណ៌នាចៅផផ្នាកជា្រន្ត្រន្ា្រ់។

ចទាះ្រីជាបកសួងផផ្នការ ្រន្តច្វីការផកសបមរួលជា្រន្ត្រន្ា្រ់នីតិវ ិ្ ីអត្ត
សញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកកនាុងអំឡុងចដីមឆ្នា ដំល់ពាក់កណា្ត លឆ្នា នំនការអនុវត្តន៍
យ៉ាងណាក៏ចោយ ក៏នដគូ និងអនាកចប្ីរទិននាន័យម្នអារម្មណ៍ថាមសន្តីបកសួង មិន
ោនបោបសយ័ទាកទ់ងចោយែហំរនូវមតបិតឡ្រ់ និង្រញ្ហា ប្រឈម ឬសកម្មភាព
អវីផដលពួកចគោនប្រកាន់យកកនាុងការចឆ្ីយត្រចឡយី។ ឥឡូវបកសួងផផ្នការ
ទទួលសាគា ល់តបមរូវការឲ្យម្នតម្្ភាព្រផនថាមចទៀតកនាុងការកសាងទំនុកែិត្ត 
មិនបតឹមផតជាមួយសហគមន៍្រ៉ុចណា្ណ ះចទ ្រ៉ុផន្តជាមួយនដគូផ្ងផដរ ដូែោន
ពណ៌នាចៅែុង្រញ្ច ្រ់ននជំពូកចនះ។

ការរមួ្រញ្ចូ លភាពបកីបក្រែ្ចុ្រ្ននានិងពលករែំណាក
បសរុកចៅរកការងារច្វី

ខណៈផដលការផកសបមរួលជា្រន្ត្រន្ា្រ់ចដីម្ចី្វីឱ្យប្រចសីរចឡងីការអនុវត្តអត្ត
សញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកបីក ទាងំបកសងួផផ្នការ ទាងំនដគូោនោ្រច់ផ្្តមីចោះបសាយ
មូលចហតុដនទចទៀតផដលបគរួសារបកីបក និងបគរួសារងាយរងចបគ្ះមួយែំនួនចៅផតបតរូវ
ោនោក់្រញ្ចូ លកនាុងដំចណីរការចៅចឡយី។

ចយាងតាម ឯកឧត្តម ឆ្យ ថន ចទសរដ្ឋមសន្តី រដ្ឋមសន្តីបកសួងផផ្នការ ោនឱ្យ
ដឹងថាមូលចហតុសំខាន់មួយគលឺសន្នីយភាពននសាថា នភាពបកីបករ្រស់បគរួសារ៖ " 
ចៅកម្ុជាប្រជាពលរដ្ឋធ្ាក់ែូល និងោកផុ្តពីភាពបកីបកចលឿនជាងការោ្រ់
ោន(Capture)ននវដ្តអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកផដលម្នរយៈចពល្ីរឆ្នា  ំ" ។
ថវីច្រី ប្រជាជនប្រម្ណជា២០ភាគរយ្រ៉ុចណា្ណ ះ ផដល្រំចពញលកខេណៈវនិិែ្័យ
កនាុងចពលណាមួយ ែំផណកឯ៥០%្រផនថាមចទៀតងាយនឹងធ្ាក់ែូលកនាុងភាពបកីបក។ 
ខណៈចពលផដលបគរួសារទាងំចនះ បតឹមផតសថាិតចៅពីចលីផខ្ស្រន្ាត់ភាពបកីបក ចៅ
ចពលអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកសម្្ភ សពួកចគៗអាែធ្ាកែុ់ះទា្រជាង្រន្ាតន់ន
ភាពបកីបកចៅមុនជំុប្រមូលទិននាន័យចលីកចបកាយ ្រ៉ុផន្តគ្្ម នលកខេណៈវនិិែ្័យទទួល
ោនជាបគរួសារបកីបកចៅចពលចនាះ។ ចលីសពីចនះចទៀត អនាកផដលោនចរៀ្រការ និង
ោ្រ់ចផ្្តីមម្នបគរួសារ្្ល់ខ្ួន ឬបគរួសារផដលម្នការោ្រ់កំចណីត ឬការស្ា្រ់ច្វី
ឲ្យ្រ៉ះពាល់ដល់សាថា នភាពបកីបករ្រស់ពួកចគ ក៏បតរូវរង់ោដំល់អត្តសញ្ញា ណកម្ម
បគរួសារបកីបកជុំ្រន្ា្រ់ចទី្របតរូវោនកំណត់អត្តសញ្ញា ណថាជាបគរួសារបកីបក។

មូលចហតុមួយចទៀតគលឺថា ប្រជាជនកម្ុជាែំនួន៤ោននាក់គលឺជាជន
ែណំាកបសរុកផសវងរកការងារ ឬមយួពកួចគផ្រងផែកឆ្នា រំសច់ៅរវាងលចំៅោ្ឋ នពីរ 
ឬមួយ្រន្តចៅរកការងារច្វីជាប្រោ ំ(សូមចមីលប្រអ្រ់៥ជាឧទាហរណ៍បសា្រ់)
(វទិយាសាថា នជាតិសថាិតិឆ្នា ២ំ០១៣) ។ ជាទូចៅលំនាចំនះមិនសូវម្នចទកនាុង
ឆ្នា ២ំ០០៥ ចៅចពលកម្មវ ិ្ អីត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកកពុំងបតរូវោន្រចងកតីចឡងី
្រ៉ុផន្ត្រែ្ចុ្រ្ននា លំនាចំនះម្នផ្ល្រ៉ះពាល់មកចលីប្រជាជនកម្ុជាម្នា ក់កនាុងែំចណាម
្រួននាក់ទំនងជាអនាកបក។

អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកចៅកផន្ងផ្្តល់ចសវា ៖ ជំហានដំ្ូរងចដីម្្ីរនថាយ
គំោតការទទួលោនការផថទាសុំខភាព

ចដីម្្ីរចំពញ្រផនថាមែណុំែខវះខាតទាងំចនះ កម្មវ ិ្ សីខំាន់ៗ ផដលច ្្ត តចលីអនាកបកីបក 
ជាពិចសស មូលនិ្ិសម្មសុ៌ខាភោិល ផដលជាដំចណាះបសាយ្រចណា្ត ះអាសននា។

ចៅចពលអនាកជំងលឺបកីបកផដលមិនម្ន្រ័ណ្ណសម្ម៌ មកកាន់មណ្ឌ លសុខភាព
ប្រតិ្រត្តិករមូលនិ្ិសម្ម៌ ផដលបតរូវោនអនុញ្ញា តចោយបកសួងសុខាភិោលឲ្យ
ចប្ីរកបមងសំណួរ " អត្តសញ្ញា ណកម្មអនាកជំងលឺបកីបក " ផដលយកតាមគំរូផដលចប្ីរ
ចោយកម្មវ ិ្ អីត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ចដីម្កីណំតថ់ាចតីអនាកជំងលឺពិតជាម្នជីវ
ភាពបកីបកឬយ៉ាងណា? ច្ីរចឆ្ីយថា បក ពួកចគនឹងទទួលោន្រ័ណ្ណអាទិភាពចដីម្ី
ទទួលោនចសវាសុខភាពចោយមិន្រង់នថ្។ កនាុងករណីមួយែំនួន ្ុរគគាលិកសុខាភិ
ោល្រញជូ នអនាកជំងលឺចៅកាន់ប្រតិ្រត្តិករមូលនិ្ិសម្ម៌សុខាភិោល ចៅចពលពួក
ចគដឹងថាអនាកជំងលឺមិនអាែ្រង់នថ្ចសវាផថទាសុំខភាព។ កនាុងករណីចផ្្សងចទៀត ប្រជា
ជនយកសំ្ុរបត្រញ្ជ ក់ពីចមភូមិរ្រស់ពួកចគផដល្រញ្ជ ក់ថាពួកចគរស់ចៅកនាុងភូមិ 
ចហយីបកីបក ចទាះ្ីរជាគ្្ម ន្រ័ណ្ណ្រញ្ជ ក់សាថា នភាពបគរួសារបកីបកក៏ចោយ។

ដូែអនាកទទួលផ្លពីអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកផដរ អនាកកាន់្រ័ណ្ណអាទិភាព
ម្នសិទ្ធទិទលួោនចសវាសុខភាពចោយឥតគតិនថ្ និងនថែ្ណំាយចលីការដឹកជញជូ ន 
និងបោក់ឧ្រតថាម្ភអាហារប្រោនំថងៃចៅមន្ីរចពទ្យ ចទាះជាពួកចគមិនទទួលោនអតថា
ប្រចយាជនច៍ផ្្សងចទៀតផដលម្នភាជ ្រច់ៅនឹង្រណ័្ណបកីបកក្ត។ី ទិននានយ័រ្រសព់កួចគបតរូវ
ោន្រញជូ នចៅមន្ីរផផ្នការចខត្តចដីម្ឲី្យបោកដថាចឈា្ម ះរ្រស់ពួកចគបតរូវោនោក់
្រញ្ចូ ល្រញជ ីបគរួសារបកីបកចៅជំុ្រន្ា្រ់។

្រញ្ហា ប្រឈម និង ការផកតបមរូវ         21



ចយាងតាមការវភិាគមួយចៅឆ្នា ២ំ០១៦ រ្រស់ University Research Co. 
(URC) ជានដគូននមូលនិ្ិសម្ម៌សុខាភិោល កនាុងែំចណាមប្រជាជនប្រម្ណ
ជា៣ោននាក់ផដលបតរូវោនផ្្តល់ជូនតាមរយៈមូលនិ្ិសម្ម៌សុខាភិោល 
ប្រជាជនភាគចបែីន (93%) ម្ន្រ័ណ្ណសម្ម៌ ច្ៀ្រនឹងបតឹមផត 7% 
្រ៉ុចណា្ណ ះផដលបតរូវោនកំណត់អត្តសញ្ញា ណចៅកផន្ងផ្្តល់ចសវា។

គុណវ្ិរត្តិននដំចណីរការអត្តសញ្ញា ណកម្មចៅកផន្ងផ្្តល់ចសវាគលឺកាន់ផតងាយចកីត
ចឡងីនូវភាពមិនប្របកតីមួយែំនួន ចបពាះថាអត្តសញញាណកម្មចៅកផន្ងផ្្តល់ចសវា
ប្របពឹត្តចៅចៅនឹងកផន្ងផដលម្នទីតាងំចៅមណ្ឌ លសុខភាពផដលចគមនិអាែចមីល
ចឃញី ឬចផ្្ៀង្្ត់ោនចឡយី។ ការកំណត់អត្តសញ្ញា ណចៅកផន្ងផ្្តល់ចសវា

បតរូវោនបគ្រ់បគងចោយបកសួងសុខាភិោល ចហយីបកសួងផផ្នការផដលម្ន
អាណត្តិការងារកនាុងការបគ្រ់បគងអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក។

្រ៉ុផន្តច្ីរគ្្ម នការកំណត់អត្តសញ្ញា ណចៅកផន្ងផ្្តល់ចសវាមន្ីរចពទ្យបតរូវគិតនូវនថ្
ែំណាយកនាុងការពយាោលអនាកជំងលឺបកីបកផដលគ្្ម ន្រ័ណ្ណសម្ម៌ ឬអនាកជំងលឺបកីបកបតរូវ
ផតលក់បទព្យសម្ត្តិសំខាន់ៗ ឬខ្ចីបោក់ចគ ចទាះជាពួកចគ្រំចពញតាមលកខេណៈ
វនិិែ្យ័ចដីម្ោីនមូលនិ្ សិម្មសុ៌ខាភោិលក្ត។ី ប្រធានមន្រីចពទ្យចខត្តកពំង់ឆ្នា ងំ 
ចោកចវជជ្រណ្ឌិ ត សូរនិ ្ីរ៉ាវុទ្ធី ោននិយាយថា មន្ីរចពទ្យរ្រស់ចោកប្រផហលជា
បតរូវ្ិរទទាវ រ ប្រសិនច្រីគ្្ម នមូលនិ្ិសម្ម៌សុខភាព និងគ្្ម នកម្មវ ិ្ ីអត្តសញ្ញា ណ
កម្មបគរួសារបកីបក។

ប្រអ្រ៥់៖ ភាពជា្រគ់្ងំននែណំាកបសរុក

អនាកបសី ចកង សំព័រ អងគាុយចៅផ្្ះឪពុកម្្ត យគ្ត់ ចហយីផ្ងៃូតទឹកកូនប្ររុសតូែរ្រស់គ្ត់ថនាមៗ ខណៈផដលកូនពីរនាក់ចទៀតផដលម្នអាយុ២ឆ្នា  ំនិង ៣ឆ្នា  ំ
កំពុងចលងចៅផក្រចនាះ។ គ្ត់ម្នអាយុ២៤ឆ្នា ជំាកូនម្នា ក់កនាុងែំចណាមកូនបោមំួយនាក់ កូនទាងំអស់ចលីកផលងផតកូនម្នា ក់ផដលោនោកចែញពីផ្្ះឪពុកម្្ត យចៅរក
ការងារច្វី ឬោនចរៀ្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ចហយី។

ឪពុកម្្យរ្រស់សំព័រគលឺ ចោក កុល និងអនាកបសី តលឺន សថាិតកនាុងវយ័ 50 ឆ្នា  ំអនាកទាងំពីរម្ន
ពិការភាពពីសម័យផខ្មរបកហម និងចបកាយសម័យចនាះ ចៅចពលផដលពួកឧទ្ាមោនោក់ខ្ួន
ចៅចលីភនាំចហយីវាយប្រហារភូមិនានា។ ចោក កុល ម្នរ្រួសចជីងផដលច្វីឲ្យគ្ត់ពិោកចៅ
ណាមកណា ែំផណកអនាកបសី តលឺន វញិ ម្នស្ាកសានា មរ្រួសចៅចលីសា្ម រ្រស់គ្ត់។ ចោក 
កុល អាែខ្ចីម៉ូតូកូនប្ររុសគ្ត់ពីរឬ្ីរដងកនាុងមួយផខ ច្វីដំចណីរចៅចនសាទោនខ្ះបគ្ន់ោន
រកែណូំល្រផនថាម។ ចបរៅពីចនាះ  គ្តរ់កលុយចោយលកព់លកម្មឱ្យចគ ចដីម្្ីរ្តូរយកលុយកាក់ 
ឬមហាូ្រអាហារ។

ចោក កុល និងអនាកបសី តលឺន ម្ន្រ័ណ្ណបកីបករយៈចពល៦ឆ្នា មំកចហយី។ ពួកគ្ត់ោនែូល
រមួកនាុងដំចណីរការអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ជុំែុងចបកាយកនាុងឆ្នា ២ំ០១៦ និងបតរូវោន
កំណត់អត្តសញ្ញា ណថាចៅផតម្នសិទ្ធិទទួលែំណាត់ថានា ក់ជាបគរួសារបកីបក។ ចោក កុល 
មិនចែះអាន ឬ សរចសរចឡយី គ្ត់ម្នជំងលឺច្រះដូង ចហយីចៅមន្ីរចពទ្យចរៀងរាល់ពីរ្រីផខ
ម្តង។ ច្ីរគ្្ម ន្រ័ណ្ណសម្ម៌ចទ គ្ត់ថាគ្ត់នឹងមិនខវល់ចៅមន្ីរចពទ្យចឡយីចបពាះពួកគ្ត់គ្្ម ន
លុយ្រង់នថ្មន្ីរចពទ្យចទ។

អនាកបសី សំព័រ ធ្ា្រ់ម្នចឈា្ម ះចៅចលី្រ័ណ្ណសម្ម៌រ្រស់ឪពុកម្្ត យគ្ត់ ចហយីចៅចពលផដលគ្ត់ចរៀ្រការ គ្ត់ និង ចោក ចៅ ជា្រ្តីក៏ទទួលោនែំណាត់ថានា ក់បគរួសារ
បកីបកកនាុងឆ្នា ២ំ០១៣ផដរ។ ចទាះយ៉ាងណាក្តី អនាកទាងំពីរោនខកខានកនាុងការសម្្ភ សន៍បគរួសារចៅជំុែុងចបកាយ ចោយសារពួកចគរស់ចៅកផន្ងចផ្្សងចទៀតពីចខត្តផដលចោក 
ចៅ រកោនការងារសំណង់។ សពវនថងៃចឈា្ម ះរ្រស់ពួកគ្ត់មិនម្នចឈា្ម ះចៅកនាុង្រញជ ីបគរួសារបកីបក្រន្ត្ីរឆ្នា ចំទៀតចឡយី។

អនាកបសី សំព័រ និង ចោក ចៅ ោនវលិបតឡ្រ់មកភូមិសាថា នវញិចៅចពលផដលកូនរ្រស់ពួកគ្ត់ចឈា្ម ះសីហា ចកីតមិនបគ្រ់ផខ (ពីរផខមុនកាលកំណត់)។ ចពលចនះ 
សីហា អាយុ៤ផខ កំពុងម្នជំងលឺឈល្ឺ ងៃន់្ងៃរ។ បទរូងរ្រស់វាចោ៉ងផ្តៗចោយសារវាប្ឹរងដកដចងហាីម រឯីចជីងរ្រស់វាស្ា្រចៅបតជាក់បសិ្រ ច្ីរចទាះ្រីជាម្នកំចៅកាន់
ផតចរៅ្ត ចឡងីនាចពលបពឹកក្តី។ កាលពីសីហា ចទី្រចកីតភ្ាមៗ បគរូចពទ្យោនបោ្រ់ថា សីហាម្នច្រះដូងប្រចហាង។ មណ្ឌ លសុខភាពមិនអាែបគ្រ់បគងផថទាជំំងលឺរ្រស់
សីហាោនចឡយី បគរូចពទ្យោនផណនាអំនាកបសី សំព័រ និង ចោក ចៅ យកកូនចៅមន្ីរចពទ្យស្រ្ុរស្ម៌សបម្្រ់កុម្រចៅភនាំចពញផដលម្នែម្ងៃ យជាង៩០
គីឡូផម៉បត ផដលពយាោលជំងលឺឥតគិតនថ្។ មន្ីរចពទ្យចនាះ ោន្រញជូ នបគរួសារចនះចៅផ្្ះវញិ ចោយផ្្តល់ថានា ចំពទ្យសបម្្រ់រយ:ចពលពីរ្ីរផខ ចហយីចពទ្យបោ្រ់ថា សីហា 
អាែបតរូវការការវះកាត់ ប្រសិនច្ីរប្រចហាងច្រះដូងមិនជិតចៅវញិចោយខ្ួនឯង។ ចពលចនាះ ច្រះដូងសីហាអាែឈ្រ់ចោត។

ឥឡូវវលិបតឡ្រ់មកភូមិវញិ អនាកបសី សំព័រ និងចោក ចៅ បតរូវែំណាយបោក់ចដីម្្ីរង់នថ្ថានា ចំពទ្យ។ ឥឡូវពួកគ្ត់ចបគ្ងសានា ក់ចៅភូមិ ចហយីនឹងចសនាីសំុលិខិតពីប្រធានភូមិ
ឲ្យ្រញ្ជ ក់ថាពួកចគបកីបក ចដីម្ឲី្យពួកចគអាែទទួលោន្រ័ណ្ណអាទិភាពចបកាយអត្តសញ្ញា ណកម្ម ចដីម្ទីទួលោនចសវាសុខភាព។

   ែំណងចជីង៖ អនាកបសី ចខង សំព័រ ចៅទីចនះជាមួយកូនបសីនិងកូនតូែរ្រស់នាង ខកខានមិន
ោនែូលរមួកនាុងអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ជុំែុងែុងចបកាយ ចោយសារច្វីែំណាកបសរុកចៅរក

22        ្រញ្ហា ប្រឈម និង ការផកតបមរូវ     



' អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកតាមការចសនាសំុី ‚៖ រយៈចពលមួយឆ្នា នំនការអនុវត្ត
សាកល្ងអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកតាមការចសនាសំុី

