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វទិ្យាសាថា នអភិវឌ្ឍន៍សិកសា បាននិងក�ព៊ងគា�បទ្
ដល់កម្មវធីិសហគមន៍ដឹកនា�អនាម័យទា�ងសសរុង
(SLH) តាំ�ងពីចពលចាប់ច�្តើមដ� បូង។ SLH
បានក្លាា យជា្លនាអន្តរជាតិ ខែដលចធើើឱ្យយមាន
ក្លារទ្ទួ្លសាគា ល់ វទិ្យាសាថា នអភិវឌ្ឍន៍សិកសាជា 
មជ្ឈមណ្ឌ ល �្ចណះដឹង។ 

មជ្ឈមណ្ឌ ល �្ចណះដឹង មានចគាលប�ណង
ខែសើងយល់ពីតថភាពតាំមមូលោឋា ន ស្តីពីក្លារ
អន៊វត្ត  SLH  ក៏ដូ្ជាចរៀនសូបត ខែ្ករ �ខែលក 
និងចលើកកមពស់ក្លារអន៊វត្តលអ គ�និត និងនវាន៊វត្តន៍
ខែដលជ�រញ៊ឱ្យយមាននិរន្តរភាព និងវសិាលភាព។ 
ចយើង�ិត��ចធើើយ៉ា ងណារកសាទ្�នាក់ទ្�នង ជាមួយ
សហគមន៍ SLH  និង�្តល់ព័ត៌មានបតឹមបតូវដល់
សហគមន៍ទា�ងចនាះ បពមឱ្យក្លាសសបមាប់ក្លារ
ឆា៊ះបញ្ញាចេ �ង ចរៀនសូបត និងផ្ា ស់ប្តូរ �្ចណះដឹង
ជាប់ជាបបចា�។ ចយើងបានសហក្លារជាមួយអំក
អន៊វត្តន៍ អំកតាំក់ខែតងចគាលនចយបាយ អំក
សសាវបជាវ និងអំកពាក់ព័ន្ធច�សេងចទ្ៀតខែដលចធើើ
ក្លារកំ៊ងខែ�ំកអភិវឌ្ឍន៍ អនាម័យ និងសហគមន៍
ពាក់ព័ន្ធ។ 

ចគាលចៅរមួនន មជ្ឈមណ្ឌ ល �្ចណះដឹង គឺ
ចដើម្ីរមួ �្ខែណកពបងឹងចស្ក្តីនថាថំូរ ស៊�ភាព 
និងស៊�៊មាលភាពរបស់ក៊មារ សស្តី និងប៊រសកំ៊ង
បបចទ្សក�ព៊ងអភិវឌ្ឍន៍ ចបពាះពួកចគក�ព៊ងបបឈម
នឹង�លវបិាកននក្លារគា្ម ន ឬកងើះអនាម័យ។
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ក្លារស�អាង៖ អំកបតូវស�អាងវណ្ណកម្មចនះតាំមរចបៀបខែដលក�ណត់ចោយអំកនិពន្ធ ឬអំក�្តល់អាជាញា ប័ណ្ណ។ 
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បាន្ាស់ពីលកខ�ណ្ឌ អាជាញា ប័ណ្ណននវណ្ណកម្មចនះ។ បបសិនចបើអំកចបបើបបាស់វណ្ណកម្មចនះ  ចយើងចសំើឱ្យយ

អំកចយងតាំមចគហទ្�ព័រ SLH (https://sanitationlearninghub.org) រួ្ បញ្ជូជូ នស�ច�្មាងវណ្ណកម្ម

ចនះ ឬត�ណភាជ ប់សបមាប់ក្លារចបបើបបាស់តាំមអនឡាញ តាំមអាសយោឋា ន៖ The Sanitation Learning 
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ឯកសារចនះបតូវបាន�្តល់ហិរញ្ជូាប្ទានចោយទី្ភំាក់ង្ហារកិ្ចេសហបបតិបត្តិក្លារអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិស៊ុយខែអត

