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ប្រអ្រ់១៖ ចមចរៀនសំខាន់ៗ

ប្រព័ន្ធអត្តសញ្ញាណកម្មប្រួសញារបករីបក ដែលមញានវិសញាលភញាពក្នុងបក្រខណ្ឌទូទញាំង
ប្រទទស មញានភញាពបតរឹមបតូវប្្រ់ប្ញាន់ សហ្មន៍ទទរួលយទហើយផ្តល់មូលនិធិទញាំង
បសរុងទ�ញាយរ�្ញាភិបញាល។ ការច្រ្តជាញា ចិត្តផ្នាកនចោបាយ និងហរិញញាវត្ុរ្រស់រាជរដ្ឋា ភិ
បាល  ទន្ឹមនឹងការអនុវត្តម្នប្រសិទ្ធភាព ការអនុវត្តចដ្យសហគមន៍ចៅមូលដ្ឋា ន 
បានអនុញ្ញា តិឲ្យកម្មវធិីអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកចៅកម្ុជា “ IDPoor “ 
ពបងីកសកម្មភាព និងកាលា យចៅជាយន្តការកំណត់ចោលចៅ្លាូវការរ្រស់ប្រចទស
កម្ុជាសបម្្រ់កម្មវធិីនានាផដលោបំទជនបកីបក។

ែំទណើរកញារមញានតម្ញាភញាព ែរឹកនញាំទ�ញាយសហ្មន៍ ផ្តល់តមម្សង្គម និងរកសាភញាព
បករីបកឲ្យស្ិតទ�ញាក្នុងរង្វង់នទ�ញាបញាយ។ ដំចណីរការច្រីកចំហ ចកីតម្នជាចរឿយៗដូច 
អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក ជបមរុញសហគមន៍នានាឲ្យនិោយអំពីភាពបកីបក
ចហយីចធវឲី្យអនាកចរៀ្រចចំោលនចោបាយទទលួខុសបតរូវកនាុងការចលីកកមស្ស្់ានភាពជីវ
ភាពរស់ចៅរ្រស់ជនបកីបក និងជនងាយរងចបោោះ។

ទែើម្រីកសញាងទំនរុកចិត្តទលើទិន្ន័យដែលបញាន្រចងកីត អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក 
បតូវររួម្រញ្ចូល និងបតូវមញានតម្ញាភញាពជញាមរួយភញា រ្ីពញាក់ព័ន្ធដែលមញាន្រំណងទប្រើ
បបញាសទ់និន្យ័ទនញាះ។ យន្តការបតរួតពិនិត្យនិងវាយតមមលារងឹម្ ំនិងវធីិ្្សពវ្ សាយ
លទ្ធ្ល ក៏ម្នសារៈសំខាន់ដូចការប្រមូល និង្្តល់ទិននាន័យ
ផដលម្នគុណភាព្ងផដរ។ ចវទកិា្្តលព់ត័ម៌្នបតឡ្រ់ ឬបករុម្្តលច់ោ្រលអ់ាចជយួ 
ភាជា ្រ់ទំនាក់ទំនងភាគីពាក់ព័ន្ធ និងកសាងទំនុកចិត្តចលីទិននាន័យចដីម្ចីប្ីរបបាស់
សបម្្រ់កំណត់ចោលចៅ។

ការពចនលាឿននិង្ររោិ្រ័ននា ម្នទំនាក់ទំនងោនា សិ្តរមួតយន្តការកំណត់មុខ
សញ្ញា  និងតបមរូវការម្នតុល្យភាព។ គុណសម្ត្តិមនលក្ខខណ្ឌ  “ ភាពឆា្រ់រហ័ស
និងឌីជីថល “ មិនគួរជាតបមរូវការជាអាទិភាពខ្ស់ជាងតមមលាផដលម្នលក្ខណ: “
្ររោិ្រ័ននា និងការចូលរមួ “ ចនាោះចទ។ ជាទស្សនៈ គួររមួ្រញូ្លោនា មនលក្ខណៈទាងំ
ពីរចដីម្្ីរចងកីនអត្ប្រចោជន៍ និងកាត់្រន្យកំហុស និងការចំណាយចដ្យ
អនុចោមតាម្រណា្ត អាទិភាពរ្រស់រដ្ឋា ភិបាល និងសហគមន៍។