ប្រធានកម្មវ ិ្ ីអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ដឹងថាដំចណីរការអត្តសញ្ញា ណកម្ម
បគរួសារបកបីកតាមការចសនាសំុី ជាកិែ្ចការ្រន្ាន់ និងចឆ្យីត្រកានផ់តប្រចសីរជាងមុន 
ចបពាះថាវាជាវធិានប្រចសីរមួយកនាុងការពិនិត្យ្រផនថាមចទៀត ដូែជា អត្តសញ្ញា ណ
កម្មអនាកជំងលឺបកីបកជាចដីម។ ចៅផខចមសាឆ្នា ២ំ០១៧ បកសួងផផ្នការោនចរៀ្រែំ
តែ្ចប្រជំុពិចបគ្ះចយា្រលជ់ាមយួបកសងួ សាថា ្រន័ពាកព់័្ធ និងនដគូអភិវឌ្ឍនច៍ផ្្សងចទៀត 
ចដីម្ពិីនិត្យចឡងីវញិនូវជចបមសីផដលអាែច វ្ចីៅោន ែំចពាះដំចណីរការអត្តសញ្ញា ណ
កម្មបគរួសារបកីបកតាមការចសនាីសំុ ផដលបតរូវោនចរៀ្រែំចឡងីចដីម្វីាយតនម្បគរួសារ
ផដលសង្សយ័ថាម្នជីវភាពបកបីកកនាុងែចន្ាះជំុប្រមូលទិននានយ័នានា និងច្វ្ីរែ្ចុ្រ្ននា
កម្មព័ត៌ម្នអំពីបគរួសារបកីបកផដលបតរូវោនកំណត់អត្តសញ្ញា ណរែួចហយី។

ជចបមីសល្អមួយផដលោនចកីតចឡងី៖ សម្ជិកបករុមប្ឹរកសាឃុនឹំងទទួលសំចណីសំុ
អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក និងែុះសំភាសន៍ចោយចប្រីបោស់កបមងសំណួរ
ផដលម្នទបមង់ជាបកោស ឬចប្ីរចបគឿងឧ្រករណ៍ចអឡកិបតរូនិែ ដូែជា សា្ម តហវូន
ឬចថច្រ្ត។ បករុមប្ឹរកសាឃុនឹំងពិោរណាចលីសំណូមពរនានាកនាុងអំឡុងកិែ្ចប្រជំុ
ប្រោផំខរ្រស់ខួ្ន ចហយី្រញជូ នសម្ជិកបករុមប្ឹរកសាម្នា ក់មកច វ្សំីភាសន៍ចោយម្ន
ការគ្បំទពីប្រធានភូមិកនាុងរយៈចពលខ្ី។ ្រន្ា្រ់មក បករុមប្ឹរកសានឹងច្វីការសចបមែ
ែិត្តែុងចបកាយ ផផ្្អកចលីលទ្ធផ្លននកបមងសំណួរ រមួទាងំសាថា នភាពពិចសស ដូែ
កនាុងដំចណីរការអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកស្តង់ោរផដរ។ ប្រសិនច្ីរចប្រីចបគឿង
ឧ្រករណ៍ចអឡកិបតរូនិែ ចគនឹងអាែម្នទិននាន័យភ្ាមៗចៅកនាុងមូលោ្ឋ នទិននាន័យ
បគរួសារបកីបកជាមួយនឹងរូ្រថតបគរួសារ។

ដូែការអនុវត្តកន្ងមកផដរ ចៅចពលពិោរណាពីរច្រៀ្រផកលម្អដំចណីរកា
រអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ្រញ្ហា ប្រឈមែំ្រងមួយគលឺ វ ិ្ ីរកសាការែូលរមួ
រ្រស់សហគមន៍ផដលជាសកម្មភាពសំខាន់ននអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក។ 
ចយាងតាមចោកបសី Sabine Cerceau ទីប្ឹរកសាជីអាយហ្សតិគ្បំទកម្មវ ិ្ ី
អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ននបកសួងផផ្នការ កំពុងពិោរណាយ៉ាងយក
ែិត្តទុកោក់ថ្ឹងផថ្ងនូវបតឹមបតរូវ។ ធាតុែូលពីសហគមន៍ម្នសារៈសំខាន់
ណាស់ែំចពាះអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ចហយីកនាុងចពលជាមួយគ្នា ចនាះ 
ម្នការោ្រ់អារម្មណ៍កាន់ផតខ្ាងំចឡងីកនាុងការអនុញ្ញា តឱ្យម្នការែុះចឈា្ម ះបគរួ
សារបកីបក ចៅកនាុងែចន្ាះជំុប្រមូលទិននាន័យនីមួយៗ។ ចគ្លចៅគលឺចដីម្ី
រកសាការែូលរមួប្រក្រចោយអតថាន័យ ចហយីទន្ឹមនឹងចនាះ្រផនថាមភាព្រត់ផ្រន 
និងការចឆ្ីយត្រោនទាន់ចពោចទៀតផ្ង។

មតិចយា្រល់មួយែំនួនផដលោនចលីកចឡងីចៅកនាុងកិែ្ចប្រជំុពិចបគ្ះចយា្រល់ 
ោនចលីកទឹកែិត្តបកសួងផផ្នការ ចដីម្ពិីោរណាថា ចតីបករុមតំណាងភូមិផដលជា
អនាកយល់ដឹងអំពីសហគមន៍ អាែចៅផតម្នតួនាទី ដូែជា សម្ជិកបករុម
តំណាងភូមិែូលរមួកិែ្ចសម្្ភ សន៍ជាមួយសម្ជិកបករុមប្ឹរកសាឃុចំោយរច្រៀ្រណា។ 
ចទាះជាយ៉ាងណាក៏ចោយ ភូមិទាងំមូលគ្្ម នឱកាសពិនិត្យចមីល និងផ្្តល់ចយា្រល់
អំពីសាថា នភាពបគរួសារចឡយី ឬយ៉ាងចហាែណាស់គ្្ម នឱកាសរហូតដល់ការច្វី
្រែ្ចុ្រ្ននាកម្មទិននាន័យជំុ្រន្ា្រ់។

បកសួងផផ្នការ ោនោ្រ់ចផ្្តីមអនុវត្តសាកល្ងជចបមីសជាចបែីនកនាុងរយៈចពល១
២ផខ ចៅបតីម្សទី្ីរឆ្នា ២ំ០១៧ រមួទាងំការសិកសានថ្ែំណាយ និងការវភិាគ
យ៉ាងប្ររុងប្រយត័នាអំពីសមតថាភាពចៅមូលោ្ឋ នកនាុងការចប្ីរបោស់្រចែ្ចកវទិយាែល័ត។ 
អាបស័យចលីលទ្ធផ្ល ការពបងីកប្រព័ន្ធអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកតាមការចសនាី
សំុ អាែោ្រ់ចផ្្តីមជាផ្្ូវការចៅឆ្នា ២ំ០១៩។ ការផ្្តល់ហរិញញា្រ្ទាន និងការគ្បំទ
ផផ្នាក្រចែ្ចកចទសសបម្្រអ់នុវត្តសាកល្ង ្រងាហា ញនូវែណំា្រអ់ារម្មណ៍យ៉ាងចបែីនកនាុង
ែំចណាមនដគូអភិវឌ្ឍន៍ កនាុងការផកសបមរួលផដលម្នសកា្ត នុពលចនះ៖ UNICEF, 
USAID តាមរយៈ Save the Children និងកម្មវ ិ្ ីចស្ៀងអាហារពិភពចោក 
សុទ្ធផតរមួែំផណក្រផនថាមចលីការផ្្តល់ហរិញញា្រ្ទានពីរោ្ឋ ភិោលអាល្លឺម៉ង់ 
និងអូសសា្ត លី។

ការឈានដល់អនាកបកីបកចៅទីប្រជំុជន

ចទាះ្ីរជា អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក បតរូវោនចគចមីលចឃញីថាជាយន្តការមួយ
សបម្្រ់កំណត់អត្តសញ្ញា ណបគរួសារបកីបកចៅតាមជន្រទ ចោយសារម្នប្រជា
ជនតំណាងឱ្យ៩០ភាគរយននែំនួនប្រជាជនបកបីកចៅកមុ្ជា។ ការចកីនចឡងីននការ
ច្វីែំណាកបសរុកចៅកាន់ទីបករុង ោនច្វីឱ្យរោ្ឋ ភិោលកម្ុជា និងនដគូោ្រ់អារម្មណ៍
កាន់ផតខ្ាងំចឡងីកនាុងការច ្្ត តចលីតំ្រន់ទីបករុងផដលពីមុនមិនោនទទួលចសវាោន
បគ្រ់បគ្ន់ 4 ។ ែំនួនប្រជាជនចៅរាជធានីភនាំចពញផតមួយគត់ ផដលជារាជធានី និង
ជាទីបករុង្ំ្រំផុ្តរ្រស់ប្រចទសកម្ុជា ោនចកីនចឡងីចទវដងោ្រ់តាងំពីឆ្នា ២ំ០០៨ 
គលឺពីែំនួនប្រជាជនប្រម្ណជា ១,៥ ោនចៅ ៣ោននាក់ ផដលចស្មីនឹងប្រជាជន
ម្នា ក់កនាុងែំចណាមប្រជាជនកម្ុជា៥នាក់។

ការយិាល័យជនបកីបកកផដលសថាិតចៅកនាុងសាោរាជធានីរាជធានីភនាំចពញ
បតរូវោន្រចងកីតចឡងីកនាុងឆ្នា ២ំ០១០ កនាុងចពលផដលប្រជាជនម្នកំចណីនខ្ស់
ជាខ្ាងំ ផដលទិននាន័យចនះ ោនរកចឃញីចៅកនាុងការអចងកតចគ្លកនាុងឆ្នា  ំ២០១២
ម្នសំណង់មិនចរៀ្ររយែំនួន ៥១៦កផន្ងកនាុងរាជធានី ផដលបតរូវោនចគ
កំណត់ថាជាសហគមន៍ចបរៅប្រព័ន្ធចហយីយ៉ាងចហាែណាស់៣០បគរួសារោនសាង
សង់ចលីដីសាធារណៈ (រាជធានីភនាំចពញឆ្នា ២ំ០១២)។ ហានិភ័យផផ្នាកសុខភាព 
និងសុវតថាិភាពម្នជាចបែីន៖ ការតាងំលំចៅទាងំចនាះចបែីនផតសាងសង់ចៅជិត
្រំពង់លូទឹកសំអុយ ផ្្ូវផដក ឬផ្្ូវទឹកតូែៗ និងខវះចហោ្ឋ រែនាសម្័ន្ធជាមូលោ្ឋ ន 
ដូែជា ទឹកសា្អ ត ្រងគាន់ ផ្្ូវថនាល់ អគគាីសនី និងការប្រមូលសំរាម។ ប្រជាជនប្រផហល 
២៥០.០០០នាក់រស់ចៅកនាុងសហគមន៍ទាងំចនះ កនាុងឆ្នា ២ំ០១២ 
ផដលពួកចគែំនួន៦០% រស់ចៅចោយែំណាយបោក់តិែជាង 0,50 € កនាុងមួយនថងៃ 
ចហយីបគរួសារចបែីនជាង៨០% ជា្រ់្រំណុលចោយសារនថ្ថានា ចំពទ្យ ឬខ្ចីបោក់ចដីម្ី
ោ្រ់ចផ្្តីមអាជីវកម្មខានា តតូែ។

កនាុងផខចមសា ឆ្នា ២ំ០១៤ បកសួងផផ្នការ ោនចរៀ្រែំកិែ្ចប្រជំុពិចបគ្ះចយា្រល់
ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ រមួម្នបកសួង សាថា ្រ័នពាក់ព័ន្ធ នដគូអភិវឌ្ឍន៍ 
និងវសិ័យឯកជន ្រន្ា្រ់មកបករុមការងារមួយោនពិនិត្យចឡងីវញិ និងោនចសនាីឲ្យ
ម្នការផកសបមរួលដំចណីរការអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក និងកបមងសំណួរ។ 
ចៅឆ្នា ២ំ០១៦ ដំចណីរការផកសបមរួលបតរូវោនសាកល្ងចៅតំ្រន់ទីប្រជុំជនែំនួន
្ីរគលឺ ទីបករុងភនាំចពញ ចខត្តកំពត និងចខត្តកំពង់្ំ។

4  ជាក់ផស្តង ផផ្នាកខ្ះននរាជធានីភនាំចពញ ោនច្វីអត្សញ្ញា ណកម្មបគយសារបកីបក ជាចលីកដំ្ូរងចៅឆ្នា ២ំ០១២ ោ្រ់តាងំពី “ ជន្រទ” បតរូវោនកំណត់ចៅកនាុងអនុបកឹត្យថាជាភូមិមួយផដលម្នបគរួសារយ៉ាងតិែ៥០% 
ម្នមុខរ្ររផផ្្អកចលីកសិកម្ម។ រាជធានីភនាំចពញម្នប្រម្ណជា៩០០ ‘ភូមិ’កនាុងចនាះ៤០០ភូមិជន្រទ។

្រញ្ហា ប្រឈម និង ការផកតបមរូវ         23



សាថា នភាពផប្រប្ររួលននែំនួនប្រជាជនចៅតំ្រន់ទីប្រជុំជន ម្នន័យថាអត្តសញ្ញា ណ
កម្មបគរួសារបកីបក មិនអាែពឹងផផ្្អកចលី្រណា្ត ញទំនាក់ទំនងផដលម្នចសថារភាព 
និងែំចណះដឹង្្ល់អំពីបគរួសារផដល្រងាហា ញលកខេណៈជា
សហគមនជ៍ន្រទ។ ចដីម្ចីោះបសាយ្រញ្ហា ចនះ បករុមការងារកម្មវ ិ្ អីត្តសញ្ញា
ណកម្មបគរួសារបកីបក ោន្រផនថាមបករុមនដគូគ្បំទមួយចៅកនាុងដំចណីរការចនះ 
ផដលរមួម្នតំណាងចៅមូលោ្ឋ ន និងអងគាការនានា (ផដលម្នវត្តម្នជាយូរមក
ចហយីចៅកនាុងសហគមន៍) អងគាភាពនានារ្រស់បករុង ដូែជា គណៈកម្្ម ្ិការសស្តី 
និងកុម្រ ប្រតិ្រត្តិករមូលនិ្ិសម្ម៌សុខាភិោល ចមដឹកនាសំាសនា 
និងការយិាល័យជនពិការកម្ុជា។ បករុមនដគូគ្បំទទាងំចនះជួយបករុមតំណាងភូមិ
ចៅតាមទីបករុងកនាុងការកំណត់អត្តសញ្ញា ណបគរួសារចដីម្សីម្្ភ ស ជាមួយនឹងែំ
ចណះដឹងមូលោ្ឋ នខ្ស់រ្រស់ពួកចគជំនួសឱ្យទំនាក់ទំនង្្ល់ខ្ួនចៅសហគមន៍
ផដលជាមូលោ្ឋ នននដំចណីរការអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកចៅទីប្រជុំជន។

ការផកសបមរួលមួយចផ្្សងចទៀតគលឺថា ្រញជ ីបពាងបគរួសារបកីបកចលីកដំ្ូរង និង្រញជ ី
បពាងបគរួសារបកីបកែុងចបកាយ បតរូវោនោក់្រងាហា ញរយៈចពល១០នថងៃ មិនផមន្ីរនថងៃ 
ចហយីលិខិតអចញជ ីញបតរូវោនផ្្តល់ចៅឱ្យបគរួសារផដលសង្សយ័ថាជាបគរួសារ
បកីបក ទន្ឹមនឹងការប្រកាសចៅតាមសាថា នីយវទិ្ុយ និងទូរទស្សន៍កនាុងបសរុក។ 
ចោយសារការសាកល្ងោន្រងាហា ញថា អាែម្នការប្រឈមមុខកាន់ផតចបែីនចៅ
ទីប្រជុំជន ជាងចៅតាមទីជន្រទកនាុងការផសវងរកអនាកចៅផ្្ះចដីម្សីម្្ភ ស 
អនាកសម្្ភ សនម៍យួបករុមបតរូវោនោតឲ់្យតាមចមីលបគរួសារទាងំអស់ ផដលអនាកសម្្ភ សនខ៍ក
ខានមិនោនសម្្ភ សកនាុងអំឡុងចពលសម្្ភ សន៍។

ការវាស់ផវងភាពបកីបក ក៏បតរូវោនផកសបមរួលផ្ងផដរ ចដីម្គីណនាពីភាពខុសគ្នា
ននបទព្យសម្ត្តិ និងការែំណាយចៅទីប្រជុំជន។ បគរួសារម្នែំនួនតិែតួែ
ផដលម្នផ្្ះសផម្ង ចហយីការរស់ចៅរ្រស់ចគ បតរូវោយវាយបោក់ចបែីនជាងចៅ
តាមទីជន្រទ ផដលចគចៅផតលក់កម្្ងំពលកម្ម ្រ្តូរយកចស្ៀងអាហារោន។ 
ចៅទីបករុង ការគ្្ម នចគ្ ឬគ្្ម នម្ន់គលឺជាចរឿង្ម្មតា ែំផណកឯការម្នម៉ូតូ 
ឬម្នអគគាិសនីចប្រីបោស់វញិ មិនសូវម្នភាពហុលឺហាដូែចៅទីជន្រទចឡយី។ 

សូែនាករវាស់ផវងពីកបមិតជីវភាពចៅកនាុងកបមងសំណួរសបម្្រ់អត្តសញ្ញា ណ
កម្មបគរួសារបកីបកទីប្រជុំជន ក៏ោនោក់្រញ្ចូ លសំណួរថ្មីៗអំពីបោក់ែំណូល 
(ជាែំនួនទឹកបោក់ជាក់ោក់កនាុងមួយផខ) ្រំណុល ការចប្រីបោស់ទឹកសា្អ ត 
និងចភ្ីងអគគាីសនីចប្រីបោស់ បពមទាងំមុខរ្ររមួយែំនួនសបម្្រ់អនាកបកីបកចៅទីប្រជំុ
ជន ដូែជា ការចរសីសបម្ម និងការងារតាមរដូវ ជាចដីម។

កបមងសណួំរសបម្្រអ់ត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកទីប្រជំុជន កោ៏តទុ់កជងំលឺរំ៉ានរ ៉
ពិការភាព និងកបមតិអ្់រររំ្រស់មនុស្សចពញវយ័ នងិការែូលសាោចរៀនរ្រស់កុម្រ
ននសម្ជកិបគរួសារ ជាសូែនាករតណំាងផដលបតរូវោនោកពិ់ន្ុ
ែំផណកឯចៅកនាុងដំចណីរការចៅជន្រទវញិ សូែនាករទាងំចនះគលឺជាផផ្នាកមួយ
ននផផ្នាកសាថា នភាពពិចសស ផដលមិនម្នោក់ពិនុ្។ ផផ្នាកសាថា នភាពពិចសសផដលមិនម្ន
ោក់ោក់ពិនុ្ចៅតាមទីប្រជំុជន រមួ្រញ្ចូ លទាងំសូែនាករស្តពីភីាពងាយរងចបគ្ះ្រផនថាម
ចទៀត ដូែជា អចំពីហងិសាកនាុងបគរួសារ ការចញៀន ឬការរសច់ៅកនាុងសាថា នភាពែចង្អៀតកក
កុញ។ ការ្្ស្់រ្តូរទាងំអសច់នះែចំពាះកបមងសណួំរ បតរូវោនចរៀ្រែចំឡងីចដីម្ី
្រងាហា ញឱ្យោនែបាសោ់សនូ់វភាពបកបីកពហុទិដ្ឋភាពននបគរួសារចៅទីប្រជំុជន ចហយីកជ៏ា
ឱកាសសបម្្រច់្វចីតស្តអពីំការ្្ស្់រ្តូរនានាផដលកបមងសណួំរជន្រទអាែទទលួ
ោនអតថាប្រចយាជន៍ផ្ងផដរ។