Sida។ ទ្សសេនៈខែដលបានចលើកច�ើងកំ៊ងកំ៊ងឯកសារចនះមិនស៊ទ្្ធខែតឆា៊ះបញ្ញាចេ �ងពីទ្សសេនៈរបស់ Sida ច�ើយ។
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ដសចក្តបីដ្លែ្�ំេរគុេ
អំកនិពន្ធសូមអរគ៊ណចោយចសា្ម ះ �្ចពាះ Andy Robinson, Gabrielle Halcrow, Anne Mutta, Jamie 
Myers និង Naomi Vernon ខែដលបានពិនិតយច�ើងវញិចលើស�ចណរនដ និង�្តល់ចយបល់បត�ប់។

សូមអរគ៊ណ �្ចពាះ Hanh Nguyen, Anne Mutta និង Louise Maule ខែដលបានខែ្ករ �ខែលកព័ត៌មាន

និងពិនិតយច�ើងវញិចលើករណីសិកសា។
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(ភាគ ២/២)
ដសចក្តបីដ្្តើម

ក្លារចផ្្ត តជាថ្មីចលើសមធម៌ ក�ព៊ងបតូវបានជ�រញ៊ចោយបកប�ណ្ឌ សិទ្្ធិមន៊សសេកំ៊ងក្លារទួ្ល
បានទឹ្កសាអ ត និងអនាម័យ និងចគាលចៅទី្៦.២ ននក្លារអភិវឌ្ឍបបកបចោយ្ីរភាព ខែដល
ចផ្្ត តស�ខាន់ចលើសារៈស�ខាន់ចលើក្លារទ្ទួ្លបានអនាម័យបគប់បគាន់ និងបបកបចោយ
សមធម៌សបមាប់មន៊សសេបគប់របូ។ កម្មវធីិសហគមន៍ដឹកនា�អនាម័យទា�ងសសរុង (CLTS) 
ខែ�អកចលើក្លារយល់ថា ក្លារខែកលមអជាសមូហភាព និងមាននិរន្តរភាពកំ៊ងសកម្មភាពអនាម័យ
មានបបសិទ្្ធភាពប��៊តចៅចពលខែដលសហគមន៍ក�ណត់រក និងជ�រញ៊ដ�ចណាះសសាយ
អនាម័យរបស់�ាួន ចោយខែ�អកតាំមរបាយននក្លារចបបើបបាស់បងគាន់មិនចស្មើគំា ចៅទូ្ទា�ង
ពិភពចលាក។ កំ៊ងខែ�ំកទី្ ១ ននឯកសារចនះ (សមភាព និងក្លារមិនចរ ើសចអើង) ភស្ត៊តាំង
បង្ហាា ញថា ដ�ចណើ ក្លារសហគមន៍ដឹកនា�អនាម័យទា�ងសសរុង សបមាប់ក្លារសចបម្បាន
លទ្្ធ�លទូ្ទា�ងសហគមន៍ មិនស៊ទ្្ធខែតមានលកខណៈជាបបព័ន្ធ បគប់បគាន់អា្រកសាបាន
ឬអា្ប�ចពញតបមូវក្លាររបស់បករុមជួបក្លារល�បាកបានចនាះចទ្ (House et al. 2017)។ 

ចដើម្ីធានាលទ្្ធ�លបបកបចោយសមធម៌ មានក្លារចផ្្ត តក្លារយក្ិត្តទ៊្កោក់ក្លាន់ខែត
ខាា �ងចលើយន្តក្លារគា�បទ្ច�សេងចទ្ៀត ខែដលប�ចពញបខែនថាមឱ្យយដ�ចណើ រក្លារធម្មតាំននក្លារបចងកើត
តបមូវក្លារ ក្លារផ្ា ស់ប្តូរឥរយិបថ ក្លារបចងកើនសិទ្្ធិអ�ណា្របស់សហគមន៍ និងសកម្មភាព
កំ៊ងសហគមន៍។ ចទាះបីជាគ�និតបចងកើតយន្តក្លារគា�បទ្ច�សេងចទ្ៀត សបមាប់កម្មវធីិសហគមន៍
ដឹកនា�អនាម័យទា�ងសសរុងមិនខែមនជាអើីខែដលថ្មីក្តី (Papafilippou et al. 2011) ប៉ា៊ខែន្តក្លារ
អន៊វត្តយន្តក្លារចនះជាបបព័ន្ធមិនសូវមានវធីិសាសស្តចរៀប �្កម្មវធីសហគមន៍ដឹកនា�អនាម័យ
ទា�ងសសរុង និងកម្មវធីិអនាម័យចនាះចទ្។ យន្តក្លារគា�បទ្ក្លាន់ខែតមានសារៈស�ខាន់ខាា �ងច�ើង
ចបពាះមានភស្ត៊តាំងបង្ហាា ញថា កំ៊ងក្លាលៈចទ្សៈមួយ �្នួន បគរួសារជួបក្លារល�បាកចប ើ្ន
ខែតង្ហាកច�រកក្លារបចនាេ របង់ពាសវាលពាសក្លាល ឬមិនបានសង់ និងចបបើបបាស់បងគាន់ខែដល
មានគ៊ណភាពលអតាំ�ងពីដ�បូង (Cavill et al. 2016; Robinson and Gnilo 2016)។ ដូច្ំះ 
ចា�បា្់បតូវមាន “វធីិសាសស្តអពយាបកឹតយ” កំ៊ងក្លាររកសាត៊លយភាពននក្លារបចងកើនសិទ្្ធិអ�ណា្
និងក្លារផ្ា ស់ប្តូរឥរយិបថ ចោយមានក្លារអន៊វត្តទ្បមង់ននក្លារគា�បទ្ យ៉ាងបបរុងបបយ័តំ 
(Willets and Powell 2016)។ 