ករណីសកិសាចនោះ ពិពណ៌នាអំពីការវវិឌ្ឍន៍មនកម្មវធីិអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក
ចៅកម្ុជា ផដលរហូតដល្់រច្ុ្រ្ននាចនោះ ម្នអាយុកាលជាងមយួទសវត្សមកចហយី 
ភាពោសទំុ់ចលីការងារ និង្្តលនូ់វការយលដឹ់ងអពីំអត្តសញ្ញា ណកម្មភាពបកីបកផដលម្ន
និរន្តរភាពចៅកនាុងប្រចទសផដលម្នបបាក់ចំណូលមធ្យមកបមិតទា្រ។

្រញ្ហា ប្រឈម
ម្នប្រជាជនកមុ្ជាប្រម្ណជាម្នា ក់កនាុងចំចណាមបបានំាក់ផដលរស់ចៅកនាុងភាពបកី
បក។ តាមរយ:ការវាសស់ង់្មយួចនំនួអពីំភាពបកីបកផដលម្នលក្ខណ:ពហុវសិយ័ 
ប្រជាជនរហូតដល់ 50% មនប្រជាជនទាងំអស់ជាប្រជាជនបកបីក ឬជាប្រជាជនងាយ
រងចបោោះកនាុងការកាលា យជាជនបកីបក ខណៈផដលកមុ្ជាអនុវត្តចសរភីាវ្ូរនយីកម្មទី្សារចៅ
ចុងទសវត្ស ១៩៩០ បាននាឱំ្យម្នកចំណីនចសដឋាកចិជ្ា្រន្ត្រន្ា្រ់ ្រ៉ុផន្តវាមិនបាន្្តល់
្លប្រចោជន៍ដល់ប្រជាជនកមុ្ជាបគ្់ររ្ូរចនាោះចទ ចហយីតមមលាចលីការចប្ីរបបាស់ចសវាសុខា
ភិបាល គឺហួសពីលទ្ធភាពរ្រស់ប្រជាពលរដឋា។ តាមរយៈសកម្មភាពរ្រស់រាជរដ្ឋា ភិបាល
និងការោបំទពី្ររចទស កម្មវធីិោពំារសង្គមជាចបចីនសបម្្់រជនបកីបកបតរូវបាន្រចងកតី
ចឡងី រមួទាងំការផថទាសុំខភាពឥតគិតមថលា នងិការ្្តល់អាហារ្ូរករណ៍ចៅតាមសាោ
ចរៀន្ងផដរ។ ចទាោះជាោ៉ងណាក្តី កម្មវធិី និងស្ា្រន័អនុវត្តនីមយួៗម្នលក្ខណៈ
វនិចិ្យ័ នងិដំចណីរការចរៀងៗខលានួ កនាុងការកណំតអ់ត្តសញ្ញា ណបគរួសារបកីបក។ ករណីផ្រ្រចនោះ
គឺោ្ម នប្រសិទ្ធភាព នងិភាពចបាសោ់ស់ ចហយីជាចរឿយៗអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកមនិបាន
ចៅដល់ជនងាយរងចបោោះ្រំ្ តុចឡយី។