ការផកតបមរូវែុងចបកាយគលឺថាចៅចពលផដល្រញជ ីបគរួសារបកីបក 
បតរូវោនពិនិត្យចមីលបតឹមបតរូវចហយី បករុមការងារសងាក ត់ច្វីលិខិត្រញ្ជ ក់អត្ត
សញ្ញា ណបគរួសារបកីបក ចហយីផែកលិខិតទាងំចនាះចៅឲ្យបគរួសារទាងំអស់ផដលបតរូវោន
កណំតថ់ាជាបគរួសារបកីបក។ លិខតិទាងំចនាះគលឺជាភស្តុតាងអពីំសាថា នភាពបគរួសារបកីបក
រ្រស់ពួកចគ រហូតដល់ពួកចគទទួលោន្រ័ណ្ណសម្ម៌។ ចនះគលឺជាការនែនាប្រឌិតថ្មី
មួយចទៀតផដល្រងាហា ញឲ្យចឃញីថា ចៅចពលទទួលោនចជាគជ័យចៅទីប្រជុំជន
កនាុងជំុដំ្ូរងក៏អាែយកចៅចប្ីរបោស់កនាុងដំចណីរការចៅជន្រទផ្ងផដរ។

បគរួសារបកីបកជាចបែីនរស់ចៅ ផក្រផ្្ូវផដកកនាុងរាជធានីភនាំចពញ ប្រក្រចោយចបគ្ះថានា ក់។ 
អនាកបសី សាន យ៉ានី អាយុ៥៩ឆ្នា  ំធ្ា្រ់រស់ចៅកនាុង្រន្្រ់ជួលជាមួយកូនបសីអាយុ៣៧
ឆ្នា  ំនិងចៅបសីអាយុ១ឆ្នា ។ំ ចោយសារ្រងគាន់អនាម័យរ្រស់ពួកគ្ត់ ចហៀរហូរចហយីម្្ច ស់ផ្្ះោន
្រដិចស្មិនចោះបសាយ្រញ្ហា ចនាះ បករុមបគរួសារោនសាងសង់ និងោន្រ្តូរចៅកាន់ជបមក្រចណា្ត ះ
អាសននាចៅផក្រផ្្ូវរថចភ្ងី។ ពកួចគោនចៅទីចនាះអសរ់យៈចពលមយួផខរែួមកចហយីៗកពុំងពយាយាម
សន្សបំោកឲ់្យោនបគ្រប់គ្នច់ដីម្ជីលួ្រន្្រម់យួចផ្្សងចទៀតចៅកនាុងត្ំរនច់នះ។ ្រែ្ចុ្រ្ននាពកួចគមិន្រង់
នថ្ជួលផ្្ះចទ្រ៉ុផន្តខ្ាែអាជាញា ្រផ្្ូវរថចភ្ីងនឹង្រចណ្ត ញពួកចគកនាុងចពលឆ្្រ់ៗ។ រថចភ្ីងឆ្ងកាត់ផខ្ស
រថចនះប្រផហល្រួនដងកនាុងមួយនថងៃ។

កូនបសីរ្រស់អនាកបសី យ៉ានី ម្ន្រញ្ហា កនាុងការចដីរ ចោយសារផតម្នពិការភាពពីកំចណីត។ 
ថ្មីៗចនះអនាកបសីក៏រងការឈលឺខនាង ្រ៉ុផន្តជាមួយនឹងបោក់ែំណូល្រន្តិែ្រន្តួែផដលគ្ត់ និងកូនបសី
គ្ត់សីុឈនាួលចោកគក់ឲ្យអនាកជិតខាង គ្ត់ម្នបោក់មិនបគ្រ់បគ្ន់ចដីម្ចីៅជួ្របគរូចពទ្យចឡយី។ ជួនកាលមសន្តីបករុមប្ឹរកសាសងាក ត់ផ្្តល់អាហារ និងអំចណាយនិងជាបោក់
ឧ្រតថាម្ភដល់បគរួសារគ្ត់ ចហយីអនាកជិតខាងមយួែនំនួកោ៏នផ្្តលអ់ាហារផ្ងផដរ។ ឥឡូវអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកកពុំងែូលចៅដលត់្ំរនទី់បករុង អនាកបសី យ៉ានី និងបគរួសារ
ម្នឱកាសទទួលោន្រ័ណ្ណសម្ម៌មួយ ផដលនឹងផ្្តល់នូវការផថទាសុំខភាពនិងចសវាចផ្្សងៗចទៀតចោយឥត្រង់បោក់។

   ែំណងចជីង៖ សម្ជិក VRG ម្នា ក់ចៅសងាក ត់ទឹកល្អក់បករុងភនាំចពញច្វីសម្្ភ សន៍អនាកបសី 
សាន យ៉ានី ចៅឯជំរក្រចណា្ត ះអាសននារ្រស់នាងចៅែចន្ាះផ្្ូវរថចភ្ីងពីរផខ្ស។

ប្រអ្់រ៦៖ ការរពឹំងទុកដ៏បតចែះបតែង់ែំចពាះកូនបសីរ្រស់ យ៉ានី

24        ្រញ្ហា ប្រឈម និង ការផកតបមរូវ     



ការសបមរួលដល់ការប្រមូល និងការចផ្្រទិននាន័យ៖ 
ពីការចប្រីបកោសសានា មចៅការចប្រីប្រព័ន្ធឌីជីថល

កម្មវ ិ្ ីអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ោនវវិត្តវ ិ្ ីសាសស្តចៅជាការបគ្រ់បគងទិននា
ន័យ និងការចប្ីរបោស់ទិននាន័យកនាុងរយៈចពលជាចបែីនឆ្នា  ំផដលជាផផ្នាកសំខាន់
ទីពីរននការផកសបមរួល។ កម្មវ ិ្ អីត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ម្នចែតនាទទលួ
យកព័ត៌ម្នវទិយាមកចប្ីរបោស់្រន្តិែម្តងៗចោយចហតុផ្លចផ្្សងៗ ទី១ 
សមតថាភាពរ្រស់អនាកភូមិចៅទីជន្រទកនាុងការចប្រចីថច្្រត ឬសា្ម តហវនូសបម្្រ្់រញ្ចូ ល
ទិននាន័យ ម្នកបមិតទា្រចពកកនាុងការច្វីឱ្យ្រចែ្ចកវទិយាទាងំចនះ។ជាក់ផស្តង
ចទី្រផតចពលថ្មីៗចនះ្រ៉ុចណា្ណ ះផដលទូរស័ព្សា្ម តហវូន និងទូរស័ព្នដ និងចៅចពល
ផដលប្រព័ន្ធអីុន ល្ឺចណតបគ្រដណ្្រ់ចស្ីរផតបគ្រ់ទីកផន្ងរា្រ់ទាងំតំ្រន់ជន្រទ។
ចលីសពីចនះចទៀត ភាសាផខ្មរក៏ម្ន្រញ្ហា ប្រឈមផ្ងផដរែំចពាះការវាយចលី
ចអបកង់ទូរស័ព្ ជាមួយនឹងនិម្មិត្តសញ្ញា ព្យញជន:៣៣តួ និងសញ្ញា សំគ្ល់្រផនថាម
សបម្្រស់ចម្ងបសៈ។ សហវផវរកា្ត រែុែភាសាផខ្មរផដលងាយបសរួលចប្រដំី្ូរង្រង្អស់
សបម្្រ់ទូរស័ព្សា្ម តហវូនចទី្រផតម្ន្រ៉ុនា្ម នឆ្នា មុំនចនះ្រ៉ុចណា្ណ ះ។ ម្នការបពរួយ
ោរម្ភមួយផដលថាការផផ្្អកចលីជំហានសំខាន់ៗកនាុងដំចណីរការអត្តសញ្ញា ណក
ម្មបគរួសារបកីបក ចលីសមតថាភាពរ្រស់អនាកសម្្ភ សន៍ ឧទាហរណ៍ ការចប្របីោស់្រចែ្ច
កវទិយាថ្មីៗទាងំចនះនឹងច្វីឲ្យការែូលរមួពីសំណាក់អនាកភូមិមួយផផ្នាក្ំម្នកបមិត
ពិចសសគលឺមនុស្សោស់ៗ។

បកសួងផផ្នការ ក៏ោនពិោរណាអំពីសមតថាភាពចៅបគ្រ់ថានា ក់កនាុងការ
បគ្រ់បគងផផ្នាករងឹ និងផផ្នាកទន់្រផនថាមចទៀតផ្ងផដរ។ តបមរូវការ្នធាន 
រមួម្ន ការទិញសម្្ភ រៈដំណាក់កាលពីដំ្ូរង និងការទិញសម្្ភ រ្្ស់្រ្តូរ 
ការតភាជ ្រ់អីុន ល្ឺណិត ចហោ្ឋ រែនាសម្័ន្ធចដីម្ធីានាោននូវផផ្នាករងឹ និង្ុរគគាលិក 
IT ឬសមតថាភាពកនាុងការច្វី្រញជ ីសារចពីភណ្ឌ  ការផថទា ំការបគ្រ់បគងទិននាន័យ 
និងការគ្បំទអនាកចប្ីរបោស់។

វ ិ្ ីសាសស្តចនះ បតរូវោនពបងឹងចោយ្រទពិចសា្ន៍ពីដំ្ូរងជាមួយនឹងការ្រញ្ចូ ល
ទិននាន័យពីកបមងសំណួរសបម្្រ់អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក។ ដំ្ូរង បកសួង
ផផ្នការោនប្រគល់ភារកិែ្ចចនះដល់្ុរគគាលិកមន្ីរផផ្នការចខត្ត ្រ៉ុផន្ត្រន្ា្រ់មក
ក៏ប្រគល់ភារកិែ្ច ចៅឱ្យបករុមហុ៊នមួយផដលម្នជំនាញផផ្នាកចសវាព័ត៌ម្នវទិយា 
ចដីម្ពីចន្ឿនដំចណីរការ និងកាត់្រនថាយកំហុសកនាុងការ្រញ្ចូ លទិននាន័យ។

មយាង៉វញិចទៀត អតថាប្រចយាជន៍ផដលអាែទទួលោនពីការច្វីសម្ហរណកម្ម
្រចែ្ចកវទិយាម្នលកខេណ:ទាកទ់ាញ៖ ការ្រញ្ចូ លទិននានយ័កបមងសណួំរចោយ្្លច់ៅ
កនាុងសា្ម តហវនូ ឬចថច្រត្ ច្វឱី្យទិននានយ័អាែរកោនភ្ាមៗ ផដលសន្សសំនំែចពលចវោ
និងែណំាយននការ្រញ្ចូ លទិននានយ័ និងកាត្់រនថាយែណំាយចលីទរំង់បកោស
ចោះពុម។្ លោំ្រល់ចំោយមុខវជិាជ  សារម្នកហុំស ការច្្ះរលំង និងការ
គណនាពិន្ុចោយសវយ័ប្រវត្តិ អាែច្វឱី្យកបមងសណួំរងាយបសរួលកនាុងការអនុវត្ត 
និងកាត់្រនថាយកំហុស។ សហវផវរក៏អាែចប្រសីបម្្រ្់រកផប្រកបមងសំណួរចៅជាភាសា
ជនជាតិចដីមភាគតិែ សបម្្រស់ហគមន៍ផដលចែះអក្សរផខ្មរមិនបគ្់របគ្ន់។

ប្រអ្់រ៧៖ ្រទពិចសា្នជំុ៍ទមីយួននអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក

បកសួងផផ្នការ ោនដំចណីរការកម្មវ ិ្ ីអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកចៅទីប្រជំុជន 
ចលីកដំ្ូរងចៅែុងឆ្នា  ំ២០១៦ ចៅតាមបករុងននចខត្តែំនួនបោ្ីំរគិតទាងំរាជធានីភនាំចពញ
ផ្ងផដរ។ ការអនុវត្តន៍ចនាះបតរូវោនពនយាចពលចោយសារការចោះចឆ្នា តឃុ ំ/ សងាក ត់ ផដល
ប្របពឹត្តចៅកនាុងចពលផតមួយផដលអាែ្រ៉ះពាល់ដល់ការែូលរមួរ្រស់ប្រជាពលរដ្ឋ ផដល
បតរូវោនចសនាីសំុឱ្យែូលរមួកនាុងកិែ្ចប្រជំុពិចបគ្ះចយា្រល់ចលី្រញជ ីបពាងបគរួសារបកីបកចលីកដំ្ូរង
និងកិែ្ចប្រជំុស្តីពីការចោះចឆ្នា ត។ ចទាះជាយ៉ាងណាក្តី រោយការណ៍្រឋម្រងាហា ញថាការែូល
រមួកនាុងកិែ្ចប្រជំុម្នលកខេណ:បសចដៀងគ្នា ចៅនឹង្រទពិចសា្ន៍ចៅទីជន្រទ ចោយម្ន
ែំនួន ៣០-៤០បគរួសារ ែូលរមួកនាុងបពឹត្តិការណ៍នីមួយៗ។

បករុមនដគ្បំទផដលបគ្រ់បគងចោយសាោបករុង បតរូវោន្រចងកីតចឡងីចោយចជាគជ័យ ចហយី
ជាពិចសសអនាកែូលរមួមកពីអងគាការចបរៅរោ្ឋ ភិោល ោនចដីរតួនាទីយ៉ាងសកម្មកនាុងការផ្្តល់
្រញជ ីចឈា្ម ះអនាកទទលួផ្ល ផដលបតរូវ្រញ្ចូ លកនាុងដំចណីរការសភំាសន។៍ ចយាងតាមប្រធានមន្រី
ផផ្នការចខត្តម្នា ក់ ោនឲ្យដឹងថា ចនះក៏អាែជារែនាសម្័ន្ធមួយផដលអាែផ្្តល់អតថាប្រចយាជន៍
ដល់អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកចៅទីជន្រទផ្ងផដរ។

ដំចណីរការនិងកបមងសំណួរលម្អិត តបមរូវឲ្យម្នការ្រណ្តុ ះ្រណា្ត ល ចហយីកបមងសំណួរនីមួយៗក៏បតរូវការែំណាយចពលចវោ្រផនថាមចដីម្ចី្វីការសម្្ភ សន៍បគរួសារ។ ដូចែនាះ 
ោោំែ់បតរូវម្នការវាយតនម្្រផនថាមចបកាយចពលផដលជំុចនាះោន្រញ្ច្រ់ ចដីម្ទីទួលោនមតិបតឡ្រ់ែំចពាះការអនុវត្ត កបមងសំណួរ និងទទួលោនសំចណីសំុផកសបមរូល។

អនាកអនុវត្តពចៅទីប្រជុំជន ោនពយាករណ៍ថាសហគមន៍នានានឹងយល់ដឹងអំពីតនម្អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកកាន់ផតប្រចសីរ និង្រ័ណ្ណសម្ម៌ដូែចៅទីជន្រទផដរ 
ចោយសារពួកចគទទួលោនចសវាកម្ម និងអតថាប្រចយាជន៍កាន់ផតចបែីន។ ្រែ្ចុ្រ្ននា បកសួងផផ្នការ និងថានា ក់ចបកាមជាតិកំពុងពបងីកការជំរុញការគ្បំទជាមួយនដគូ និងកម្មវ ិ្ ី

  ែំណងចជីង៖បករុមតំណាងភូមិចៅទីប្រជុំជនពិនិត្យចឡងីវញិនូវការសម្្ភ សន៍ និងការោក់ពិន្ុពី
អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកជុំទីមួយ ចៅភនាំចពញផដលោនប្របពឹត្តចៅចៅឆ្នា ២ំ០១៧

្រញ្ហា ប្រឈម និង ការផកតបមរូវ         25



ដំចណីរការច្វីចតស្តសាកល្ងមួយែំនួនចៅទីប្រជុំជន នូវសកា្ត នុពលចនះ ។ 
បករុមថតរូ្រចប្ីរម៉្សីុនថតទូរស័ព្នដ និងកម្មវ ិ្ ីផដលអនុញ្ញា តឱ្យ្រចងាហា ះភ្ាមៗែូល
កាន់ទិននាន័យបគរួសារចៅកនាុងមូលោ្ឋ នទិននាន័យបគរួសារបកីបក។ សកម្មភាពផ្រ្រចនះ 
សន្សចំពលយ៉ាងតិែកនាុងមួយផខកនាុងការទាញយករូ្រថតទាងំចនាះ។
ជាអតថាប្រចយាជន៍្រផនថាម បគរួសារមិនោោំែ់កាន់ស្ាកចលខកូដបគរួសារបកីបករ្រស់
ខ្ួនចៅកនាុងរូ្រថតរ្រស់ពួកចគចឡយី ជាពិចសសែំចពាះប្រជាជនម្នវយ័ែំណាស់
ចៅរាជធានីភនាំចពញ ។ បកសួងផផ្នការ ក៏ម្នគចបម្ង្រផនថាមសហវផវរោ្រ់យក
សានា មច ្្ច នដផ្ងផដរ ផដលចៅចពលណាមួយអាែជំនួសឲ្យអនាកទទួលផ្លយក្រ័ណ្ណ
សម្មច៌ដីម្ចីផ្ៀ្ង្្ត។់ ចលីសពីចនះចៅចទៀត ការអនុវត្តសាកល្ងអត្តសញ្ញា ណ
កម្មបគរួសារបកីបកតាមការចសនាីសំុ នឹងចប្រីចថ្រផ្រ្តចៅកបមិតមូលោ្ឋ នផដលជាការ
សាកល្ងសំខាន់មួយននលទ្ធភាព្រញ្ចូ លទិននាន័យឌីជីថល។

ការចលីកកមស្ក់ារផ្្សពវផ្សាយ និងការចប្ីរបោសទិ់ននានយ័៖ 
ពី្រញជ អីនាកទទលផ្លចៅជាទិននាន័យបគរួសារបកីបក

ការផកសបមរួល និងការផកផប្រនានាមួយែំនួនចផ្្សងចទៀត ទាក់ទងនឹងវ ិ្ ីផដល
អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកោនបគ្រ់បគង ោនផែករផំលក និងោនចប្រីបោស់
កបមងទិននាន័យផដលកំពុងចកីនចឡងីឥតឈ្រ់ឈរ។ ចៅដំណាចកីកាលដំ្ូរង 
បករុមការងារកម្មវ ិ្ ីអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ច ្្ត តចលីការផ្្តល់្រញជ ី
បគរួសារបកីបកចៅឲ្យកម្មវ ិ្ នីានាផដលម្នចគ្លចៅផ្្តល់ការគ្បំទដល់បគរួសារ
និងជនបកីបក។ បករុមការងារោនច្វី្រញជ ីបគរួសារបកីបកចនះជាទបមង់ Excel 
មួយកនាុងមួយឃុ ំនិងែម្ងទុកចៅចលីឌីវឌីី។ ផដនកំណត់ននការចប្ីរប្រព័ន្ធចនះ 
មិនយូរ្រ៉ុនា្ម នក៏ចកីតម្នចឡងី។ អាបស័យចលីែរតិលកខេណៈរ្រស់កម្មវ ិ្ ី នដគូ
មួយែំនួនម្នែំណា្រ់អារម្មណ៍កនាុងការោក់ទិននាន័យជាបករុមចផ្្សងៗគ្នា  (ឧ. 
ចៅតាមមន្ីរចពទ្យ ឬទីតាងំភូមិសាសស្តសាោចរៀន)។ ជាមួយគ្នា ចនះផ្ងផដរ ពួក
ចគសំចៅចលីអនុផផ្នាកនានាននបគរួសារបកីបក ដូចែនាះមិនផមនបតរូវការផតលទ្ធផ្លនន
ដំចណីរការអត្តសញ្ញា ណកម្ម្រ៉ុចណា្ណ ះចទ ្រ៉ុផន្តក៏បតរូវការែចម្ីយននកិែ្ចសម្្ភ សន៍
ជាក់ោក់ផ្ងផដរ ឧទាហរណ៍ ថាចតីបគរួសារមួយម្នសម្ជិកផដលម្នពិការភាព
ឬមនុស្សោស់ជរា ឬម្នសម្ជិកផដលម្នអាយុែូលចរៀនផដរឬចទ។