ដ�ចណើ រក្លារសហគមន៍ដឹកនា�អនាម័យទា�ងសសរុងកនាងមក បបខែហលជាមិនស៊ទ្្ធខែតបតូវ
ក្លារយន្តក្លារគា�បទ្បខែនថាមចដើម្ីបចងកើតលទ្្ធ�លខែដលមានសមធម៌ចនាះចទ្ ចបពាះកម្មវធីិ
សហគមន៍ដឹកនា�អនាម័យទា�ងសសរុង អា្មានបបសិទ្្ធភាពកំ៊ងក្លារសចបម្បានលទ្្ធ�ល
ទូ្ទា�ងសហគមន៍ ជាពិចសសបបសិនចបើមានសាថា នភាពអ�ចណាយ�ល (សូមចមើល Kar
and Chambers 2008)។ ប៉ា៊ខែន្ត ភស្ត៊តាំងបង្ហាា ញថា ក្លារចរៀប �្កម្មវធីិអនាម័យជនបទ្ជា
រមួ បតូវខែតមានលកខណៈលាយ��គំា និងពិចារណាពីកបមិតខែដលយ៊ទ្្ធសាសស្តគា�បទ្អា្
សី៊សង្ហាើ ក់គំាច�នឹងបរបិទ្ជាក់លាក់។



៣

ក្លារក�ណត់និយមន័យ "ក្លារគា�បទ្"ក្លារក�ណត់និយមន័យ "ក្លារគា�បទ្"

កំ៊ងឯកសារចនះ ចយើងចបបើបបាស់និយមន័យដ៏ទូ្ល�
ទូ្លាយមួយនន “ក្លារគា�បទ្” សបមាប់ក្លារបចងកើតលទ្្ធ�ល
ខែដលមានសមធម៌។ ចទាះបីជាពាកយចនះចប ើ្នស�ចៅ
ចលើក្លារឧបតថាម្ភថវកិ្លា និងសមា្ភ រៈក្តី ប៉ា៊ខែន្តក្លារយល់ដឹង
ជាក់ខែស្តង ពីក្លារគា�បទ្ បតូវរមួបញ្ជូចេូ លទា�ងយន្តក្លារ 
“ខែ�ំករងឹ” និងវធីិសាសស្ត “ខែ�ំកធន់” និងក្លាររមួបញ្ជូចេូ ល
សមាសភាគទា�ងពីរចនះ (Myers et al. 2017; ISF-
UTS and SNV 2018)។ 