ការច្លាីយត្រ
រដ្ឋា ភិបាលអាលលាមឺង់៉តាមរយៈជីអាយហ្សតិ GIZ បាន្្តលក់ារោបំទដលប់កសងួផ្នការ
ោ្រត់ាងំពីឆានា ២ំ០០៥ មកមលាច៉ោះ ចដីម្្ីរចងកតី និងអនុវត្តយន្តការអត្តសញ្ញា ណកម្មភាពបកី
បកមួយ ផដលជានីតវិធីិផតមួយគត់សបម្្់រកម្មវធិចី ្្ត តចលីជនបកបីក។ កម្មវធិផីដលបតរូវបាន
្រចងកតីចឡងីចៅថា “ អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក “ ឬ “ IDPoor “ ផដលកាលពីដំ្ូរងច ្្ត ត
ចៅកានត់្ំរនជ់ន្រទផដលម្នប្រជាជនកម្ុជា៨០%រសច់ៅ ចហយីចប្ីរបបាសគ់រំកូូនកាត់
មយួចដ្យបចបាច្់រញូ្លោនា នូវទិដឋាភាពជាកផ់ស្តងមនឧ្រករណ៍វាសផ់វងពីកបមិតជីវភាព
(proxy means test) ជាមួយនឹងភាពបតឹមបតរូវ និងលទ្ធភាពមនដំចណីរការចបជីសចរសីចៅ
តាមសហគមន។៍ ស្ា្រន័រ្រសរ់ដ្ឋា ភិបាល នងិអង្គការជាតិអន្តរជាតិផដល្្តលក់ម្មវធីិច ្្ត តចលី
ជនបកីបក បានចប្ីរបបាសទិ់ននានយ័បគរួសារបកីបក កនាុងការកណំតច់ោលចៅអនាកទទលួ្ល
រ្រសព់កួចគ ្រន្ា្រពី់ការសាកល្ងមយួចៅកនាុងឃុចំនំនួ្រនួកនាុងឆានា ២ំ០០៧ កម្មវធិអីត្ត
សញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក បានអនុវត្តអត្តសញ្ញា ណបគរួសារបកីបក ចៅចខត្តចនំនួ៨កនាុងមយួឆានា ំ
ចដីម្ឲី្យចខត្តទាងំ២៤ចៅប្រចទសកមុ្ជាបតរូវបានបគ្រដណ្ត ្រក់នាុងរយៈចពល្រឆីានា មំ្តង។
អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក បានជ្ួរប្រទោះ្រញ្ហា ប្រឈមមយួចនំនួ បពមទាងំបានចធវី
ការផកសបមរួលជា្រន្ត្រន្ា្់រចដីម្ផីកលម្ការអនុវត្ត។ បកសួងផ្នការបានផកលម្ការោបំទ
នងិការតាមដ្នការអនុវត្តចដីម្ធីានាឲ្យដំចណីរការការងារតាមបានបតឹមបតរូវ។ និយមន័យ

ទ្្វង៖ អនាកបសី សម គនា្ធ  អាយុ៣៨ឆានា  ំរកចំណូលបានបតឹមផតជាង 2 € (អឺរ ៉ូ) 
កនាុងមួយមថងៃពីការប្រមូលសបម្មផដលអាចផកមចនាចឡងីវញិចៅរាជធានីភនាំចពញ។ នាចពលថ្មីៗចនោះ 
ោត់បតរូវបានកំណត់អត្តសញ្ញា ណថាជាបគរួសារបកីបក 
ចដ្យកម្មវធិីអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកបានពបងកីចៅ កាន់ទីប្រជំុជន។
ស្តញាំ៖ អនាកបសី  ផយម៉ ចសាភ័ណ និងកូនបសីរ្រស់ោត់បានរូ្រថតថ្មីមួយសបម្្រ់្រ័ណ្ណសមធម៌
ផដលអនុញ្ញា តឱ្យពួកោត់ទទួលបានការផថទាសុំខភាពចដ្យឥតគិតមថលា
ទទួលបានឧ្រត្ម្ភធនសបម្្រ់មថលាទឹក និងចភលាីងអគ្គីសនី និងចសវាកម្មច្្សងៗចទៀត។

http://www.giz.de/en/html/index.html
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នងិការយល់ចឃញីច្្សងៗោនា អំពីភាពបកីបក ផដលបានចលីកជាសំណួរអំពីមូលចហតុផដល
អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក មនិបានកណំតអ់ត្តសញ្ញា ណបគរួសារមយួចនំនួផដលទនំងជាម្នជីវ
ភាពបកីបក ដូចចនាោះ ការ ចលីកកមស្ក់ារយលដឹ់ងចៅមូលដ្ឋា ន និងការពិភាកសាជា
មយួអនាកចប្ីរបបាសទិ់ននានយ័បគរួសារបកីបក កប៏ានផកលមស្មតភ្ាពបគ្រប់គង និង្្សពវ្ សាយ
ទនិនានយ័ពត័ម៌្នរ្រសខ់លានួ តាមរយ:លទ្ធភាពអាចទទលួទិននានយ័បគរួសារបកីបកមកចប្ីរ
បបាសពី់តាមអីុនធឺណិត ចដ្យ្រផនម្លក្ខណៈពិចសសអពីំទរំង់ផ្នទីនងិងាយបសរួលចមីល
នងិពបងីកកិច្សហប្រតិ្រត្តកិារ និងការរាយការណ៍តាមតបមរូវការ។ ការអនុវត្តសាកល្ង
មយួមន្រចចក្វទិយាចលត័មយួចនំនួ កក៏ពុំងដចំណីរការ្ងផដរ។ បកសងួផ្នការបានចរៀ្រចំ
នតីវិធីិអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកចៅទីប្រជំុជន និងបាន ប្រកាសដ្កឱ់្យអនុវត្តជា្លាូវការ
ចៅចុងឆានា ២ំ០១៦។