ប្រព័ន្ធព័ត៌ម្នបគរួសាបកីបក(IIS)៖ ការច្វឱី្យម្នទិននាន័យចៅចលីអីុន ល្ឺណិត

ចៅកនាុងឆ្នា ២ំ០១២ បកសួងផផ្នការ និងកម្មវ ិ្ ីចស្ៀងអាហារពិភពចោក 
ោនសហការគ្នា ្រចងកីតចសៀវចៅអាត្ាសស្តីពីបគរួសារបកីបក ចោយផផ្្អកចលីទិននាន័យ
បគរួសារបកីបក និង ការច្វីឲ្យចមីលចឃញីភាពបកីបកចៅកម្ុជាតាមរយៈ
ផផ្នទី តារាង និងបកាហវកិនានា ផដល្រងាហា ញពីការផកនែនាទិននាន័យននភាពបកីបក
ចៅតាមែរតិលកខេណៈខុសៗគ្នា  (បកសួងផផ្នការឆ្នា  ំ2012a) ។ កិែ្ចការចនះ 
បតរូវោននដគូ និងសាថា ្រ័ននានារ្រស់រោ្ឋ ភិោល គ្បំទនិងទទួលសាគា ល់ 
ផដលឥឡូវចគអាែចមីលចឃញី និងវភិាគលទ្ធផ្លរ្រស់អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកី
បកោនយ៉ាងងាយ។

កនាុងអំឡុងចពលននកិែ្ចប្រជំុពិចបគ្ះចយា្រល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ចៅកនាុងឆ្នា  ំ
២០១៣ បកសួងផផ្នការោនចឆ្ីយត្រចៅនឹងមតិរ្រស់អនាកចប្ីរបោស់ទិននាន័យ 
ចហយីោនសចបមែែិត្ត្រន្តពបងីករោយការណ៍រ្រស់អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកី
បក និងច្វីឱ្យចគអាែរកោនកាន់ផតងាយបសរួលតាមអីុន ល្ឺណិត ជាជាងតាមឌីវឌីី។ 
ការ្រចងកីតចវទិកាអនឡាញ ក៏នឹងនាមំកនូវអតថាប្រចយាជន៍ចផ្្សងៗចទៀតផ្ងផដរ 
ដូែជា លទ្ធភាពចដីម្ឲី្យអនាកផ្្តល់ចសវាសងគាមងាយបសរួលចផ្្ៀង្្ត់សុពលភាព
នន្រ័ណ្ណសម្ម៌ សន្តិសុខទិននាន័យកាន់ផតខ្ស់តាមរយៈការការពារពាក្យ
សម្ងៃ ត់ និងសមតថាភាពកនាុងការតាមោនការចប្ីរបោសទិ់ននានយ័ ដូែជា រោយការណ៍
ណាខ្ះផដលបតរូវោនចគចប្ីរញឹកញា្រ់្រំផុ្ត។ ទន្ឹមនឹងរោយការណ៍ថ្មីផដល
ោនកំណត់ទុកជាមុន ផផ្នទីភាពបកីបកបតរូវោន្រចងកីតចឡងីចដីម្គី្បំទដល់ការ
កណំតទី់តាងំភូមិសាសស្តឲ្យោនកានផ់តងាយបសរួល ចោយពណ៌ខុសៗគ្នា  តណំាង
ឱ្យភាគរយននភាពបកីបកខុសចផ្្សងៗគ្នា ។ បកសួងផផ្នការោនោ្រ់ចផ្្តីម្រចងកីត
ប្រព័ន្ធព័ត៌ម្នបគរួសារបកីបក ចលីចគហទំព័រ (IIS) ផដលោនោក់ឲ្យដំចណីរការចៅ
ផខកញ្ញា ឆ្នា  ំ2014 ជាពីរភាសា គលឺផខ្មរ និងអង់ចគ្ស។ ចៅចពលផដល IIS ទទួល
យកតួនាទីននការផ្្តល់រោយការណ៍និងផផ្នទីកាន់ផតពឹសា្ត រ ផផ្នទីបគរួសារបកីបក 
កបមងអាត្ាសនឹងផលងម្នការោោំែ់ និងបតរូវោនរកសាទុកកនាុងចគហទំព័រ IIS។

្រែ្ចុ្រ្ននាចនះ រោយការណ៍ទិននាន័យបគរួសារបកីបគ បតរូវោនផ្្សពវផ្សាយជា
សាធារណៈចៅចលី IIS រមួទាងំសថាិតិសចងខេ្រ និងការចប្រៀ្រច្ៀ្រភាពបកីបកននចខត្ត
នីមួយៗ បសរុកនីមួយៗ  និងឃុនីំមួយៗ រមួម្ន ែំនួនប្រជាជនសរុ្រ
(បគរួសារនិងឯកត្ត្ុរគគាល) ែំនួន និងភាគរយននបគរួសារនីមួយៗផដលោត់ជា
បគរួសារបកបីកកបមិត 1 និងកបមិត 2 និងចមបគរួសារជាសស្តនីងិ្ុររសគិតតាមកបមិតបកបីក។

ែំណងចជីង៖ ជាឧទាហរណ៍មួយនន
ផផ្នទីផដលម្នចៅចលីអីុន ល្ឺចណតតាម
រយៈប្រព័ន្ធព័ត៌ម្នបគរួសារបកីបក រូ្រថត
ចអបកង់ចនះ្រងាហា ញភាគរយននបគរួសារបកីបក 

26        ្រញ្ហា ប្រឈម និង ការផកតបមរូវ     



អនាកចប្ីរបោស់ អាែែុែចមីល្រន្តនូវ្រញជ ីចឈា្ម ះ ឬផផ្នទីចៅកាន់កបមិត
រដ្ឋោលនីមួយៗកាន់ផតលម្អិត។ ផផ្នទីមួយចទៀត្រងាហា ញចៅចពលផដល
ចខត្តនីមួយៗ ោនច្វីអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកចលីកែុងចបកាយ។ 
ចោយសារការោក់ចលខកូដជាពណ៌ ទិដ្ឋភាពផផ្នទីទាងំចនះអនុញ្ញា តឱ្យកម្មវ ិ្ ី
ច ្្ត តចលីតំ្រន់ផដលម្នភាគរយភាពបកីបកខ្ស់្រំផុ្ត។

ការែុះចឈា្ម ះ គលឺជាតបមរូវការោោំែ់ចដីម្រីកចមីលចលខ្រ័ណ្ណសម្ម៌សំចៅ្រញ្ជ ក់
ពីសុពលភាពននចលខទាងំចនាះ និងចដីម្ទីទួលោនរោយការណ៍ែំនួន្រួន្រផនថាម
ចទៀត រមួទាងំ្រញជ ីបគរួសារបកបីក។ រោយការណ៍មយួផ្្តលព់ត័ម៌្នសចងខេ្រអពីំបគរួសារ
បកីបក ទាងំអសច់ៅកនាុងភូមិមយួ (ចឈា្ម ះ និងចភទននចមបគរួសារ ចឈា្ម ះសហពទ័្ធ 
និងកបមិតភាពបកីបក) និងសថាិតិសចងខេ្រសបម្្រ់ភូមិ។ រោយការណ៍មួយចទៀតផ្្តល់
នូវទិននាន័យសំខាន់ៗអំពីសម្ជិកទាងំអស់ចៅកនាុងបគរួសារ ផដលម្នប្រចយាជន៍
សបម្្រពិ់និត្យចមលីសម្ជកិបគរួសារណាចៅចលី្័រណ្ណសម្ម៌ ផដលម្នសិទ្ធទិទួល
ចសវាផដលទាក់ទងនឹងអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក។

PRISM៖ ភាជ ្រ់ទិននាន័យបគរួសារបកបីក ជាមួយព័ត៌ម្នចផ្្សងចទៀតសបម្្រ់ការវភិាគ
កម្មវ ិ្ និីងការកំណត់មុខសញ្ញា

ចោយពិនិត្យអំពីលទ្ធភាពននការចមីលចឃញីនិងការ្រកបសាយមួយជំហាន្រផនថាម
ចទៀត កម្មវ ិ្ ីចស្ៀងអាហារពិភពចោក ោនភាជ ្រ់ទិននាន័យបគរួសារបកីបកជាមួយនឹង
ទិននាន័យកម្មវ ិ្ ីអាហារូ្រករណ៍សាោចរៀនរ្រស់ខ្ួន ក៏ដូែជាទិននាន័យជំចរឿនពីវទិយា
សាថា នជាតិសថាិតិចៅកនាុង្រណា្ត ញអិុន ល្ឺចណត និងអន្តរកម្មនន្រចែ្ចកវទិយាផដលចៅថា
ចវទិកាព័ត៌ម្នទាន់ចហតុការណ៍ ឬ PRISM ។ ប្រព័ន្ធចនះ ម្នចគ្ល្រំណងគ្ំ
បទដល់ការសចបមែែិត្តរ្រស់រោ្ឋ ភិោល ចោយការផសវងរកទិននាន័យ ការបគ្រ់បគង
សវយ័ប្រវត្តកិម្មននរោយការណ៍ និងការោសច់តឿន និងការផែករផំលកទិននានយ័បកសងួ
កនាុងបក្រខណ្ឌ រោ្ឋ ភិោល។

ចោយចប្ីរកម្មវ ិ្ ផីែករផំលកទនិនានយ័រ្រស់ PRISM កម្មវ ិ្ ចីស្ៀងអាហារពិភពចោក 
ទាញយកទិននាន័យបគរួសារបកីបកពី IIS ចៅជាផផ្នទីអន្តរកម្មផដលអនាកចប្ីរអាែច វ្កីារ
កតស់ម្គា លច់លីទនិនានយ័ចផ្្សងចទៀតចដីម្កីណំតមុ់ខសញ្ញា ឲ្យម្នប្រសិទ្ធភាព។
ដូចែនាះអនាកចរៀ្រែចំគ្លនចយាោយអាែដឹងអពីំតបមរូវការទាងំពីរ (ឧទាហរណ៍ ែនំនួ
បគរួសារបកបីកចបែនីផដលម្នកូនសថាតិកនាុងវយ័ែូលចរៀន) និងវសិាលភាពននកម្មវ ិ្ ផីដល
ម្នបសា្់រ (ឧទាហរណ៍ អាហារ្ូរករណ៍និងការផ្្តល់អាហារចៅសាោចរៀន) ចៅ
តាមត្ំរនជ់ន្រទទូទាងំប្រចទសកម្ុជា នងិចរៀ្រែអំន្តរាគមនន៍ានាចៅតាមចនាះ។ វ ិ្ ី
សាសស្តចនះកំពុងទទួលោនការោ្់រអារម្មណ៍កាន់ផតចបែីនចឡងីផដលគណៈកម្្ម ្ិ
ការជាតិបគ្រប់គងចបគ្ះមហន្តរាយកពុំងចប្ីរបោស់ PRISM ច្វជីាប្រពន័្ធពត័ម៌្នបគ្រ់
បគងចបគ្ះមហន្តរាយចោយចមីលចឃញីទិននាន័យបគរួសារបកីបកផដលម្នលកខេណ:អន្តរ
កម្មកនាុងការកណំតក់ារចឆ្យីត្រចៅកានត់្ំរន់ និងបគរួសារផដលងាយរងចបគ្ះ្រផុំ្ត។ 
ចលីសពីចនះចៅចទៀត បកសងួចរៀ្រែផំដនដី នគរ្ូរនីយកម្មនិងសណំង់ កពុំងពិភាកសា
អពីំប្រពន័្ធបសចដៀងគ្នា ចដីម្កីណំតស់ម្ទានដីសងគាមកិែ្ច។

ការច្វ្ីរែ្ចុ្រ្ននាភាពែំចពាះ IIS៖ រោយការណ៍តាមតបមរូវការ នងិការផកនែនាចផ្្សងចទៀត

អនាកចប្ីរទិននាន័យមួយែំនួន ែង់ោនការដកបសង់ទិននាន័យផដលពួកចគែង់ោន 
ចដីម្ចី ្្ត តចលីអនុផផ្នាកននែនំនួប្រជាជនផដលោនកណំតអ់ត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារ
បកីបក ។ បកសងួផផ្នការ ផ្្តលត់ាមសចំណីផ្រ្រចនះរហូតដល១់០កនាុងមយួសោ្ត ហ៍។

ការម្នលទ្ធភាពែូលចៅកាន់កបមងទិនាន័យ បគរួសារបកីបក ចពញចលញសបម្្រ់
រោយការណ៍្្ល់ខួ្ន ផដល្រចងកតីចឡងីចោយអនាកចប្របីោស់ គលឺជាមូលចហតុែម្ង
មយួចៅពីចបកាយផផ្នការ្្ស្់រ្តូរ IIS ផដលកពុំងដំចណីរការកនាុងអឡុំងឆ្នា ២ំ០១៧។
អនាកចប្ីរបោស់នឹងអាែចបជីសចរសីោ៉រ៉ាផម៉បតនានា ចដីម្្ីរចងកីតសំណួរ្្ល់ខ្ួន
ចោយផផ្្អកចលីភូមិសាសស្ត និងផផ្នាកដនទចទៀតននទិននានយ័ពីកបមងសណួំរសបម្្រអ់ត្ត
សញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក។ ការងារចនះនឹងច្វីឱ្យកបមងទិននាន័យ IIS និងចគហ
ទំព័រកាន់ផតងាយបសរួលបគ្រ់បគងចោយមសន្តីកម្មវ ិ្ ីអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក
និងចជៀសវាងការ្រង់បោក់ែំចពាះការដកយកទិននាន័យតាមតបមរូវការ និង្រែ្ចុ្រ្ននា
កម្មចគហទំព័រពីបករុមហុ៊នខាងចបរៅផដលោន្រចងកីតចឡងី ចហយី្រែ្ចុ្រ្ននាកំពុងបគ្រ់
បគងប្រព័ន្ធIIS ។ ប្រព័ន្ធថ្មីចនះ ក៏នឹងអនុញ្ញា តឱ្យម្នការ្រញ្ចូ លទិននាន័យពី្រចែ្ចក
វទិយាែល័តចផ្្សងៗ ដូែជា ការចប្រីបោស់ចថ្រផ្រ្តជាផផ្នាកមួយននការអនុវត្តសាក
ល្ងអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកតាមការចសនាីសំុ។ កបមងទិននាន័យផដលោនច្វី
្រែ្ចុ្រ្ននាភាព កនឹ៏ងផញកចែញពីគ្នា រវាងអនាកទទលួោន្រណ័្ណសម្មក៌នាុងចពលកនង្
មក និងកនាុងចពល្រែ្ចុ្រ្ននា ដូចែនាះកំណត់បតាកន្ងមក រ្រស់បគរួសារអាែបតរូវោន
រកសាទុកចៅចពលផដលសាថា នភាពភាពបកបីករ្រស់ពួកចគវវិត្ន៍ចៅតាមចពលចវោ ចនះ
គលឺជាលកខេណៈពិចសសមួយផដលម្នប្រចយាជន៍សបម្្រ់អនាកបសាវបជាវ 5 ។ 
យនក្ារបគ្រប់គងនិងការចឆ្យីត្រ្រណ្តឹ ងកជ៏ាផផ្នាកមយួននចវទិកាផដលោនច្វ្ីរែ្ចុ្រ្ននា
ភាពផ្ងផដរ។

អន្តរប្រតិ្រត្តកិារ នងិអនាគតននមូលោ្ឋ នទិននាន័យបគរួសារបកបីក

ចៅកនាុងបក្រខណ្ឌ ចគ្លនចយាោយជាតិគ្ពំារសងគាម កាលពីចពលកនង្ចៅថ្មីៗ ចនះ
រាជរោ្ឋ ភិោលកម្ុជាអពំាវនាវឱ្យម្នការភាជ ្រប់្រពន័្ធអត្តសញ្ញា ណកម្ម និងប្រពន័្ធែុះ
ចឈា្ម ះែំចពាះប្រជាជនបកបីក និងជនងាយរងចបគ្ះ បពមទាងំផ្សារភាជ ្់រ ឬពបងឹង
ប្រពន័្ធែុះចឈា្ម ះរ្រសអ់នាកផ្្តលច់សវាចដីម្កីាត្់រនថាយនូវភាពបតរួតគ្នា  និងកាត្់រនថាយ
ែណំាយប្រត្ិរតិ្តការកនាុងការបគ្់របគងទនិនាន័យរ្រស់បគរួសារដផដលចៅចបែនីកផន្ង(រាជរោ្ឋ
ភិោលកម្ុជាឆ្នា ២ំ០០១៧)។ ែកខេុវសិយ័ចនះគលឺ អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកបីក បតរូវ
្រចងកតី្រញជ ីបគរួសារបកីបកចឈា្ម ះផតមយួផដលម្នទិននានយ័ស្តពីីបគរួសារបកបីក កដូ៏ែជា
ម្នពត័ម៌្នស្តពីីកម្មវ ិ្ គី្ពំារសងគាមទាងំឡាយ ចហយីចតីបគរួសារណាខះ្ផដលជា
អនាកទទួលផ្ល (OECD Social Protection System Review, 2017) ។ ការ
្្ស្់រ្តូរមយួែនំនួែចំពាះអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកបីក និងកបមងទនិនានយ័បគរួសារបកបីក 
គលឺជាចសែក្តបីតរូវការោោំែច់ដីម្ចី្វកិីែ្ចការចនះឱ្យក្ាយជាការពតិនិងបតរូវច្វី
្រែ្ចុ្រ្ននាភាពជាញឹកញា្រនូ់វទិននានយ័បគរួសារបកីបក វសិាលភាពថានា កជ់ាតិពិតបោកដ 
រា្រទ់ាងំត្ំរនទី់ប្រជំុជន និង្រញជ ីចសវាកម្មចពញចលញផដលបគរួសារបកបីកអាែទទលួ
ផ្លោន ។

ការផកសបមរួលោោំែ់្រផនថាមចទៀត ក៏កំពុងដំចណីរការជាផផ្នាកមួយននការច្វីឱ្យ
ប្រចសីរចឡងីននប្រព័ន្ធព័ត៌ម្នបគរួសារបកីបកគលឺការ្រចងកីតបសទា្រ់ែំណុែប្រទាក់កម្ម
វ ិ្ ី (API) ផដលនឹងអនុញ្ញា តឱ្យម្នអន្តរប្រតិ្រត្តិការ និងការ្រ្តូរទិននាន័យរវាង IIS 
និងប្រព័ន្ធរ្រស់អនាកចប្ីរទិននាន័យ ទាងំពីរចនះសបម្្រ់ជំរុញទិននាន័យចោយសវ័យ
ប្រវត្តចិៅចពលផដលម្ន្រែ្ចុ្រ្ននាភាព និងចដីម្ឲី្យនដគូអាែច្វ្ីរែ្ចុ្រ្ននាភាពអពីំពត័៌
ម្នបគរួសារបកីបក ដូែជាការ្រផនថាមទារកថ្មី។ អន្តរប្រតិ្រត្តិការរវាង្រញជ ីអបតានុកូល
ោ្ឋ នថ្មរី្រសប់្រចទសកមុ្ជា នងិទិននានយ័ចយាងនន្្តហវ័មនានា(Platform)ចោយ
ចប្រសីានា មបម្មនដក៏ជាសកា្ត នុពលថ្មជីាមួយនឹង API និងគចបម្ង្រផនថាម្រចែ្ចកវទិយាប្រ
មូលសានា មច ្្ច បម្មនដែំចពាះការប្រមូលទិននាន័យបគរួសារបកីបក។