ក្លារគា�បទ្អា្មានបបភពពីកបមិតទា�ងអស់នន
រោឋា ភបាល អងគាក្លារសងគាមសី៊វលិមូលោឋា ន ឬអងគាក្លារ
សងគាមសី៊វលិអន្តរជាតិ កំ៊ងសហគមន៍បណា្ត ញបគរួសារ
(កំ៊ង និងចបរៅសហគមន៍) និងទី្ភំាក់ង្ហារអភិវឌ្ឍន៍ 
(ISF-UTS and SNV 2018)។ វធីិសាសស្តសហគមន៍
ដឹកនា�អនាម័យទា�ងសសរុងកនាងមកខែតងជ�រញ៊ឱ្យយមាន
ក្លារគា�បទ្កំ៊ងសហគមន៍តាំមរយៈបគរួសារកំ៊ងសហគមន៍
ខែដលបរចិាចេ គដី សមា្ភ រៈ និងកមាា �ងពលកម្មដល់សមាជិក
កំ៊ងសហគមន៍ខែដល�ើះខាត (Musembi and Musyoki
2016 សូមចមើល�ងខែដរ របូភាពខាងចលើ)។ ចទាះជា
យ៉ាងណា    ចៅខែតមានវសិាលភាពសបមាប់ឱ្យយកម្ម
វធីិអនាម័យជនបទ្ អន៊វត្តយន្តក្លារគា�បទ្ជាចប ើ្នដូ្
ជា យន្តក្លារគា�បទ្តាំមសាថា ប័ន ខែដលមានចលើកច�ើង
កំ៊ងឯកសារចនះ។

ចយើងពិចារណាថា ក្លារគា�បទ្នឹងរមួបញ្ជូចេូ លបណ្ត៊�
យន្តក្លារ ជ�នួយថវកិ្លា ជ�នួយសមា្ភ រៈ និងជ�នួយមិន
ខែមនសមា្ភ រៈ ខែដលបគបដណ្ត ប់ចលើសពីដ�ចណើ រក្លារ
គា�បទ្សហគមន៍ដឹកនា�អនាម័យទា�ងសសរុងកនាងមក
(ប៉ា៊ខែន្ត ចប ើ្នខែតលាយ�� ជាមួយសមាសភាគទា�ង
ចនះ)។ ចយើងចផ្្ត តក្លារយក្ិត្តទ៊្កោក់ចលើរចបៀប 
ចរៀប �្យន្តក្លារទា�ងចនះ ចដើម្ីចលើកច�ើងពីបញ្ញាា បបឈមរបស់ជន និងបករុមជួបក្លារ
ល�បាក។ របូ១ បង្ហាា ញពីយន្តក្លារគា�បទ្ជាចប ើ្ន។ ក្លារោក់បញ្ជូចេូ ល យន្តក្លារគា�បទ្កំ៊ង
យ៊ទ្្ធសាសស្តចគាលនចយបាយ ថវកិ្លា និងដ�ចណើ រក្លារពិនិតយតាំមោនរបស់រោឋា ភិបាល 
និងសាថា ប័នច�សេងចទ្ៀត ជាកតាំ្ត ដ៏ស�ខាន់កំ៊ងក្លារផ្ា ស់ប្តូរពីក្លារចផ្្ត តចលើគចបមាង ស្តីពី
សមធម៌ ច�ជាក្លារចផ្្ត តចលើសាថា ប័នខែដលជា �្ណ៊្សំូលកំ៊ងរបូ១។ ដូច្ំះរោឋា ភិបាល
មូលោឋា ននឹងក្លាា យជាតួអងគាសំូលខែដលជ�រញ៊ដ�ចណើ រក្លារចនះ។

ថ្មីៗចនះ គណៈកមា្ម ធិក្លារអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ បាន
ជួយដល់ជនជាតិ Tabieni កំ៊ងក្លារសង់បងគាន់ 
(បបចទ្សមា៉ា ឡាវ)ី។
ចបកឌីត ៖ WSSCC/Suzanne Ferron

មាចេ ស់បងគាន់ថ្មីមានចមាទ្នភាព ខែដលបានទ្ទួ្ល
ថវកិ្លាបងើិលសងវញិចដើម្ីក្លាត់បនថាយ �្ណាយ
ចលើក្លារសង់បងគាន់ថ្មី (ត�បន់ទ្ចនាចមគងគា បបចទ្ស
ចវៀតណាម)។ ចបកឌីត ៖ Juliet Willetts