ខណៈវដ្ត មនការកណំតនិ់ងចធវ្ីរច្ុ្រ្ននាភាពទិននានយ័បគរួសារបកីបក រយៈចពល្រឆីានា កំពុំងជា
ទោី្់រអារម្មណ៍ ចធៀ្រនឹងអចងកតភាពបកីបកនានាចៅតំ្រន់ដូចោនា  បគរួសារផដលខកខាន
មនិបានចធវអីត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកបកីបកចៅកនាុងភូមិរ្រសខ់លានួ ោបំាចប់តរូវរង់ោរំហូតដល់
ជុបំ្រមូលទិននាយ័្រន្ា្រ់ ចដមី្ទីទលួការវាយតមមលាអពីំលទ្ធភាពទទលួបាន្រណ័្ណសមធម។៌ 
ចដ្យម្នប្រជាជនផខ្មរម្នា ក់កនាុងចំចណាម្រនួនាក់ចធវចំីណាកបសរុកចៅរកការ
ងារចធវី ចហយីម្នបគរួសារជាចបចនីផដលងាយធាលា ក់ចូលកនាុងភាពបកីបក និងោក្ុតពីភាពបកីបក
អត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក បតរូវការវធិសីាសស្តទូលទូំោយមយួ ចដីម្អីនុញ្ញា តឱ្យបគរួសារ
ដ្កព់ាក្យចសនាសំុីចធវអីត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកចៅចចនាលា ោះជំុមនការកណំតអ់ត្តសញ្ញា ណ
កម្មបគរួសារបកីបក។ យន្ដការអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកតាមការចសនាសំុី កពុំងអនុវត្ត
សាកល្ងោ្់រច្្តមីចៅចុងឆានា ២ំ០១៧។

សមិទ្្ធ លផដលសចបមចបាន
 ■ អត្តសញ្ញាណកម្មប្រួសញារបករីបក បញានប្្រែណ្ត្់រទ�ញាទូទញាំងប្រទទស៖ 

គិតបតឹមឆានា ២ំ០១៣ ភូមិទីជន្រទទាងំអស់បតរូវបានបគ្រដណ្ត ្រ់ ចហយី  
ចៅឆានា ២ំ០១៩ នឹងបគ្រដណ្ត ្រ់ទាងំភូមិទីជន្រទទាងំភូមិទីប្រជំុជន។

 ■ អត្តសញ្ញាណកម្មប្រួសញារបករីបក បតូវបញានផ្តល់ថវិកញាទញាំងបសរុងទ�ញាយរញាជរ�្ញាភិ
 ■ បញាលកម្នុជញាសបម្្រ់ប្រតិ្រត្តិការទាងំអស់ផដលទាក់ទងចៅនឹងការអនុវត្តចៅ 

ជន្រទ។ ការងារចនោះបតរូវបានសចបមចចដ្យកិច្បពមចបពៀងដំ្ូរងរវាងរាជរដ្ឋា ភិ 
បាលកម្ុជា និងបកសួងសហប្រតិ្រត្តិការនិងអភិវឌ្ឍន៍ចសដឋាកិច្សហព័ន្ធអាលលាឺម៉ង់ 
និងបកសួងការ្ររចទស និងពាណិជជាកម្មអូសសា្ត លី(DFAT) តាមរយ:កិច្សនយាផដល     
ច្្ការទទួលខុសបតរូវផ្នាកហរិញញាវត្ុជា្រចណ្តី រៗដល់បកសួងផ្នការ។