5  ទិននានយ័ទាងំចនះនឹងម្នប្រចយាជន៍្រំផុ្តប្រសិនច្រីបគរួសារផដលោនផ្្តល់កិែ្ចសម្្ភ សន៍ទាងំអស់បតរូវោន្រញ្ចូ លចៅកនាុងមូលោ្ឋ នទិននាន័យ មិនផមន្រញ្ចូ លផតបគរួសារផដលោនកំណត់អត្តសញ្ញា ណថាជាបគរួសារបកីបកចនាះចទ 
  ចហយីប្រសិនច្រីអតីតបគរួសារបកីបកផដលធ្ាក់ែូលចៅកនាុងភាពបកីបកជាថ្មី ចនាះអាែចប្រីចលខកូដបគរួសាររ្រស់ពួកចគចដីម្ងីាយតាមោន។
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ការកសាងទនុំកែតិ្ត និងភាពជាម្្ច សន់នអត្តសញ្ញា ណ
កម្មបគរួសារបកីបកបគ្រវ់សិយ័ នងិកម្មវ ិ្ ី

ប្រចភទទី្ីរននការចរៀនសូបត និងការផកសបមរួលអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក គលឺជា
តបមរូវការោោំែ់រមួកនាុងការរមួ្រញ្ចូ លភាគីពាក់ព័ន្ធមួយែំនួនឲ្យោនល្អប្រចសីរចៅ
កនាុងប្រព័ន្ធអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ចដីម្ទីទួលោនព័ត៌ម្នបតឡ្រ់និងផែក
រផំលកព័ត៌ម្ន។ បកសួងផផ្នការោនែំណាយចពលពីរ្រីឆ្នា ចំដីម្ដឹីងថាការច្ីរក
ែំហកាន់ផតចបែីនចឡងីជាមួយនដគូចៅថានា ក់ជាតិនឹង្រចងកីនការយល់ដឹងរ្រស់នដគូ
អំពីនិយមន័យននភាពបកីបក និងអំពីដំចណីរការអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក និង
វ ិ្ ីច្វី្រែ្ចុ្រ្ននាភាពទិននាន័យបគរួសារបកីបក ចដីម្ចីឆ្ីយត្រចៅនឹង្រញ្ហា ប្រឈមនានា
។ ខណៈម្នការលំោកផដលចបែីនផតចកីតម្នកាលពីចពលោ្រ់ចផ្្តីមចោយជូន
ដំណឹងនិងរមួ្រញ្ចូ លសហគមន៍មូលោ្ឋ នជា្រន្ត្រន្ា្រ់ ចគមិនសូវចឃញីម្នការ
សងកត់្ ងៃនច់លីការរមួ្រញ្ចូ លនិងជូនដំណឹងដលន់ដគូ និងអនាកចប្របីោសទិ់ននានយ័ចឡយី។
ចៅប្រចទសកម្ុជាដូែចៅអងគាភាពជាចបែីនផ្ងផដរ អាែម្នការមិនទុកែិត្តែំចពាះ
គុណភាពទិននាន័យផដលប្រមូលចោយអងគាភាពមួយចផ្្សងចទៀត។

ចដីម្ី្ ្ ស់្រ្តូរែំណុែចនះ ' ចវទិកាឆ្ុះ្រញ្្ច ងំរ្រស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ' នឹងបតរូវប្របពឹត្ត
ចៅ្រន្ា្រ់ពីជុំប្រមូលទិននាន័យបគរួសារបកីបកនីមួយៗចៅកនាុងពីរចៅ្រីចខត្តចដីម្បី្រ
មូលមតបតឡ្រ់ចលីដំចណីរការ និងចរៀនសូបតពីការងារចនះ។ បកសួងផផ្នការ ក៏
ោនចរៀ្រែំកិែ្ចប្រជំុជាលកខេណ:្ុរគគាល ឬកិែ្ចប្រជំុជាបករុមជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ
ចបែីនដងកនាុងមួយឆ្នា ំៗ  ចដីម្ពីិភាកសាពីផផ្នការអនាគត និងទទួលធាតុែូលអំពី
អវីផដលនដគូអភិវឌ្ឍន៍ និងសាថា ្រ័នរាជរោ្ឋ ភិោលបតរូវការ (ចបែីនផតច ្្ត តចលី
រោយការណ៍ឬទបមង់ទិននាន័យ) ។ បកសួង ោនោ្រ់ចផ្្តីមចរៀ្រែំចវទិកាអនាកចប្ីរទិននា
ន័យថានា ក់ជាតិ កនាុង្រំណងច្វីឲ្យក្ាយជាបពឹត្តិការណ៍ប្រោឆំ្នា  ំតាមរយ:ការប្រមូល
ផ្្តុ ំអងគាភាពសំខាន់ៗផដលចប្ីរបោស់ទិននាន័យបគរួសារបកីបកសបម្្រ់គំនិតផ្្តួែចផ្្តីម
ស្តីពីការកាត់្រនថាយភាពបកីបក។ បករុមពិចបគ្ះចយា្រល់ផដលម្នភាគីពាក់ព័ន្ធ
ចបែីនកំពុងបតរូវោន្រចងកីតចឡងីជាចវទិកាមួយសបម្្រ់នដគូ និងសបម្្រ់បកសួង
ចផ្្សងៗចទៀតចដីម្ចីលីកសណួំរ ឬ្រញ្ហា ពាកព់ន័្ធនឹងអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក 
និងចដីម្រីមួែំផណកចោះបសាយ្រញ្ហា ។ ជារមួ គំនិតផ្្តួែចផ្្តីមទាងំចនះ ម្ន្រំណង
កសាងទំនុកែិត្តចលីសមតថាភាពរ្រស់កម្មវ ិ្ ីអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ចដីម្ី
កំណត់អត្តសញ្ញា ណបគរួសារបកីបកទាងំអស់ និងច្វីជាមូលោ្ឋ នបគឹះសបម្្រ់ចវទិកា
គ្ពំារសងគាមរមួមួយចៅកនាុងប្រចទសកម្ុជា។

28        ្រញ្ហា ប្រឈម និង ការផកតបមរូវ     



សមិទ្ធផ្លរ្រស់អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក

អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក 
កំពុងឈានចៅកាន់វសិាលភាពជាតិ

តាមរយៈវដ្ត្ីរឆ្នា រំកិំល អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ោនឈានដលក់ារបគ្រ
ដណ្្រទូ់ទាងំត្ំរនជ់ន្រទកនាុងឆ្នា ២ំ០១៣ ចហយីបតរូវោនរពឹំងថានឹងឈានដលក់ារបគ្រ
ដណ្្រទូ់ទាងំត្ំរនទី់ប្រជំុជនកនាុងឆ្នា ២ំ០១៩។ ចៅកឡុំងចពលននការចោះពុមផ្្សាយ
(្ នាូ២០១៧) ប្រជាជនជិត១៣ោននាករ់សច់ៅកនាុងត្ំរនផ់ដលបគ្រដណ្្រច់ោយ
កម្មវ ិ្ អីត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក និង ៩០%ននភូមិទាងំអស់ -។

កម្មវ ិ្ អីត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ោនច្វកីារប្រមូលទនិនានយ័ែនំនួ១១
ជំុរែួមកចហយីរវាងពីឆ្នា ២ំ០០៧ និងឆ្នា ២ំ០១៧ គលឺជាសមិទ្ធផិ្លដ៏្មំយួ 
ចោយចហតុថា្នាគ្រពិភពចោកោនចលីកចឡងីអពីំ „ ការខវះទិននានយ័ „ 
ជាកងវលែ់ម្ងមយួកនាុងការតាមោន និងកាត្់រនថាយភាពបកបីក៖ ប្រចទសែនំនួ៥៧ 
(កនាុងែំចណាម១៥៥ ប្រចទសផដល្នាគ្រពិភពចោកតាមោនទនិនាន័យភាពបកីបក) 
គ្្ម នទនិនានយ័ភាពបកីបក ឬម្នទិននានយ័ផតមយួដងកនាុងរយៈចពល១០ឆ្នា រំវាងឆ្នា ២ំ០០២ 
និង ២០១១ ចហយីគ្្ម នប្រចទសណាមួយច វ្អីត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកតាមសហ
គមន៍ទូទាងំប្រចទសោនចទៀងទាត់ដូែកមុ្ជាចឡយី (Serajuddin et al, 2015) ។

កនាុងអឡុំង្ីរជំុកនង្មក (ឆ្នា ២ំ០១៤ ដល់ ២០១៦) ជាម្្យម បគរួសារែនំនួ
១៩២,000 កនាុងមយួឆ្នា បំតរូវោនកណំតអ់ត្តសញ្ញា ណថាជាបគរួសារបកីបក។ 
ជាសរ្ុរ កបមងទិននានយ័បគរួសារបកីបក ម្នតចួលខ7,9ោនបគរួសាររមួទាងំបគរួសារ
បកីបក ្រែ្ចុ្រ្ននា៥៧៥.000(តណំាងឱ្យ២,៤ោននាកប់្រម្ណជា១៩%ននែនំនួ
ប្រជាជន) និងកំណត់បតាប្រវត្តមិិនសកម្មផដល្រន្សល់ទុកមក។

ឧទាហរណ៍មួយននការអភិវឌ្ឍសមតថាភាពប្រក្រចោយ
ប្រសិទ្ធភាព

កិែ្ចសហប្រតិ្រត្តកិារកម្ុជា អាល្លឺមង់៉ស្តពីអីត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក គលឺ
ជាឧទាហរណ៍មួយននការអភវិឌ្ឍន៍សមតថាភាពប្រក្រចោយប្រសិទ្ធភាព ជាមួយ
នឹងការវនិចិយាគប្រក្រចោយចជាគជ័យ មនិផមនបតមឹផតចជាគជ័យចៅកនាុង
ការអភិវឌ្ឍ្នធានមនុស្ស្រ៉ុចណា្ណ ះចទ ្រ៉ុផន្តផថមទាងំចៅកនាុងការកសាងសាថា ្រន័ 
និងការទទួលសាគា ល់តាមែបា្់រផ្ងផដរ។

ោ្រ់តាងំពីចពលោ្រ់ចផ្្តីមមក កម្មវ ិ្ ីអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ោនកសាង
សមតថាភាពអនុវត្តចៅថានា ក់មូលោ្ឋ ន ថានា ក់ឃុ/ំសងាក ត់ និងថានា ក់រាជធានី/ចខត្ត 
ចោយចប្រីវ ិ្ ីសាសស្ត្រណ្តុ ះ្រណា្ត លបគរូ្រចងាគា លចដីម្ែុីះចៅ្រណ្តុ ះ្រណា្ត លបករុម
តំណាងភូមិ។ ចៅថានា ក់ជាតិ GIZ ោនផ្្តល់ជំនួយ្រចែ្ចកចទសដល់មសន្តីកម្មវ ិ្ ីអត្ត
សញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក តាមវ ិ្ ីមួយែំនួន ដូែជា ការជួយដល់ការចរៀ្រែំ
ដំចណីរការរ្រស់អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក រមួទាងំការជួយបកសួងផផ្នការកនាុង
ការចរៀ្រែំសិកាខេ សាោ ការចរៀ្រែំកិែ្ចប្រជំុបករុមការងារ និងផ្្តល់អនាកជំនាញ រហូត
ដល់កសាងសមតថាភាពរ្រស់មសន្តីបកសួងផផ្នការ តាមរយៈវ ិ្ ីសាសស្តផ្្តល់ប្ឹរកសា  
ចរៀន្រចណ្តី រច្វីការ្រចណ្តី រ ’កនាុងផផ្នាកនានាននគចបម្ង ការបគ្រ់បគងហរិញញាវតថាុ
និងរដ្ឋោល។ ្ុរគគាលិក GIZ ក៏ោនចលីកទឹកែិត្តដល់បករុមការងារអត្តសញ្ញា ណ
កម្មបគរួសារបកីបក បកសួងផផ្នការ កនាុងការ្រំចពញតួនាទីសំខាន់ៗឱ្យកាន់ផតប្រចសីរ
ចឡងី កនាុងកិែ្ចពិភាកសាចគ្លនចយាោយអន្តរបកសួង និងអន្តរវសិ័យផដលទាក់
ទងនឹងជំនយួសងគាម និងចដីម្្ីរចងកតីឱ្យម្ន្រណា្ត ញននសាថា ្រន័រាជរោ្ឋ ភិោល និង
នដគូអភិវឌ្ឍន៍ផដលចប្ីរបោស់ទិននាន័យបគរួសារបកីបក។ នាចពលថ្មីៗចនះ្ុរគគាលិកGIZ 
កំពុងគ្បំទបកសួងផផ្នការ កនាុងការ្រន្តផកសបមរួលនីតិវ ិ្ ីអត្តសញ្ញា ណកម្ម
បគរួសារបកីបកចៅទីប្រជុំជន និងអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកតាមការចសនាី
សំុ និងសិកសាវាយតនម្ បពមទាងំសាកល្ងអនុវត្ត្រចែ្ចកវទិយាថ្មីៗ (IIS, 
ឧ្រករណ៍ប្រមូលទិននាន័យែល័ត)។

ចៅកបមិតសាថា ្រ័ន អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ោនវវិត្តន៍ពីកម្មវ ិ្ ី
មួយននកម្មវ ិ្ ីជាចបែីន ផដលអនុវត្តចោយនាយកោ្ឋ នផផ្នការសងគាមកិែ្ច
ននបកសួងផផ្នការកនាុងឆ្នា ២ំ០០៧ ចៅជានាយកោ្ឋ នចពញចលញ (នាយកោ្ឋ ន
អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក) ចៅឆ្នា ២ំ០១៥។

កនាុងកបមិតែបា្រ់ អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ទទលួោននូវការទទលួសាគា លត់ាម
រយៈអនុបកតឹ្យចលខ២៩១ ចៅកនាុងឆ្នា ២ំ០១១។ ការប្របពឹត្តចៅននអត្តសញ្ញា ណកម្ម
បគរួសារបកីបក ោនឈានចៅដលក់ារបគ្រដណ្្រប់គ្រភូ់មិជន្រទកនាុងឆ្នា ២ំ០១១ ចហយី
ការច្រ្តជាញា ែតិ្តពីរាជរោ្ឋ ភិោលកម្ុជា កនាុងទបមង់ជាសហហរិញញា្រ្ទាន និងការោក់
្រញ្ចូ លអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកចៅកនាុងយុទ្ធសាសស្តជាតិគ្ពំារសងគាមឆ្នា ២ំ០១១
ោនផ្្តលឱ់កាសដលប់កសងួផផ្នការ កនាុងការចលីកសចំណីចសែក្តបីពាងអនុបកតឹ្យចៅ
ទីស្តកីារគណៈរដ្ឋមសន្ត។ី ចទាះ្រជីាម្នអងគាការមិនផមនរោ្ឋ ភិោល និងនដគូជាចបែីន
ោនោ្រច់ផ្្តមីចប្ីរបោសទិ់ននានយ័បគរួសារបកីបក រែួចហយីកច៏ោយ កវ៏ត្តម្នថ្មនីនទិននានយ័
កណំតច់គ្លចៅថានា កជ់ាតិ (ចលីកផលងត្ំរនទី់បករុង) ោនអនុញ្ញា តឱ្យរាជរោ្ឋ ភោិល
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អនុវត្តអាណត្តជិាកផ់ស្តងកនាុងការចប្ីរទិននានយ័បគរួសារបកីបក សបម្្រក់ម្មវ ិ្ ផីដលច ្្ត តចលី
ភាពបកីបក។ ការអនុម័តជាផូ្្វការចនះ ោនពបងឹងការគ្បំទផផ្នាកហរិញញាវតថាុ និងចគ្ល
នចយាោយរ្រស់រាជរោ្ឋ ភិោលែចំពាះនិរន្តរភាពរ្រស់កម្មវ ិ្ ី នងិោន្រផនថាមតនម្រ្រស់
អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ចៅដលអ់នាកទទលួផ្លចោយសារចសវាកម្មកានផ់ត
ចបែនីចឡងីៗ បតរូវោនភាជ ្រច់ៅនឹង្រណ័្ណសម្មច៌ៅកនាុងត្ំរនច់ផ្្សងៗគ្នា ។

ថវកិាបតរូវោនផ្្តលទ់ាងំបសរុងពីរាជរោ្ឋ ភិោលកម្ុជា

ោ្រត់ាងំពីឆ្នា  ំ២០១៥ មក រោ្ឋ ភិោលកម្ុជា ោនទទលួខុសបតរូវទាងំបសរុងចលី
ផផ្នាកហរិញញាវតថាុសបម្្រក់ារអនុវត្តអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកចៅទីជន្រទ។ ជា
មួយទស្សនវស័ិយចដីម្សីចបមែឱ្យោននូវនិរន្តរភាព ភាគីអាល្លឺម៉ង់ អូសសា្ត លី 
និងនដគូអភិវឌ្ឍនក៍ម្ុជ ោនឯកភាពគ្នា តាងំពីដំ្ូរងថាហរិញញា្រ្ទានរ្រសអ់ត្ត
សញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក នឹងចផ្រ្ជាលោំ្រពី់ម្្ច សជំ់នយួចៅរាជរោ្ឋ ភោិលកម្ុជា។ អនាក
ពាកព់ន័្ធផដលោនែូលរមួជាមយួអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក  យលថ់ាវាជាចពល
ចវោែបាសោ់សផ់ដលបតរូវកណំតថ់ានរណាគរួទទលួោនអតថាប្រចយាជនពី៍មូលនិ្ិ
សម្មសុ៌ខាភោិល និងកម្មវ ិ្ ជំីនយួសងគាមចផ្្សងៗចទៀត ចហយីការច្រ្តជាញា ែិត្តរ្រស់
រោ្ឋ ភិោលកនាុងការ្រចងកតីយុទ្ធសាសស្តគ្ពំារសងគាមដ៏ទូលំទូោយបស្រគ្នា  ្រចងកតីោនជា
ករណីមយួរងឹម្ចំៅកានប់កសងួហរិញញាវតថាុចសដ្ឋកិែ្ចនិងហរិញញាវតថាុ ផដលបតរូវោក្់រញ្ចូ ល
អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក កនាុងការវភិាជនថ៍វកិារ្រសប់កសងួផផ្នការ។

ចៅចដីមឆ្នា ២ំ០១០ រាជរោ្ឋ ភិោលកម្ុជា ោនរមួែផំណក១០%នននថែ្ណំាយ
ប្រតិ្រត្តកិារ កនាុងចពលផដលនដគូអាល្លឺម៉ង់ នងិអូសសា្ត លីរមួជាមួយសហភាព
អលឺរ ៉្ុរ ោនផ្្តលថ់វកិា៩0% និងផ្្តលជំ់នយួ្រចែ្ចកចទស។ កនាុងឆ្នា ២ំ០១២ 
ថវកិាហរិញញា្រ្ទានរ្រស់សហភាពអលឺរ ៉្ុរបតរូវោន្រញ្ច្រច់ហយីភាគីអាល្លឺម៉ង់
 - អូសសា្ត លី ោនផ្្តលហ់រិញញា្រ្ទាណជំនសួ ែចំពាះែណំាយប្រតិ្រតិ្តការ 
ផដលោនថយែុះជាលំោ្់រ ចៅចពលផដលការរមួែំផណករ្រស់រាជរោ្ឋ ភិោលកមុ្ជា
ោនចកីនចឡងីដល២់0% ្រន្ា្រម់ក៤0%កនាុងឆ្នា ២ំ០១៣ ៦0%ចៅកនាុងឆ្នា ២ំ០១៤ 
ចហយីោ្រពី់ឆ្នា ២ំ០១៥មក រាជរោ្ឋ ភិោលកមុ្ជាោនម្្ច សក់ារទាងំបសរុងននការែំ
ណាយចលីជុបំ្រមូលទិននាន័យបគរួសារបកីបកចៅទីជន្រទទាងំអស់។