ចលើកទឹ្ក្ិត្ត ឬជ�រញ៊ឱ្យយអំកដឹកនា�មូលោឋា នចកៀរគរ

ធនធាន និងកមាា �ងពលកម្មពីសហគមន៍មូលោឋា ន

ចដើម្ីជួយដល់បគរួសារជួបក្លារល�បាកខែដលគា្ម ន

លទ្្ធភាពទ្ទួ្លបានអនាម័យ និងតាំមោនវឌ្ឍនភាព 

ឬសបមបសបមរួលយន្តក្លារគា�បទ្ច�សេងចទ្ៀត

�្តល់ប័ណ្ណបញ្ជូជ៊ ះតនមាចដើម្ីទិ្ញ�លិត�លមួយកំ៊ង   

ទី្�សារ កំ៊ងករណីមួយ �្នួនចោយមានក្លារបងើិលសង

ថវកិ្លាវញិ (ពីរោឋា ភិបាល ឬតូអងគាច�សេងចទ្ៀត) ដល់អំក 

�គាត់�គាង់ឯកជនចដើម្ិចលើកទឹ្ក្ិត្តដល់ក្លារ្ូលដល់

បករុមជួបក្លារល�បាក។

ចលើកកមពស់បច្ចេកវទិ្យាអនាម័យបរយិប័នំ

ខែដលសបមរួលដល់តបមូវក្លាររបស់សស្តី ជនពិក្លារ 

និងបករុមច�សេងចទ្ៀត និងគា�បទ្អំកអន៊វត្តន៍ និង

ជាងស�ណង់កំ៊ងក្លាររ្នា និងសង់បងគាន់ចោយ

ចបបើបច្ចេកវទិ្យាទា�ងចនះ

តសូុមតិ និង�្តល់ព័ត៌មានពីវធីិសាសស្តសបមាប់គា�បទ្ដល់

បករុមជួបក្លារល�បាក កំ៊ងក្លារទ្ទួ្លបានអនាម័យចោយ

ខែ�អកចលើភស្ត៊តាំង ដូ្ជា ក្លារជ�រញ៊ក្លារ្ូលរមួរបស់អំក

មានក្លាតពើកិ្ចេកំ៊ងក្លារបបមូលភស្ត៊តាំងសបមាប់កសាង

ក្លារចលើកទឹ្ក្ិត្ត និងក្លារចប្តជាញា ្ិត្ត។

ចធើើក្លារសសាវបជាវបចណ្តើ រៗ ជាមួយបករុមច�សេងៗ និងខែ�អកចលើ

បទ្ពិចសាធន៍មូលោឋា នចដើម្ីខែកសបមរួលក្លារចកៀរគរកំ៊ង

សងគាម ទ្�នាក់ទ្�នងចដើម្ីផ្ា ស់ប្តូរឥរយិបថ និងអន្តរ៉ាគមន៍

បចងកើតតបមូវក្លារ ឱ្យយឆា៊ះបញ្ញាចេ �ងពីតបមូវក្លារ និងបញ្ញាា បបឈម

របស់បករុមជួបក្លារល�បាកកំ៊ងត�បន់ជាក់លាក់

    អាជីវ  កម្ម

អំកដឹកនា�សហគមន៍អំកដឹកនា�សហគមន៍

បបភព៖ ដកសសង់ពី ISF-UTS and SNV 2018; WASHPaLS 2018; Willetts and Powell 2016

   បចងកើតយន្តក្លារតាំមសាថា     ប័នសបមាប់គា�បទ្បករុមជួប   បចងកើតយន្តក្លារតាំមសាថា     ប័នសបមាប់គា�បទ្បករុមជួប

 ក្លារល�បាកកំ៊ងចគាលក្លារ   ណ៍ខែណនា� យ៊ទ្្ធសាសស្ត    ក្លារល�បាកកំ៊ងចគាលក្លារ   ណ៍ខែណនា� យ៊ទ្្ធសាសស្ត   

 កម្មវធីិ និងថវកិ្លាសបមាប់    អនាម័យរបស់រោឋា ភិបាល  កម្មវធីិ និងថវកិ្លាសបមាប់    អនាម័យរបស់រោឋា ភិបាល 

           និងតួអងគាកំ៊ងមូល    ោឋា នច�សេងចទ្ៀត           និងតួអងគាកំ៊ងមូល    ោឋា នច�សេងចទ្ៀត

    រោឋា ភិបាលមូល    ោឋា ននឹងក្លាា យជា    រោឋា ភិបាលមូល    ោឋា ននឹងក្លាា យជា

          អំកជ�រញ៊ដ�    ចណើ រក្លារចនះ          អំកជ�រញ៊ដ�    ចណើ រក្លារចនះ

យន្តក្លារគា�បទ្   នានាសបមាប់យន្តក្លារគា�បទ្   នានាសបមាប់

 ចបបើបបាស់រមួ   បញ្ជូចេូ លគំា ចបបើបបាស់រមួ   បញ្ជូចេូ លគំា

រូប ១៖ យន្តក្លារគា�បទ្នានាខែដលអំកអន៊វត្តន៍កម្មវធីិអនាម័យជនបទ្អា្យកច�ចបបើបបាស់ចដើម្ីជួយដល់   បករុមជួបក្លារល�បាក