 ■ អត្តសញ្ញាណកម្មប្រួសញារបករីបក ទទរួលបញានទំនរុកចិត្ត និងតំណញាងឲ្យទស្សនៈរ្រស់ 
សហ្មន៍អំពរីភញាពបករីបក។ កនាុងមួយឆានា ំៗ  អនាកភូមិប្រផហល ១,៦ោននាក់ 

 ■ ចូលរមួកនាុងការចបជីសចរសីបករុមតំណាងភូមិ (VRG) រ្រស់ខលាួន ចហយី ៣៥.០០០ នាក់ 
ចូលរមួចដ្យ្្ល់កនាុងដំចណីរការអនុវត្តអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក។ 

 ■ ដូចប្រធានបករុមប្ឹរកសាឃុមំ្នា ក់និោយថា “ ចយងីមិនចង់ឱ្យអនាកចបរៅចូលមកបបា្់រចយងី 
ថានរណាបកីបកចនាោះចទ។ ចយងីសា្គ ល់ោនា ចៅវញិចៅមក ” ។

 ■ រញាជរ�្ញាភិបញាល និងមែ្ូផ្តល់តមម្ែល់ទិន្ន័យប្រួសញារបករីបក សបមញា្រ់កញារទធ្វើដផនកញារ 
និងកញារកំណត់ទ្ញាលទ�ញាមនកម្មវិធរី៖ មដគូកាន់ផតចបចីនកំពុងចប្រីបបាស់

 ■ ទិននាន័យបគរួសារបកីបក សបម្្រ់ការកំណត់ចោលចៅផដលចកីនចឡងីពី 
៤២គចបម្ងកនាុងឆានា ២ំ០១២ ដល់ ១៣៦គចបម្ងចៅឆានា  ំ២០១៥ ឬ ៦៣%មនកម្ម
វធិីអភិវឌ្ឍន៍ទាងំអស់ផដលបានអនុវត្តចៅកនាុងប្រចទសកម្ុជា។ ឯកឧត្តម ឆញាយថន 
ទទសរែ្មនន្តរី រែ្មនន្តរីបកសរួងដផនកញារ ោត់ទុកថាចនោះគឺជាការសូចនាករមួយមនភាព
ចជាគជ័យរ្រស់កម្មវធិីអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក៖ “ ចៅចពលផដលមដគូកាន់ផត   
ចបចីនចប្ីរបបាស់ទិននាន័យបគរួសារបកីបក សបម្្រ់ការកំណត់ចោលចៅរ្រស់ពួកចគ      
អន្តរាគមន៍កាន់ផតចបចីននឹងចៅដល់អនាកផដលបតរូវការអន្តរាគមន៍ទាងំចនាោះ “ ។

ប្រអ្រ់១៖ គនលាឹោះសំខាន់ៗ មនអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបក
(ដយាបកាមមនដំចណីរការអត្តសញ្ញា ណកម្មបគរួសារបកីបកចៅទីជន្រទ). 

ការ្រណ្តុ ោះ្រណា្ត លបករុមតំណាង
ភូមិអពីំការកណំតអ់ត្តសញ្ញា ណ
បគរួសារបកីបក

បករុមតណំាងភូមិសម្្ភ សនប៍គរួសារសបម្្រ់
កណំតអ់ត្តសញ្ញា ណបគរួសារបកបីក

ការពិភាកសា និង ការចធវសុីពលភាព
្រញជា ីបគរួសារបកីបកចដ្យម្នធាតុចូល
ពសីហគមន៍

ការ្រញូ្លទិននាន័យចៅកនាុងមូលដ្ឋា ន
ទនិនានយ័បគរួសារបកបីក

ការច្រ្សាចប់បាក់ ការផថទាសុំខភាព

្រណុំល ចំណូល

សុខភាព/ពិការភាព

ការអ្់ររ ំ

បទព្យសម្ត្តិ

 ការអ្់ររ ំ  សម្្ភ រកសិកម្ម ទកឹស្ាត
អនាកកាន្់រណ័្ណសមធម៌
អាចទទួលបានចសវា

ទនិនានយ័បគរួសារបកបីក
បតរូវបានចប្ីរបបាស់
ចដីម្កំីណត់ចសវាដូចជា៖

ការផចក្័រណ្ណសមធម៌

ការចបជសីចរសីបករុមតណំាងភូមិ