្រែ្ចុ្រ្ននាចនះ ការអភិវឌ្ឍន៍ និងការអនុវត្តអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក 
សបម្្់រទីប្រជំុជនចៅផតទទួលោនការគ្បំទពីប្រចទសអាល្លឺម៉ង់ និងអូសសា្ត លី ទន្មឹ
នឹងការវនិចិយាគកនាុងវសិយ័្រចែ្ចកវទិយាពត័ម៌្ន និងសកម្មភាពនានាចដីម្ចីលីក
កមស្ក់ារផ្្សពវផ្សាយទិននានយ័ និងគ្បំទតនួាទីរ្រសអ់ត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក 
កនាុងការកាត្់រនថាយភាពបកីបក និងការ្រចងកតីចគ្លនចយាោយសងគាម។

ការសចបមែោននូវគុណតនម្កនាងុការែំណាយ 
និងការទទួលោនអតថាប្រចយាជន៍នានា

ែំណាយប្រត្ិរត្តកិារ សបម្្់រអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ម្នប្រម្ណ២,៥
ោនអលឺរ ៉កូនាុងមួយឆ្នា ។ំ ចទាះ្រជីាម្នការលំោកកនាុងការចប្រៀ្រច្ៀ្រនថ្ែំណាយនន
ប្រពន័្ធអត្តសញ្ញា ណកម្មភាពបកីបក និងកបមងទិននានយ័ពាកព់ន័្ធននប្រពន័្ធទាងំចនាះ 
ជាមយួប្រចទសដនទកច៏ោយ អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក យ៉ាងចហាែណាសក់៏
ម្នលកខេណ:បសចដៀងគ្នា ចៅនឹងប្រចទសជាចបែីន ប្រសិនច្រមិីនែំណាយតិែជាង 
ចហយីម្នទិននានយ័គរួជាទីទុកែិត្ត និងម្នគុណភាពខស្ដូ់ែលទ្ធផ្លផដរ (Leite et 

al, 2017 ) ។ ការែណំាយទា្រ រ្រសអ់ត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ោនច្វឱី្យ
កម្ុជាម្នលទ្ធភាពអនុវត្ត ផដលជាកតា្ត ដ៏ម្នសារៈសខំានជ់ាខ្ាងំសបម្្រន់រិន្តរ
ភាពរ្រស់អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក។

ែំផណកឯលទ្ធផ្លែចំពាះការែណំាយវញិ ចៅចពលចប្រៀ្រច្ៀ្រចៅនឹងប្រចទសដនទ
រយៈចពល្ីរឆ្នា  ំគលឺជាចពលចវោសមបស្រ្ំរផុ្តសបម្្់រជំុប្រមូលទិននាន័យបគរួសារបកីបក
ទូទាងំប្រចទស។ ចលីសពីចនះចៅចទៀត កម្មវ ិ្ ថីានា កជ់ាតិផដលចប្ីរបោសទិ់ននានយ័បគរួសារ
បកីបក កំពុងចកីនចឡងី៖ ចសវាសុខភាពចោយឥតគិតនថ្តាមរយៈមូលនិ្ិសម្ម៌
សុខាភិោលបតរូវោន្រចងកនីចឡងី ជាមយួនឹងកម្មវ ិ្ ចីផ្្សងចទៀតផដលកពុំងកណំតច់ោយ
រាជរោ្ឋ ភិោល និងពបងីកតាមរយៈបក្រខណ្ឌ ចគ្លនចយាោយជាតិគ្ពំារសងគាម។

យន្តការកណំតមុ់ខសញ្ញា ចផ្្សងចទៀត ម្នវ ិ្ សីាសស្តខុសៗគ្នា  និងម្នែណុំែខ្ាងំ
និងែណុំែចខសាយរ្រសរ់្រសវ់ា។ ការអចងកត្រណ័្ណពិន្សុ្តពីីភាពបកបីក រ្រសោ៉់គសីាថា ន 
មនិបតរូវោនច្វ្ីរែ្ចុ្រ្ននាភាពោ្រត់ាងំពកីារអនុវត្តដំ្ូរងរ្រសខ់្នួកនាុងឆ្នា ២ំ០១១ ចទាះ្រជីា
្រែ្ចុ្រ្ននាបតរូវោនពិភាកសាសបម្្រឆ់្នា ២ំ០១៧កច៏ោយ។ អនាកចប្របីោសទិ់ននានយ័កណំត់
មុខសញញារ្រសោ៉់គីសាថា នគលឺកម្មវ ិ្ គី្បំទបោកែ់ណូំល Benazir (BISP) ផដលផ្្តល់
ការចផ្្រសាែប់ោក់សបម្្រក់ារអ្ររ់ ំនិងការ្រណ្តុ ះ្រណា្ត លវជិាជ ជីវៈ ធានារ៉ា្់ររងសុខភាព 
និងបោកក់ម្ចគី្្ម នការបោក។់ កម្មវ ិ្ ចីផ្រ្សាែប់ោកភ់ាជ ្រល់កខេខណ្ឌ រ្រសហ់វលីពីីន 
Pantawid Pamilya ោនច្វអីចងកតកណំតមុ់ខសញ្ញា ជាចលីកដំ្ូរងកនាុងឆ្នា ២ំ០០៨ 
ចហយីោនច វ្្ីរែ្ចុ្រ្ននាភាពបោពីំរឆ្នា ចំបកាយ គលឺចៅឆ្នា ២ំ០១៥។ រហូតមកដល់ចពលចនះ 
អតថាប្រចយាជន៍ជាតិរ្រស់ហវលីពីីន គលឺទាក់ទងជាែម្ងចៅនឹងការចកនីចឡងីនូវការែូល
ចរៀន ្រ៉ុផន្តចទាះ្ីរជារោ្ឋ ភិោលោនកណំតវ់សិយ័្រនួចផ្្សងចទៀតផដលបតរូវចោះបសាយក៏
ចោយ (រមួម្នវសិយ័សុខាភិោល និងប្រពន័្ធចសា្ន)។ សទិ្ធទិទលួោនគចបម្ងធានា
រ៉ា្់ររងសុខភាពរ្រស់ប្រជាជនឥណា្ឌ សបម្្រប់្រជាជនបកីបក (Rashtriya Swasthya 
Bima Yojana ឬ RSBY) បតរូវោនច ្្ត តចៅចលីប្រជាជនផដលម្នចឈា្ម ះចៅកនាុង្រញជ ី 
„ផខ្សចបកាម្រន្ាត់ភាពបកីបក“ ផផ្្អកចលីអចងកតមួយផដលោនច វ្កីាលពីឆ្នា ២ំ០០២ ចហយី
ការច វ្្ីរែ្ចុ្រ្ននាភាពផដលោនចបគ្ងទុកបតរូវោនពនយារចពល។

ច្ីរចប្រៀ្រច្ៀ្រចៅនឹងវ ិ្ ីសាសស្តចផ្្សងៗចទៀត សមិទ្ធផ្លរ្រស់អត្តសញ្ញា ណកម្ម
បគរួសារបកបីកទាកទ់ងនឹងតនមនិ្ងប្រសិទ្ធភាព ែបាសណ់ាសថ់ាម្នលកខេណ:ចលែចធ្ា
ចទាះជាការផកលម្អ្រផនថាមបតរូវោនកំណត់និងចបគ្ងទុកក៏ចោយ។

អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ោនទទលួការទុកែិត្ត និង
តំណាងទស្សនៈសហគមន៍អំពីភាពបកីបក

ម្នមសន្តីបគ្រ់បគងថានា ក់ចខត្ត រហូតដល់អនាកស្ម័បគែិត្តបករុមតំណាងភូមិប្រម្ណ 
៣៥.000 នាក់ ោនែូលរមួកនាុងដំចណីរការអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក 
ចរៀងរាល់ឆ្នា ។ំ  កនាុងជំុនីមួយៗម្នអនាកភូមិប្រម្ណ ១,៦ោននាក់ែូលរមួកនាុងកិែ្ច
ប្រជំុចបជីសចរសីបករុមតណំាងភូមិរ្រសព់កួចគ។ ចៅែចន្ាះឆ្នា  ំ២០១២ និង ២០១៤
ពួកចគោនចបជីសតាងំសម្ជិកបសីែំនួន ៣១% ផដលគួរឲ្យោ្រ់អារម្មណ៍ចៅកនាុង
តំ្រន់ជន្រទផដល្រន្តផ្្តល់ឋានៈសស្តីទា្រជាង្ុររស។

ចមភូមិផដលបតរូវោនសម្្ភ ស ជាផផ្នាកមួយននការបសាវបជាវសបម្្រក់រណីសកិសាចនះ 
ម្នអារម្មណ៍យ៉ាងមុតម្ថំា កម្មវ ិ្ អីត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក កពុំងកណំតអ់ត្ត
សញ្ញា ណបគរួសារបកបីកពតិបោកដ។ ចមភូមិម្នា កក់នាុងែចំណាមចមភូមិដនទចទៀតចឈា្ម ះ
ចសៀង សារនិ ចៅចខត្តកពំង់ឆ្នា ងំនិយាយថា " វាគលឺជាប្រពន័្ធម្នយុត្តិ្ ម៌ " ។

30        សមិទ្ធផ្លរ្រសអ់ត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក



អនាកបសី ចភឿក ហងឹ ប្រធានបករុមប្ឹរកសាឃុ ំនិងជាអនាករស់ចៅភូមិផក្រខាងយល់
បស្រថា៖ " ចយងីមិនែង់ឱ្យអនាកខាងចបរៅែូលមកបោ្រ់ចយងីថានរណាបកីបកចនាះ
ចទ។ ចយងីសាគា ល់គ្នា ចៅវញិចៅមក។ គ្្ម នការតវ៉ា គ្្ម ននរណាម្នា ក់បោ្រ់ចយងីថា 
ចយងីោនរកចឃញីមនុស្សខុសចឡយី។ ចយងីដឹងថាអនាកណាជាអនាកបកីបក។

ែំចពាះចោក Thomas Waldraff ប្រធាន GIZ ប្រោបំ្រចទសកម្ុជា យល់ថាការ
ចជឿជាក់ដ៏ទូោយមកចលីអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក គលឺជាមូលោ្ឋ នសបម្្រ់
និរន្តរភាពគចបម្ង៖ 'IDPoor ពំុផមនជាអនាកសិកសាទាងំបសរុងចនាះចទ ’ ‘ ្ុ៉រផន្តចនះគលឺពិត
ជាអវីផដលចយងីបសឡាញ់ ’ ។ រោ្ឋ ភិោលកំពុងែំណាយបោក់ចលី IDPoor ចហយី
អនាកភូមិកំពុងដំចណីរការចោយខ្ួនឯង។ វាម្ននិរន្តភាព’។

រោ្ឋ ភិោលនិងនដគូចកាតសរចសីរែំចពាះតនម្ទនិនា
ន័យបគរួសារបកីបក សបម្្់រការចរៀ្រែំផផ្នការកម្មវ ិ្ ី 
និងការកណំតច់គ្លចៅរ្រសខួ្់ន

ែំនួននដគូអភិវឌ្ឍន៍ផដលចប្ីរបោស់ទិននាន័យបគរួសារបកីបកសបម្្រ់គចបម្ង
រ្រស់ពួកចគ ោនចកីនចឡងីជាលំោ្រ់ពី ៤២គចបម្ងចៅឆ្នា ២ំ០១២ ចៅដល់ 
១៣៦គចបម្ង ចៅឆ្នា ២ំ០១៥ ផដលតំណាងឱ្យ៦៣%ននកម្មវ ិ្ ីអភិវឌ្ឍន៍ទាងំ
អស់ផដលោនអនុវត្តចៅកនាុងប្រចទសកមុ្ជា (សូមចមលីប្រអ្់រ៩)។ ឯកឧត្តម ឆ្យ 
ថន ចទសរដ្ឋ រដ្ឋមសន្តីបកសួងផផ្នការ ោនោត់ទុកថា ចនះគលឺជាទឡហាកីរណ៍មួយអំពី
ចជាគជ័យរ្រស់កម្មវ ិ្ ីអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក៖ " ចៅកបមិតម៉្បករូ ចជាគ

ជ័យរ្រស់អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក គលឺការកាត់្រនថាយភាពបកីបក។ នដគូកាន់ផត
ចបែនីចប្ីរបោសទិ់ននានយ័បគរួសារបកីបកសបម្្រកំ់ណតច់គ្លចៅរ្រសព់កួចគ ម្ននយ័
ថាអន្តរាគមន៍កាន់ផតចបែីនោនចៅដល់អនាកផដលបតរូវការ។ '

នដគូអភិវឌ្ឍន៍ចពញែិត្តនឹងគុណតនម្រ្រស់ទិននាន័យបគរួសារបកីបក។ កនាុងនាមជា
ប្រធានបករុមចគ្លនចយាោយសងគាម រ្រស់អងគាការយូនីចសហវប្រោចំៅប្រចទស
កម្ុជា ចោក Maki Kato បគ្រ់បគងកម្មវ ិ្ ីចផ្្រសាែ់បោក់សបម្្រ់សស្តីម្ននផ្្ចពាះ
បកីបក និងជនពិការ និងគ្បំទរោ្ឋ ភិោលកនាុងការ្រចងកីតចគ្លនចយាោយជួយ
ជនបកីបក។ អនាកបសី យល់ចឃញីថា " ការកំណត់អត្តសញ្ញា ណអនាកទទួលផ្លគលឺជា
ផផ្នាកមួយដ៏លំោក្រំផុ្តននកម្មវ ិ្ ីជំនួយសងគាម។ តាមទស្សនៈរ្រស់ចោកបសី 
ទិននា័យបគរួសារបកីបក ោនច្វីឱ្យម្នភាពងាយបសរួលជាងមុនយ៉ាងចបែីន សបម្្រ់
អាជាញា ្រមូលោ្ឋ នកនាុងការច្វផីផ្នការ និងោកច់ែញនូវកម្មវ ិ្ គី្ពំារសងគាមផដលច្្ត
ចៅចលីបគរួសារបកីបក។ គ្្ម នមន្ិលអវីអំពីចរឿងចនះចឡយី ទិននាន័យបគរួសារបកីបក គលឺជា
ឧ្រករណ៍ដ៏សំខាន់មួយសបម្្រ់ប្រចទសចនះ ’។

ប្រអ្់រចលខ៨៖ ទស្សនៈរ្រសអ់នាកអនុវត្តនម៍្នា ក៖់ ប្រធានបករុមប្ឹរកសាឃុ ំអនាកបសី ចភឿក ហងឹ

អនាកបសី ចភឿក ហងឹ ជាប្រធានបករុមប្ឹរកសាឃុ ំចៅឃុខំ្ងពពក សថាិតចៅចខត្តកំពង់ឆ្នា ងំ។ កនាុងតួនាទីចនះ គ្ត់ោនែូលរមួយ៉ាងជិតសនាិទ្ធជាមួយការអនុវត្តអត្តសញ្ញា ណកម្ម
បគរួសារបកីបក តាមរយ:ការចរៀ្រែំការកិែ្ចប្រជំុបករុមប្រឹកសាឃុ ំនិងកិែ្ចប្រជំុចមភូមិចៅកនាុងដំចណីរការចនះទាងំមូល។

អនាកបសី ចភឿក ហងឹ សចងកតចឃញីថា ដំចណីរការរ្រស់អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ចៅសហគមន៍ ម្នសារៈសំខាន់ខ្ាងំណាស់កនាុងការកំណត់ថាចតីនរណាជាអនាកបកីបក
ពិតបោកដ។ ចៅកនាុងឃុរំ្រសគ់្តក់ាលពីឆ្នា មុំន ម្នបគរួសារែនំនួប្រម្ណ ៤១៩ កនាុងែចំណាម ១.៥00បគរួសារ
បតរូវោនចបជីសសបម្្រ់សម្្ភ សន៍។ កនាុងែំចណាមអនាកទាងំចនាះ ៣៦៦នាក់ បតរូវោនកំណត់ថាជាបគរួសារបកីបក
(ជិត ២៤%ននែំនួនបគរួសារសរុ្រ)។

គ្ត់ម្នអារម្មណ៍ថា ការផសវងរកអនាកបកីបកពិតបោកដគលឺជាកាតពវកិែ្ច។ ‘ ឧ្រម្ថាច្ីរចយងីោក់្រញ្ចូ លសាែ់
ញាតិរ្រស់ចយងីចៅកនាុង្រញជ ីបគរួសារបកីបក ប្រជាជនបកីបកចៅជុំវញិចយងីនឹងស្ា្រ់ ’ ។
អនាកបសី ហងឹ ចជឿថាកបមងសំណួរ និងែរតិសាធារណៈននការសចបមែែិត្តគលឺជាវធិានការគណចនយ្យភាពដ៏រងឹម្ំ
ផដល្រងាក រការផក្ង្រន្ំ ឬ្រងាក រភាពលចម្អៀងនិយម។

អនាកបសីហងឹ ក៏ចមីលចឃញីចោយ្្ល់អំពីសាថា នភាពអនាកជិតខាងរ្រស់គ្ត់ ផដលោនកំណត់ថាជាបគរួសារបកីបក
ផ្ងផដរ។ គ្ត់ទទួលសាគា ល់ថាសបម្្រ់បគរួសារបកីបកជាចបែីន ភាពបកីបកមិនផមនជា្រញ្ហា ផតមួយគត់ផដលពួកចគ
អាែប្រឈមមុខចនាះចទ។ គ្ត់ោនចរៀ្ររា្់រអំពីបគរួសារមួយផដលកូនែ្ងោនចោះ្រង់ចោលការសិកសា្រន្ា្រ់
ពីថានា ក់ទី៧។ បគរួសារមួយចទៀតរងអំចពីហងិសាកនាុងបគរួសារ ខណៈផដលបគរួសារមួយចទៀតម្នជីវភាពរស់ចៅបកីបក
ជាខ្ាងំ ្រ៉ុផន្តឪពុកម្្ត យយកែិត្តទុកោក់ចមីលផថទាកូំនៗរ្រស់ពួកចគោនយ៉ាងល្អ។ គ្ត់ដឹងពីបគរួសារបកីបក
ផដលលកដី់រ្រសខ់្នួកនាុងករណី្រន្ានច់ដីម្ទីទលួោនបោកក់ាសខះ្ ្រ៉ុផន្តែុងចបកាយចៅ ចបែីនផតគ្្ម នលុយ នងិ
អស់ដី្្ីសថាិតកនាុងសាថា នភាពអាបកក់ជាងមុន។
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ប្រអ្់រ៩៖ នរណាខះ្កពុំងចប្ីរបោសទិ់ននានយ័បគរួសារបកីបក

គចបម្ង និងកម្មវ ិ្ ីែំនួន១៣៦ (គិតបតឹមឆ្នា ២ំ០១៥) ោនចប្ីរបោស់ទិននាន័យបគរួសារបកីបក ផដលជាគចបម្ងនិង កម្មវ ិ្ ី្ំៗ្រំផុ្ត រ្រស់រោ្ឋ ភិោល និងនដគូអភិវឌ្ឍន៍ផដល
ច្វីការចៅកនាុងប្រចទសកម្ុជា រមួម្ន៖
មូលនិ្ិសម្មសុ៌ខាភោិល គ្បំទចោយគចបម្ងចលីកកមស្ស់ម្ម៌ និងគុណភាពសុខាភិោលកម្ុជា (H-EQIP) និងសថាតិចបកាមការបគ្រប់គងរ្រសប់កសងួសុខាភិោល៖ 
ផ្្តល់ចសវាសុខភាព ការច្វីដំចណីរចៅកាន់មនី្រចពទ្យ និងអាហារឥតគិតនថ្កនាុងកំឡុងចពលពយាោលចៅមន្ីរចពទ្យសបម្្រ់អនាកកាន់្រ័ណ្ណសម្ម៌។

បកសួងសងគាមកិែ្ច អតីតយុទ្ធជន និងអតីតយុទ្ធជន និងកម្មវ ិ្ ីយុវជនសបម្្រ់កុម្រកំបពា និងកុម្រងាយរងចបគ្ះ៖ គ្បំទដល់កុម្រកំបពា 
និងបករុមជនងាយរងចបគ្ះចៅកម្ុជា (ជាពិចសសចខត្តចពា្ិ៍សាត់ ោត់ដំ្រង ចសៀមរា្រ និងចខត្តកំពង់ឆ្នា ងំ) ។