ចលើកទឹ្ក្ិត្តឱ្យយមានគ�រអូាជីវកម្មបរយិប័នំខែដល

ចធើើទី្�សារ�លិត�ល និងចសវាខែដលមានតនមាសមរមយ 

ខែដលប�ចពញតបមូវក្លាររបស់សស្តី ជនពិក្លារ 

ឬបករុមច�សេងចទ្ៀត និងពិចារណាពី�លិត�ល 

និងចសវាអន្តរជ�នួយ ចដើម្ីធានាបរយិប័នំ

ជ�រញ៊ក្លារ្ូលរមួរបស់អងគាក្លារសងគាម

សី៊វលិ បករុមសហគមន៍ និងអងគាក្លារច�សេង

ចទ្ៀតខែដលមានឯកចទ្សចលើក្លារតសូុមតិ

សបមាប់បករុមជួបក្លារល�បាកកំ៊ងចពល

ចរៀប �្ខែ�នក្លារ អន៊វត្ត និង

ពិនិតយតាំមោនគចបមាងអនាម័យ

សបមបសបមរួលឥណទានខំាតតូ្ខែដល (ចោយ

មាន ឬគា្ម នក្លារឧបតថាម្ភ) តាំមរយៈបគឹះសាថា ន

មីបកូហិរញ្ជូាវតថា៊ សហករណ៍មូលោឋា ន 

ឬបករុមជួយ�ាួនឯង/បករុមសនសេ�កំ៊ងសហគមន៍

�្តល់ស�ណងថវកិ្លាដល់បគរួសារបនាេ ប់ពីក្លារ

សង់បងគាន់បតូវបានច�េៀងផ្េ ត់។ ក្លារច�េរថវកិ្លាជាម៊ន

ឬក្លារច�េរជាសមា្ភ រៈដល់បគរួសារចនាះ។

បចងកើតសមាគមសនសេ� 

និងសមាគមឥណទាន 

រមួទា�ងមូលនិធិបងើិល

    អាជីវ  កម្ម

សងគាមសី៊វលិសងគាមសី៊វលិ

   បចងកើតយន្តក្លារតាំមសាថា     ប័នសបមាប់គា�បទ្បករុមជួប   បចងកើតយន្តក្លារតាំមសាថា     ប័នសបមាប់គា�បទ្បករុមជួប

 ក្លារល�បាកកំ៊ងចគាលក្លារ   ណ៍ខែណនា� យ៊ទ្្ធសាសស្ត    ក្លារល�បាកកំ៊ងចគាលក្លារ   ណ៍ខែណនា� យ៊ទ្្ធសាសស្ត   

 កម្មវធីិ និងថវកិ្លាសបមាប់    អនាម័យរបស់រោឋា ភិបាល  កម្មវធីិ និងថវកិ្លាសបមាប់    អនាម័យរបស់រោឋា ភិបាល 

           និងតួអងគាកំ៊ងមូល    ោឋា នច�សេងចទ្ៀត           និងតួអងគាកំ៊ងមូល    ោឋា នច�សេងចទ្ៀត

    រោឋា ភិបាលមូល    ោឋា ននឹងក្លាា យជា    រោឋា ភិបាលមូល    ោឋា ននឹងក្លាា យជា

          អំកជ�រញ៊ដ�    ចណើ រក្លារចនះ          អំកជ�រញ៊ដ�    ចណើ រក្លារចនះ

យន្តក្លារគា�បទ្   នានាសបមាប់យន្តក្លារគា�បទ្   នានាសបមាប់

 ចបបើបបាស់រមួ   បញ្ជូចេូ លគំា ចបបើបបាស់រមួ   បញ្ជូចេូ លគំា

រូប ១៖ យន្តក្លារគា�បទ្នានាខែដលអំកអន៊វត្តន៍កម្មវធីិអនាម័យជនបទ្អា្យកច�ចបបើបបាស់ចដើម្ីជួយដល់   បករុមជួបក្លារល�បាក