ចសវាកម្មបែកចែញែូលផតមយួ៖ បសរុក និងបករុង ោនកាត់្រនថាយអបតា ឬចលីកផលងែំចពាះម្្ច ស់្រ័ណ្ណសម្ម៌ចលីកនបមចសវារដ្ឋោលមួយែំនួន ដូែជា 
ការែុះអបតានុកូលោ្ឋ ន ឬទំនាស់ដី្្ីដី្្ី។

កម្មវ ិ្ ចីផ្រ្សាែប់ោករ់្រសយូ់នីសហវ នងិបករុមប្ឹរកសាសា្ត រអភិវឌ្ឍនវ៍សិយ័កសិកម្ម និងជន្រទ៖ ច ្្ត តចលីសស្តីម្ននផ្្ចពាះ និងកុម្រចបកាមអាយុ៥ឆ្នា  ំ
ផដលកំពុងរស់ចៅកនាុងភាពបកីបក រមួម្ន ការចផ្្រសាែ់បោក់និងវគគាអ្រ់រសំ្តីពីសុខភាព និងអាហារូ្រតថាម្ភ។
 
កម្មវ ិ្ ចីស្ៀងអាហារពិភពចោក និងកម្មវ ិ្ អីាហារ្ូរករណ៍បកសងួអ្ររ់ ំយុវជន និងកីឡា៖ ផ្្តល់កម្មវ ិ្ ីអាហារូ្រករណ៍ (អាហារ ឬសាែ់បោក់) ដល់បគរួសារបកីបកផដលម្ន
កូនកំពុងចរៀនោ្រ់ពីថានា ក់ទី៤ ដល់ថានា ក់ទី៦ និងទទួលោនកម្មវ ិ្ ីសាធារណៈចផ្្សងៗសបម្្រ់សិស្ស។

គចំរាងជយួសចសងាគា ះកុម្រ និងកម្មវ ិ្ ី USAID NOURISH៖ ច ្្ត តចៅចលីបគរួសារបកីបកផដលម្នកូនរហូតដល់អាយុ៣ឆ្នា  ំចោយច ្្ត តចលីការកាត់្រនថាយភាពបកិន 
ចៅកនាុង៥៥៥សហគមន៍ជន្រទោែ់បសយាល ចៅកនាុងចខត្ែំនួន៣ ចោយសម្ហរណកម្មផផ្នាកសុខភាព អាហារូ្រតថាម្ភ ទឹក អនាម័យែំណីអាហារ អនាម័យខ្ួនបោណ 
និងអន្តរាគមន៍ផផ្នាកកសិកម្ម។

ការគ្បំទផផ្នាកែបា្រន់នគណ:ចមធាវនីនបពះរាជាណាែបកកម្ុជា៖ ផ្្តល់ចសវាផផ្នាកែបា្រ់ដលប់គរួសារបកីបក។

ទភីានា កង់ារអភិវឌ្ឍន៍ និងជំនយួសចសងាគា ះជនរងចបគ្ះ (ADRA) កម្មវ ិ្ ទឹីកសា្អ ត  អនាមយ័និងអាហារ្ូរតថាម្ភចៅកម្ុជា៖ ច ្្ត តចៅចលីបគរួសារបកីបកចៅសហគមន៍ជន្រទ។
កម្មវ ិ្ ីទឹកសា្អ ត  អនាម័យ្ររសិាថា ន អនាម័យខ្ួនបោណ និងអាហារូ្រតថាម្ភចៅកម្ុជាននទីភានា ក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ និងជំនួយសចសងាគា ះជនរងចបគ្ះ (ADRA)៖ ច ្្ត តចៅចលីបគរួសារ
បកីបកចៅសហគមន៍ជន្រទមួយែំនួន។

ការវនិចិយាគចលីកម្មវ ិ្ វីនិចិយាគចហោ្ឋ រែនាសម្ន័្ធ (3i) ផដលគ្បំទចោយ DFAT និងអនុវត្តចោយបករុមហុ៊នPalladium៖ ពបងីកការផ្្តល់ចសវាចហោ្ឋ រែនាសម្័ន្ធសំខាន់ៗ 
ចោយច្វីជានដគូជាមួយវសិ័យឯកជន ចដីម្ចីលីកកម្ស់លទ្ធភាពទទួឡោនទឹកចភ្ីងចប្ីរបោស់ និងចសវាកម្មចផ្្សងចទៀតរ្រស់បគរួសារ និងអាជីវកម្ម។ កម្មវ ិ្ ីចនះផ្្តល់ឧ្រតថាម្ភ
្នែំចពាះការតភាជ ្រ់្រណា្ត ញទឹកសា្អ តែូលលំចៅោ្ឋ នបគរួសារបកីបក។

កម្មវ ិ្ រីោ្ឋ ភិោលអាល្លឺម៉ង់ រមួម្ន៖
គំចរាងសន្តសុិខចស្ៀង និងអាហារ្ូរតថាម្ភពហុវស័ិយរ្រស់GIZ និងCARD៖ ជាផផ្នាកមួយននគចបម្ងពិចសស ONE WORLD រ្រស់ BMZ  គ្្ម នទុរ ្ភកិ្ស (Sonderinitiative Eine 
Welt Ohne Hunger) គចបម្ងចនះ ម្នចគ្ល្រំណងចលីកកម្ស់អាហារូ្រតថាម្ភរ្រស់សស្តីបកីបក និងកុម្រតូែ។

កម្មវ ិ្ អីភវិឌ្ឍនច៍សដ្ឋកិែ្ចត្ំរនរ់្រស់ GIZ៖ គ្បំទដល់ប្រជាជនបកីបកចៅតាមតំ្រន់ជន្រទននចខត្តែំនួន្ីរកនាុងការទទួលោនឱកាសអាជីវកម្ម និងការងារប្រក្រចោយនិរន្តរ
ភាពចដីម្្ីរចងកីនបោក់ែំណូលរ្រស់ពួកចគ និងការលុ្រ្រំោត់ភាពបកីបក។

គចបម្ងចលីកកមស្ជី់វភាព និងសន្តសុិខចស្ៀងរ្រស់ GIZ និងបកសងួចរៀ្រែផំដនដី នគរ្ូរនីយកម្ម និងសណំង់ (ILF) ៖ គ្បំទដល់អនាកទទួលដីសម្ទានសងគាមកិែ្ច ចៅកនាុង
ចខត្តែំនួនបោចំដីម្អីភិវឌ្ឍជីវភាពរស់ចៅចោយចប្រីបោស់ដីថ្មី និងចលីកកម្ស់សន្តិសុខចស្ៀង។ អនាកទទួលផ្លគលឺបគរួសារបកីបកកបមិតទី១ និងកបមិតទី២។

កម្មវ ិ្ គី្ពំារសុខភាពសងគាមរ្រស់្ នាគ្រអភិវឌ្ឍន៍ KfW ៖ ផ្្តល់ការអ្រ់រអំំពីផផ្នការបគរួសារ ការសបម្លកូន សុខភាពម្តា និងទារក និង សកខេី្របតទូទាត់សបម្្រ់នថ្ដឹក
ជញជូ ន និងអាហារទាក់ទងចៅនឹងការផថទាសុំខភាពែំចពាះសស្តីបកីបក។ ចសវាសកខេី្របត នឹងបតរូវោក់្រញ្ចូ លចៅកនាុងកញ្ច្រ់ចសវាមូលនិ្ិសម្ម៌សុខាភិោល។

32        សមិទ្ធផ្លរ្រសអ់ត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក



ចគ្លគនិំតសខំាន់ៗ

ជំពូកចនះ ពិភាកសាពីចមចរៀនសំខាន់ៗផដលោនទទួលតាមរយៈការអនុវត្តកម្ម
វ ិ្ ីអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក អស់រយៈចពលជាងមួយទសវត្សកន្ងមក 
តាមរយៈដំចណាះបសាយ្រញ្ហា ប្រឈមនានាផដលនឹងចកីតចឡងី 
ដូែោនចរៀ្ររា្រ់ចៅកនាុងជំពូកមុនៗ។ ចគ្លគំនិតទាងំចនះ អាែទាក់ទងមិនបតឹម
ផតជាមួយ្រណា្ត ប្រចទសផដលម្ន្នធានតិែតួែ សបម្្រ់កម្មវ ិ្ ីអត្តសញ្ញា ណ
កម្មភាពបកបីក្្ល់រ្រស់ពួកចគ ្៉រចណា្ណ ះចទ ្ុ៉រផន្តក៏សបម្្រ្់រណា្ត ប្រចទសផដលម្ន
បោក់ែំណូលខ្ស់កនាុងការពិោរណាអំពីរច្រៀ្រចោះបសាយ្រញ្ហា ប្រឈម្្ល់ខ្ួន
រ្រស់ពួកចគ កនាុងការច្វីឱ្យភាពបកីបកកាន់ផតអាែចមីលចឃញីនិងកំណត់ឆន្ៈសងគាម 
និងឆន្:នចយាោយចដីម្ចីោះបសាយ្រញ្ហា ចនាះ។

អាែម្នប្រព័ន្ធអត្តសញ្ញា ណកម្មភាពបកីបកផដលម្នវសិាលភាពជាតិ 
ម្នភាពបតឹមបតរូវបគ្រ់បគ្ន់ សហគមន៍ទទួលយក និងទទួលោន
មូលនិ្ិទាបំសរុងពីរោ្ឋ ភិោល។

ប្រចទសកមុ្ជា អាែសចបមែោននូវការបគ្រដណ្ត ្់រទូទាងំប្រចទសននការច វ្្ីរែ្ចុ្រ្ននា
ភាពជាចទៀងទាត់ ចោយចប្រីបោស់វ ិ្ ីសាសស្តកំណត់មុខសញ្ញា ចោយឧ្រករណ៍វា
សផ់វងពីកបមិតជីវភាព ចទាះ្រជីាសមតថាភាពផផ្នាករដ្ឋោលម្នកបមិតកច៏ោយ ចយាង
តាមឯកសារសិកសាបសាវបជាវជាចបែីន ចនះគលឺជាសមិទ្ធផ្លមួយដ៏កបម។ សម្ស
ពភាចៅសហគមនន៍នអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ោនចលីកកមស្ភ់ាពបតឹមបតរូវនន
ការកំណត់សញ្ញា ចហយីរកសាែំណាយឲ្យម្នកបមតិទា្រ  នងិម្ននិរន្តភាពសបម្្់រ
រោ្ឋ ភិោល។ ចយាងតាមចោក ផកវ អ៊ូលី ប្រធានកម្មវ ិ្ ីអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារ
បកីបក បកសងួផផ្នការ ោនឱ្យដឹងថា ‘ កតា្ត ចជាគជ័យមយួរ្រសអ់ត្តសញ្ញា ណកម្ម
បគរួសារបកីបក គលឺការម្នរែនាសម្ន័្ធែបាសោ់សផ់ដលពឹងផផ្្អកចលីសាថា ្រន័ផដលម្ន
បសា្រ់ ពីថានា ក់ជាតិចៅដល់ថានា ក់មូលោ្ឋ ន និងចៅតាមបកសួងចផ្្សងៗចទៀតផ្ងផដរ។ 
ជាសកខេីភាពននការច្រ្តជាញា ែិត្តផផ្នាកនចយាោយ និងហរិញញាវតថាុរ្រស់រាជរោ្ឋ ភិោល
កម្ុជា គលឺការការអនុមត័អនុបកតឹ្យចលខ២៩១ និងការផ្្តលមូ់លនិ្ ទិាងំបសរុងពី
សណំាករ់ាជរោ្ឋ ភោិលែចំពាះែណំាយប្រតិ្រត្តកិាររ្រសអ់ត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកបីក 
រមួជាមួយការច្រ្តជាញា ែិត្តរយៈចពលផវងរ្រស់នដគូអភិវឌ្ឍន៍ោនធានាដល់ការពបងីក
ការងារអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក និងការ្រន្ត្រចងកីនការចប្រីបោស់ទិននាន័យពី
សណំាកអ់ងគាការ និងបកសងួនានារ្រសរ់ាជរោ្ឋ ភិោលសបម្្រក់ណំតច់ៅលចៅកម្ម
វ ិ្ ី។ ការផកសបមរួលកំពុងប្របពឹត្តចៅែំចពាះអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ដូែជា 
ដំចណីរការថ្មីចៅទីប្រជុំជន និង ការអនុវត្តសាកល្ងនូវយន្តការអត្តសញ្ញា ណកម្ម
បគរួសារបកីបកតាមការចសនាីសំុ និងកំពុងពិោរណា្រផនថាមចោយចប្រីរែនាសម្័ន្ធរោ្ឋ
ភិោលផដលម្នបសា្រ់ និងចប្រីបោស់អងគាការចៅមូលោ្ឋ នចដីម្ធីានាឲ្យ្រន្តទទួល
យកោនចៅបគ្រ់កបមិត។

ដំចណីរការរ្រស់អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ដឹកនាចំោយសហគមន៍ 
ម្នតម្្ភាព ផ្្តល់នូវគុណតនម្សងគាម និងភាពបកីបកចៅកនាុងយុតា្ត ្ិការ
ចយាោយ។

ការម្នដំចណីរការផដលម្នលកខេណ:្ររយិា្័រននា និងម្នលកខេណ:ែូលរមួផ្រ្រចនះ 
មិនបតឹមផតធានាថារោ្ឋ ភោិល និងនដគូអភិវឌ្ឍន៍ដឹងពីរច្រៀ្រកំណត់ទិសចៅ
វធិានការកាត្់រនថាយភាពបកបីក្រ៉ុចណា្ណ ះចទ ្រ៉ុផន្តកច៏្វឱី្យសហគមនជ៍្ួរជំុគ្នា នយិាយ
ចៅកានគ់្នា ចៅវញិចៅមក អពីំភាពបកបីក ពិនតិ្យចឡងីវញិនូវសាថា នភាពជាកផ់ស្តង 
វសិាលភាព និងផ្ល្រះ៉ពាលែ់ចំពាះបគរួសារនីមយួៗ និងសហគមនទ៍ាងំមូល។ 
លកខេណៈននដំចណីរការចនះ អនុញ្ញា តឱ្យពិោរណាអំពីសាថា នភាពពិចសស 
ម្នតម្្ភាព និងម្នការតាមោន រមួម្នវ ិ្ តីវ៉ា ឬការចសនាសំុីឲ្យវាយតនម្ចឡងីវញិ 
និងច្វឲី្យសហគមនទ៍ាងំមូលចពញែិត្ត។ ចលីសពីចនះចៅចទៀត ដំចណីរការចនះច្វី
ឲ្យែនំនួប្រជាជនកម្ុជា ោនដឹងែបាសអ់ពីំអវចីៅផដលចៅថាការរសច់ៅកនាុងភាពបកី
បក នងិដឹងពីរច្រៀ្រផដលប្រជាជនបកីបកចប្របីោស់ចសវាសងគាមផដលពួកចគទទួលោន 
ផដល្រងាក រោននូវមនិ្លសង្សយ័ នងិជួនកាល្រចញជៀសោននូវការយល់បែឡរំ្រស់
អនាកទទួលផ្លអំពីការគ្បំទសងគាមចៅ្រណា្ត ប្រចទសផដលម្នបោក់ែណូំលម្្យម នងិ
ប្រចទសផដលម្នបោក់ែំណូលខ្ស់។
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   សម្ជិកបករុមតំណាងភូមិច្វីការសម្្ភ សន៍ចោកជូ្រ វ(ីអាយុ៤៧ឆ្នា )ំ និងម្្ត យរ្រស់
គ្ត់ផដលម្នអាយុ៨១ឆ្នា ។ំ ពួកគ្ត់សានា ក់ចៅវត្តអារាមកនាុងរាជធានីភនាំចពញជាមួយបពះ
សង្ឃ។ ចោក វមី្នជំងលឺសន្ាក់រំ៉ានរផ៉ដលច្វីឱ្យគ្ត់មិនអាែច្វីការងារចពញចម៉្ងោនចឡយី
ផតគ្ត់ោនរត់រម៉កម៉ូតូសបម្្រ់បពះសង្ឃបគ្ន់ោនែំណូល្រន្តិែ្រន្តួែ។ ឧ្រករណ៍និងដំ
ចណីរការសបម្្រ់អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកោនសបម្រតាមសាថា នភាពបកីបកជាក់ផស្តង
នានាចៅទីប្រជំុជន។



ជាមួយគ្នា ចនះ ការអនុវត្តអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកប្រោឆំ្នា  ំជួយរកសាភាពបកបីក
ឲ្យសថាតិចៅកនាុងយុតា្ត ្ិការចយាោយចៅថានា កច់ខត្ត និងថានា កជ់ាតិ។ ការកណំតនិ់យម
នយ័ននភាពបកបីកចៅកនាុង្ររ្ិរទណាមយួ ផតងម្នទិដ្ឋភាពនចយាោយភាជ ្រជ់ាមយួ 
ចបពាះថា បគ្ររ់ោ្ឋ ភិោលផតងសង្ឃមឹថានឹងម្នការ្្ស្់រ្តូរជាវជិជម្ន។ តាមរយៈ
ការកណំតនិ់យមនយ័ផដលម្នទិដ្ឋភាពែបមរុះជាជាងភាពបកបីកផដលផផ្្អកចលីបោកផ់ខផត
មយួមុខ អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកអាែ្រងាហា ញថាម្នមនុស្សជាចបែនីចៅកម្ុជា
ចៅផតងាយរងចបគ្ះ។ ចយាងតាម ឯកឧត្តម ចថង ្រញ្ញា ្ន ប្រតិភូរាជរោ្ឋ ភិោល
កម្ុជាទទលួ្រន្ុកអគគានាយកផផ្នការននបកសងួផផ្នការ ចោយមិនគិតអពីំទីតាងំពិត
បោកដននផខ្ស្រន្ាត់ភាពបកបីកផូ្្វការ " អនាកបកបីកចៅផតជាអនាកបកីបក ចហយីរោ្ឋ ភោិល
ោោំែប់តរូវផ្្តលអ់ន្តរាគមន៍ "ជាមយួនឹងទនិនានយ័បគរួសារបកបីក រាជរោ្ឋ ភោិល និងនដគូ
អភិវឌ្ឍន៍ម្នព័ត៌ម្នផដលពួកចគបតរូវការចដីម្ចី វ្កីារងារចនះ។

ចដីម្កីសាងទំនុកែិត្តចលីទិននាន័យផដលោន្រចងកីត កម្មវ ិ្ ីអត្តសញ្ញា ណ
កម្មបគរួសារបកីបក បតរូវែូលរមួ និងបតរូវម្នតម្្ភាពជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ
ផដលរពំឹងថានឹងចប្រីបោស់ទិននាន័យ។