៦

ក្លារពបងឹងភស្ត៊តាំងក្លារពបងឹងភស្ត៊តាំង

ចទាះជាអា្ចជឿបានថា ចា�បា្់បតូវមានក្លារគា�បទ្ចគាលចៅសបមាប់ជន និងបករុមជួប
ក្លារល�បាកក្តី ប៉ា៊ខែន្តភស្ត៊តាំងចនះខែ�អកចលើក្លារង្ហារខែដលបតូវពបងឹង។ ក្លារឧបតថាម្ភថវកិ្លា និង
សមា្ភ រៈ  ខែដលជាយន្តក្លារគា�បទ្ទូ្ច�ប��៊តពីរ  មានលកខណៈបបឈមគំាកំ៊ងវស័ិយទឹ្ក
សាអ ត និងអនាម័យ ចោយសារក្លារបពរួយបារម្ភពីអ�ចពើព៊ករលួយចោយបករុមឥសសេរៈជន 
និងក្លារបពរួយបារម្ភថា ក្លារគា�បទ្ខាងចបរៅមនឹងរ៉ា�ងសេះដល់ក្លារជួយ�ាួនឯង ចបពាះវានឹង
បចងកើតជាក្លាររ �ពឹងទ៊្កពីក្លារជួយឧបតថាម្ភ (WASHPaLS 2018) និងមានភស្ត៊តាំងតិ្តួ្
ខែដលបង្ហាា ញ  ពីបបសិទ្្ធិភាពននក្លារឧបតថាម្ភទា�ងចនះ (Venkataramanan et al. 2018; 
WASHPaLS 2018)។ 

មានក្លារ្ងបកងកម្មវធីិអនាម័យជនបទ្ និងកម្មវធីិសហគមន៍ដឹកនា�អនាម័យទា�ង
សសរុង �្នួន ៥០ ចៅជ៊�វញិពិភពចលាកខែដលចបបើបបាស់យន្តក្លារគា�បទ្ជាចប ើ្ន សបមាប់�្តល់
មូលោឋា នព័ត៌មានដល់ក្លារចរៀប �្ឯកសារចនះ1។ ក្លារពិនិតយច�ើងវញិរហ័សចលើកម្មវធីិទា�ង
ចនះបង្ហាា ញថា  ចទាះបីជាមានក្លារសាកល្ងជាចប ើ្នក្តី ប៉ា៊ខែន្តមានកម្មវធីិតិ្តួ្ប៉ា៊ចណា្ណ ះ
ខែដលបតូវបានពបងីក ចហើយកម្មវធីិមួយ �្នួនចទ្ៀតបតូវបានអន៊វត្តចៅចបរៅត�បន់អាសី៊។
ចបរៅពីចនះ កម្មវធីិជាចប ើ្នមិនបានខែបងខែ្កព័ត៌មានពិនិតយតាំមោន និងវាយតនមាសបមាប់
ក្លារខែ្ករ �ខែលក ឬ្ងបកងជាសាធារណៈចទ្។ 

ដូច្ំះ ឯកសារចនះចផ្្ត តស�ខាន់ចលើសារៈស�ខាន់ននដ�ចណើ រក្លារពិនិតយតាំមោនវាយដ�ចណើ រក្លារពិនិតយតាំមោនវាយ
តនមា និងក្លារខែ្ករ �ខែលក �្ចណះតនមា និងក្លារខែ្ករ �ខែលក �្ចណះដឹងចដើម្ីកសាងមូលោឋា នភស្ត៊តាំង សបមាប់ក្លារសចបម្
បានលទ្្ធ�លអនាម័យជនបទ្បបកបចោយសមធម៌។ ដ�ចណើ រក្លារទា�ងចនះនឹងជួយដល់
ក្លារខែកសបមរួលកម្មវធីិតាំមវធីិ ៣ យ៉ាងដូ្ខាងចបក្លាម៖ 

•   ទី្មួយ ក្លារទ្ទួ្លបានបណ្ត៊� យន្តក្លារគា�បទ្បតឹមបតូវ ខែដល្ូលដល់បបជាជនខែដល
�ើះខាតពិតបបាកដកំ៊ងមជ្ឈោឋា នជាក់លាក់ អា្តបមូវឱ្យយមានក្លារសាកល្ង និង
ក្លារខែកសបមរួលចបក្លាមក្លារពិនិតយតាំមោន និងក្លារវាយតនមាដិតដល់។ 