ចៅដំណាក់កាលដំ្ូរង បកសួងផផ្នការ ោនច ្្ត តចលីការកសាងការែូលរមួរ្រស់
សហគមន៍ និងការប្រមូលទនិនាន័យ តាមរយៈការគ្បំទពីមសន្តរី្រស់បកសួង ការ្រណ្តុ ះ
្រណា្ត លបគ្រក់បមិតពីថានា កច់ខត្តរហូតដលភូ់មិ និងការតាមោនការអនុវត្តជាចទៀទាត។់
ជាចបែនីឆ្នា កំនង្មកចនះ បករុមការងារកម្មវ ិ្ អីត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក
ោនដឹងថាការផ្្សពវផ្សាយទិននានយ័ ការបោបសយ័ទាកទ់ង និងការកសាងទនុំកែតិ្ត
ជាមយួភាគីពាកព់ន័្ធ និងអនាកចប្ីរបោសទិ់ននានយ័ កម៏្នសារៈសខំានដូ់ែការប្រមូល
ទនិនានយ័ផដរ។ ចៅចពលអនាកចប្ីរបោសទិ់ននានយ័មិនោនយលពី់ដចំណីរការអត្តសញ្ញា ណកម្ម
បគរួសារបកីបក ឬមិនដឹងពីការផកលម្អចដីម្ចីោះបសាយ្រញ្ហា ពួកចគមនិទុកែតិ្តចលី
ទិននាន័យចឡយី ចហយីែង់ផកសបមរួលវាចឡងីវញិ ឬែង់ប្រមូលខួ្នឯង។ ការបតរួតពិនតិ្យ
និងការវាយតនំលែបាស់ោសគ់លឺការោោំែណ់ាស់ រមួទាងំការផែករផំលករ្រកគចំហញី
និងចលីកចឡងីនូវសំចណីចោះបសាយនានា ចទាះ្រជីាចរឿយៗវ្រ្្ម៌ននការទទួល
សាគា លែ់ណុំែខវះខាត ជាផផ្នាកមយួននការផកលម្អការអនុវត្តមិនសុទ្ធផតបតរូវោន
្រចងកតីចឡងីកច៏ោយ។ បកសងួផផ្នការកពុំង្រចងកនីការយកែិត្តទុកោករ់្រសខ់្នួចលី
្រញ្ហា ចនះ តាមរយៈចវទិកាឆ្ុះ្រញ្្ច ងំជាមយួអនាកអនុវត្ត្រន្ា្រពី់ការប្រមូលទនិនានយ័ជំុ
នីមួយៗ គលឺជាចវទិកាអនាកចប្របីោស់ទិននាន័យប្រោឆំ្នា  ំនិងការ្រចងកតីបករុមការងារចលី
កកមស្ប់្រសិទ្ធភាពអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក។ កិែ្ចខិតខបំ្ឹរងផប្រងទាងំចនះ 
បតរូវការែណំាយចពលចវោចបែនី ្រ៉ុផន្តទី្រផុំ្ត្រចងកតីោនប្រពន័្ធមយួផដលម្នយន្ត
ការចឆ្យីត្ររងឹម្។ំ

ការពចនឡឿននិង្ររយិា្រ័ននាម្នទំនាក់ទំនងនឹងយន្តការកំណត់មុខសញ្ញា
ផដលបតរូវម្នតុល្យភាព

អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក តបមរូវការឱ្យម្នទិននាន័យបគរួសារបកីបកោនឆ្្រ់
រហ័ស និងទាន់សម័យកនាុងការពិោរណាអំពីែំណាកបសរុក និងការ្្ស់្រ្តូរសាថា ន
ភាពបកីបក បតរូវម្នតុល្យភាពកនាុងការកសាគុណសម្ត្តិននទិដ្ឋភាពដំចណីរការចៅ
សហគមន៍ ផដលម្នលកខេណៈែូលរមួ។ យន្តការអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក
តាមការចសនាីសំុ ផដល្រែ្ចុ្រ្ននាកំពុងបតរូវោន អនុញ្ញា តឱ្យច្វី្រែ្ចុ្រ្ននាភាពែចន្ាះជំុ
ប្រមូលទិននាន័យបគរួសារបកីបក ចោយោនលុ្រចោលនូវការអនុវត្តសាកល្ង
កបមិតភូមិ ចហយីការែុះជួ្រ និងសម្្ភ សបគរួសារ នឹងច្វីចឡងីចោយសម្ជិក
បករុមប្ឹរកសាឃុ។ំ ការោកឲ់្យម្នការោ្រយ់កទិននានយ័ឌីជីថល និងដំចណាះបសាយពត័៌

ម្នវទិយាចផ្្សងៗចទៀតអាែ្រចងកនីប្រសិទ្ធភាព ្ុ៉រផន្តអាែរារាងំការែូលរមួរ្រស់សម្
ជិកសហគមន៍ផដលខវះខាតជំនាញ្រចែ្ចកវទិយា។ ការ្រចងកីនចឡងីនូវការចប្រីបោ
ស់្រចែ្ចកវទិយា ក៏តបមរូវឱ្យម្ន្នធានចដីម្បីគ្រ់បគង ផថរកសា និងជំនួសផផ្នាករងឹ 
និងផផ្នាកទន់ តាមការោោំែ់។ មិនគួរផ្្តល់អាទិភាពចលីគុណសម្ត្តិ " 
ភាពឆ្្រ់រហ័សទាន់ចពល និងម្នលកខេណ:ឌីជីថល " ចលីសពីតនម្ននលកខេណ: 
" ការោក់្រញ្ចូ លកនាុង្រញ្ច ីោនចពញចលញ និងចោយម្នការែូលរមួ " ចនាះចទ 
ជាការប្រចសីរ គួររមួ្រញ្ចូ លទិដ្ឋភាពទាងំពីរ ចដីម្្ីរចងកីនអតថាប្រចយាជន៍ជា
អតិ្ររម្ និងកាត់្រនថាយកំហុស ចហយីការែំណាយឲ្យចៅម្នតិែ្រំផុ្ត 
បស្រតាមអាទិភាពរ្រស់រាជរោ្ឋ ភិោល និងសហគមន៍។ ោោំែ់បតរូវ
ម្នការវាយតនម្្រផនថាមចដីម្ឲី្យអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក 
កំណត់ោនែំនុែផដលម្នតុល្យភាពចនះ។

34        ចគ្លគំនិតសំខាន់ៗ 



ករណីសកិសានីមយួៗ ចៅកនាុងឯកសារសមូហកម្មចនះបតរូវោនពិនិត្យសាចឡងីវញិ 
ចោយអនាកជំនាញឯករាជ្យពីររ្ូរ ផដលជាអនាកជំនាញផដលម្នការទទលួសាគា លជ់ាអន្តរ
ជាតិចៅកនាុងវសិយ័រ្រសខ់្នួ និងវាយតនមថ្ាចតីករណីសកិសាចនះ ោន្រចងកតីចគ្ល
គនិំតថ្មផីដរឬយ៉ាងណាអពំវី ិ្ សីាសស្តផដលករណីសកិសាចនះ្រងាហា ញ និង្រញ្ហា ប្រឈមកនាុង
ការអភិវឌ្ឍផដលករណីសកិសាចនះចោះបសាយ។

អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ផ្្តល់នូវឧទាហរណ៍មួយអំពីគំនិតផ្្តួែចផ្្តីម
ការគ្ពំារសងគាមមួយប្រក្រចោយនិរន្តរភាពសបម្្រ់ប្រចទសនានាផដល
ម្នកបមិតអភិវឌ្ឍចសដ្ឋកិែ្ចបសចដៀងគ្នា

អនាកជំនាញទាងំពីររ្ូរ វាយតនមដ្លវ់ ិ្ សីាសស្តចោយផឡករ្រសក់ម្ុជាែចំពាះអត្ត
សញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ចពាលគលឺការរមួ្រញ្ចូ លគ្នា រវាងការចបជីសចរសីសហគមន៍ជា
មួយនឹងឧ្រករណ៍វាស់ផវងពីកបមតិជីវភាពបគរួសារបកីបកទទួលោនការគ្បំទពីសហ
គមន៍ និងសងគាតិភាពកនាុងការចប្ីរបោសព់ត័ម៌្នបគរួសារ។

ពកួចគយល់ចឃញីថាករណីសកិសាចនះ ម្នប្រចយាជននិ៍ងទានច់ពលចវោ 
ចបពាះប្រចទសជាចបែីនផដលម្ន្រញ្ហា ប្រឈមផផ្នាកសងគាម និងចសដ្ឋកិែ្ច 
ប្រហាក់ប្រផហលនឹងប្រចទសកមុ្ជា ក៏កំពុងផសវងរកមច្យាោយចដីម្ី
ផ្្តលក់ារគ្ពំារសងគាមដលប់្រជាជនបកបីកផ្ងផដរ។ ការ្រចងកនីមូលនិ្ សិម្ម៌ 
សុខាភិោលរ្រសក់ម្ុជា ផដលជាផផ្នាកមយួននកម្្ងំជំរញុការអភិវឌ្ឍន៍ 
អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ផ្្តលនូ់វ (ឧទាហារណ៍ដរ៏ងឹម្មំយួ) អពីំរច្រៀ្រផដល
ប្រពន័្ធគ្ពំារសងគាមអាែម្ននិរន្តរភាពចទាះ្រជីាបោកែ់ណូំលជាតិកនាុងម្នា ក់ៗ ម្ន
កបមិតទា្រក៏ចោយ។  ដូែអនាកឯកចទសបតរួតពិនតិ្យម្នា ក់ោនកត់សម្គា ល់ចហយីោនចលីក
ចឡងីថា កម្មវ ិ្ អី្់ររ ំកម្មវ ិ្ កីារអភវិឌ្ឍជន្រទ និងកម្មវ ិ្ សីបម្្រជ់នងាយរងចបគ្ះ 
ប្រជាជនអាែទទួលអតថាប្រចយាជន៍ពីចមចរៀន្រទពិចសា្ន៍ តាមរយៈអត្តសញ្ញា ណ
កម្មបគរួសារបកីបក។ ការពពិណ៌នាលអិំតអពីំដំចណីរការអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក
ការអភវិឌ្ឍ និងការផកសបមរួលដំចណីរការចនះ បតរូវោនចមីលចឃញីថាម្នប្រចយាជន៍
និងម្នផតមយួគតច់ៅកនាុងអក្សរសិល្ស៍្តពីីយន្តការអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក។

្ររ្ិរទ និងភាពជានដគូ ម្នសារៈសំខាន់សបម្្រ់និរន្តរភាព។

អនាកជំនាញទាងំពីររ្ូរ ោនកតស់ម្គា លស់ារៈសខំានន់នការ្រចងកតីភាពជានដគូ
រងឹម្ ំនិងច្វកីារកនាុងសាថា នភាពជាកផ់ស្តងចៅមូលោ្ឋ ន៖ „ ភាពជានដគូជា
មយួបកសងួពាកព់ន័្ធម្នសារៈសខំានណ់ាស់ ចដីម្ធីានាថាគនិំតផ្្តួែចផ្្តមីចនះ 
បតរូវោនពបងីកនិងម្ននិរន្តរភាព“ ដូែោន្រងាហា ញចោយបកសួងផផ្នការ កនាុងការ
្រចងកនីការផ្្តលហ់រិញញា្រ្ទានកនាុងការអនុវត្តអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកចៅទីជន្រទ។
អនាកពិនិត្យរ្ូរចនះ ក៏ោន្រងាហា ញដំចណីរការអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកចៅទីប្រជំុ
ជន ច្វជីាឧទាហរណ៍អពីំការយកែិត្តទុកោក់ និងការចរៀ្រែកំម្មវ ិ្ សីបម្្រ្់ររ្ិរទ
ចផ្្សងៗ។

អនាកពិនិត្យចផ្្សងចទៀតោនរកចឃញីថា „ រោយការណ៍ចនះោន្រញ្ជ ក់យ៉ាង
បតមឹបតរូវថា ផផ្នាកដ៏សខំានន់នដចំណីរការកណំតមុ់ខសញ្ញា ប្រជាជនបកីបក 
គលឺកសាងរែនាសម្ន័្ធជាតិោោំែ់ ពឹងផផ្្អកយ៉ាងរងឹម្ចំៅចលីការបគ្រប់គងសហគមន៍
ននប្រពន័្ធចនះ និងរមួ្រញ្ចូ លរោ្ឋ ភិោល អងគាការមិនផមនរោ្ឋ ភោិល និងនដគូអភិវឌ្ឍន៍
ចៅកនាុងដំចណីរការចនះ។

ភាពខុសគ្នា នន្រញ្ហា ប្រឈមននភាពបកីបករំ៉ានរ ៉និងភាពបកីបកតាមរដូវកាល 
អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកកំពុងផកសបមរួលចដីម្ពីយាយាមចឆ្ីយត្រ
ចៅភាពបកីបកតាមរដូវកាលនិងភាពបកីបករំ៉ានរផ៉្ងផដរ

ែរតិលកខេណៈននភាពបកីបកចៅកម្ុជា បតរូវោនពិភាកសាចោយអនាកឯកចទសផផ្នាកបតរួត
ពិនិត្យពិនិត្យទាក់ទងនងឹអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកបីក។ ចយាងតាមអនាកឯកចទសម្នា ក់
អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកម្នលទ្ធភាពកណំតអ់ត្តសញ្ញា ណភាពបកីបករំ៉ានរ ៉ឬ
ភាពបកីបកផដលម្នលកខេណៈជារែនាសម័្ន្ធ ោនប្រចសីរជាងភាពបកបីកតាមរដូវ
កាល ជាមយួនឹងការច្វ្ីរែ្ចុ្រ្ននាភាពជាចរៀងរាល្ី់រឆ្នា មំ្តង។ អនាកឯកចទសបតរួតពិនិត្យ
ម្នា ក់ចទៀតោនរកចឃញីថា ការសិកសាករណីចនះបគ្រដណ្ត ្រោ់នយ៉ាងល្អនូវ ’ ែលនា
ជាញឹកញា្រន់នប្រជាជនមយួផផ្នាក្ធ្ំាកខ់្នួកនាុងភាពបកបីក និងោកផុ្តពីភាពបកបីក’ 
ខណៈផដលឯកចទសបតរួតពិនិត្យទាងំពីរ ោនទទលួសាគា ល់ ថាការផកសបមរួលដំចណីរ
ការរ្រស់អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ចដីម្ោី្រោ់ននូវភាពបកីបកតាមរដូវ
កាលនឹងម្នផ្ល្រះ៉ពាលែ់ចំពាះនថែ្ណំាយ និងប្រពន័្ធពត័ម៌្នវទិយា ចហយីនឹង
តបមរូវឱ្យម្នការយល់ដឹង្រផនថាមពីសហគមន៍ ចដីម្ឲី្យបគរួសារបកីបកយល់អំពីនីតិវ ិ្ ី
ថ្មី នងិយលអ់ពីំសទិ្ធរិ្រសព់កួចគ។
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សំណួរ្រផនថាមផដលបតរូវតាមោន និង វាយតនម្្រផនថាម

អនាកបតរួតពិនិត្យោនចលីកចយា្រល់ថា សំណួរមួយែំនួនផដលការវាយតំនល
អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក កនាុងចពលអនាគតអាែច ្្ត តការយកែិត្ត
ទុកោក់ រមួម្ន ៖ សុពលភាពននលទ្ធផ្លអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក 
(ដូែជា ការសិកសាផដលោនចបគ្ងចោយបកសួងផផ្នការសបម្្រ់ឆ្នា ២ំ០១៨) 
ថាចតីម្នភាពមិនប្របកតី ឬម្នភាពខវះែចន្ាះណាមួយចៅកនាុងដំចណីរការឬ
ចទ ដូែជាថា ចតីបគរួសារទាងំអស់ទទួលោន្រ័ណ្ណសម្ម៌ោនទាន់ចពលចវោ
ផដរឬចទ ចហយីចតីកំហុសននការោក់្រញ្ចូ ល និងការ្ត់ចែញបតរូវោនបតរួតពិនិត្យ 
និងតាមោន និងតាមពិនិត្យ្រន្តយ៉ាងដូែចម្តែ។

ជាែុងចបកាយ ដូែអនាកបតរួតពិនិត្យម្នា ក់ោនសចងកតចឃញីថាម្នទិននាន័យជិត៨
ោន „ កបមងទិននាន័យបគរួសារបកីបក គលឺជា្នធានដ៏ម្នតនម្ យ៉ាងចហាែណាស់
សបម្្រ់្រចងកីតភ័ស្ុតាងមួយផផ្នាកផដលោោំែ់សបម្្រ់ចគ្លនចយាោយសងគាម 
និងកំផណទបមង់ជាតិផដលម្នភាពឈ្ាសនវ និងម្នប្រសិទ្ធភាព ចនាះគលឺប្រជា
សាសស្តននភាពបកីបកចៅកម្ុជា។

36        ការពិនិត្យចឡងីវញិចោយអនាកជំនាញ    



ចសែក្តផីថ្ងអំណរគុណ

បកសងួសហប្រតិ្រត្កិារនិងអភិវឌ្ឍនច៍សដ្ឋកិែ្ចសហពន័្ធ (BMZ) សូមផថង្អណំរ
គុណដលប់កសងួផផ្នការកម្ុជា ជាពិចសស កម្មវ ិ្ អីត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក 
(្រែ្ចុ្រ្ននាជានាយកោ្ឋ ន) និងចោក ផកវ អ៊លូី ប្រធានកម្មវ ិ្ ចីនះ ែចំពាះកែិ្ចសហ
ប្រតិ្រត្តកិារប្រក្រចោយផផ្្ ក្ អស់រយៈចពលជាចបែីនឆ្នា មំក។ បកសួងការ្ររចទស 
និងពាណិជជកម្មអូសសា្ត លី ោនផ្្តលក់ារគ្បំទ និងផ្្តលជំ់នយួជិតមយួទសវត្ស ចោយ
ទទលួសាគា លនូ់វតបមរូវការកនាុងការច្រ្តជាញា ែិត្តរយៈចពលផវងចដីម្្ីរចងកតីកម្មវ ិ្ មីយួប្រក្រ
ចោយនិរន្តរភាព។

ចយងីសូមផថង្នូវកត្តញញាូតា្ម៌ ែចំពាះចោក ចោកបសីជាចបែីនរ្ូរផដលោនរមួ
ែផំណកែចំពាះឯកសារចោះពុមផ្្សាយចនះ ជាពិចសសគលឺចោក Ole Doetinchem 
ចោកបសី Sabine Cerceau និង ចោក ចសាម ោន់តារទិ្ធិ ទីប្រកឹសាអងគាការ GIZ 
គចបម្ងគ្បំទដលក់ម្មវ ិ្ អីត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក កដូ៏ែជាចោក ស កុសល 
ចោក មន័្ត ែន័ស្ារ៉ាក់ និង ចោក ្រ៊ូ វណា្ណ  មកពីកម្មវ ិ្ អីត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកី
បកបកសងួផផ្នការែចំពាះការឧ្រតថាម្ភគ្បំទកនាុងអឡុំងចពលននការសរចសរករណី
សកិសាចនះ។

្ុរគគាលដនទចទៀតមកពីអងគាការនដគូ និងបកសួងនានាផដលោនផែករផំលកការយល់
ចឃញីរ្រសព់កួចគែចំពាះអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក រមួម្ន ចោកបសីចវជជ្រណ្ឌិ ត 
សុខ កញ្ញា  (បកសងួសុខាភិោល) ឯកឧត្តម្ភ្រណ្ឌិ ត សាន វឌ្ឍនា (ក្រអក ) 
Tapley Jordanwood (URC) Maki Kato (UNICEF), Jonathan Rivers 
និង Francesca Erdelmann (កម្មវ ិ្ ចីស្ៀងអាហារពិភពចោក) អនាកបសី 
Benita Sommerville នងិ្រណ្ឌិ ត Premprey Suos (DFAT), Birgit Stube 
(BMZ), Thomas Waldraff នាយក GIZ ប្រោបំ្រចទសកមុ្ជា នងិទីប្រកឹសា GIZ 
ចផ្្សងចទៀត។ ចោក ឌមឹ ដន (ប្រធានមន្រីផផ្នការចខត្តកពំងឆ់្នា ងំ) និងអនាកបសី ចភឿក 
ហងឹ (ប្រធានបករុមប្ឹរកសាឃុខំង្ពពក) ជា្ុរគគាលសខំានក់នាុងការផសវងយលក់ារអនុវត្ត 
និងផ្ល្រះ៉ពាលរ់្រសអ់ត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកចៅថានា កច់ខត្ត និងថានា កភូ់មិ។

Oliver Schell ោនផ្្តលជំ់នយួ្រកផប្រដ៏ម្នតនម្ និងោនផ្្តលែ់ចំណះដឹងស្តពីី
សាវតាររ្រសអ់ត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក និងវសិយ័សុខាភិោលចៅកម្ុជា។
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