•  ទី្ពីរ មានហានិភ័យខែដលយន្តក្លារគា�បទ្មួយ �្នួន  ជាពិចសសក្លារឧបតថាម្ភថវកិ្លា 
ឬសមា្ភ រៈ អា្រ៉ា�ងសេះដល់ក្លារបចងកើតតបមូវក្លារ និងបតូវក�ណត់រកបញ្ញាា ចនះឱ្យយ
បានឆ្នាំប់ប��៊ត។ 

•   ទី្បី  ចា�បា្់បតូវមានក្លារពិនិតយតាំមោនកំ៊ងរយៈចពលខែវង   ចដើម្ីធានាលទ្្ធ�ល
បបកបចោយសមធម៌។ គចបមាងអនាម័យជនបទ្គួរឆាងក្លាត់ក្លារវាយតនមាចធៀបនឹង
ចគាលប�ណងននក្លារ្ូលដល់បករុមជួបក្លារល�បាក សសបតាំម �្ណ៊្ចៅទី្ ៦.២ 
ននចគាលចៅអភិវឌ្ឍន៍បបកបចោយ្ីរភាព ស្តីពីអនាម័យបបកបចោយសមធម៌
សបមាប់ជនបគប់របូ “ចោយចផ្្ត តក្លារយក្ិត្តទ៊្កោក់ជាពិចសសចលើតបមូវក្លារ
របស់សស្តី និងចក្មងសសី និងអំកខែដលសថាិតកំ៊ងសាថា នភាពង្ហាយរងចបគាះ”។

  1្ងបកងចោយ Andy Robinson និង Jamie Myers
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ការពិចារណាពបីល្រ្ធ្លចុ្ដទកាយជាមុនសិន៖  ការដទតៀមខលែលួន
ដ�ើម្បីភាពដជាគជ័យ
ម៊ននឹងអន៊វត្តកម្មវធីិ ឬចសវា បបក្លារស�ខាន់បតូវ៖

ជ�ហាននីមួយៗបតូវបានចលើកមកពិភាកសាកំ៊ងខែ�ំកដូ្ខាងចបក្លាម។

ភស្ត៊តាំងថ្មីៗ និង�ាឹមសារជាក់លាក់កំ៊ង �្ណ៊្ចៅទី្ ៦.២ ននចគាលចៅអភិវឌ្ឍន៍បបកប
ចោយ ្ីរភាពចផ្្ត តស�ខាន់ ចលើសារៈស�ខាន់ននសាថា នភាពគា្ម នក្លារបចនាេ របង់ពាសវាល
ពាសក្លាលទូ្ទា�ងសហគមន៍ និងអនាម័យខែដលបគប់បគងចោយស៊វតថាិភាព រមួទា�ងសបមាប់
បករុមជួបក្លារល�បាក។ ចគាលក្លារណ៍ខែណនា�ឆំ្នាំ� ២០១៨ របស់អងគាក្លារស៊�ភាពពិភពចលាក
ស្តីពីអនាម័យ និងស៊�ភាព ចលើកច�ើងថា “អន្តរ៉ាគមន៍អនាម័យគួរធានាក្លារបគបដណ្ត ប់
ចលើសហគមន៍ទា�ងមូល យ៉ាងចហា្ណាស់មានបងគាន់ស៊វតថាិភាព ខែដលអា្បគប់បគងក្លារ
បចញ្ជូចេ ញចចាលរបស់មន៊សសេចោយស៊វតថាិភាព និងចលើកច�ើងពីឧបសគគាខែ�ំកបច្ចេកវទិ្យា និង
ឥរយិបថកំ៊ងក្លារចបបើបបាស់” (WHO 2018)។
ចបរៅពីចនះ សហគមន៍ទា�ងមូលបតូវចបបើបងគាន់
ឱ្យយបានជាប់លាប់ ចដើម្ីខែកលមអ សាថា នភាព
បរសិាថា ន  និងបចងកើនអតថាបបចយជន៍ស៊�ភាព 
(Cronin et al. 2017; Cumming and Curtis
2018)។ ដូច្ំះស�ខាន់ប��៊តបតូវ បញ្ញាជ ក់ថា
បងគាន់ពិតជាបតូវបានចបបើបបាស់   ចោយមន៊សសេ
បគប់របូមិនខែមនបគាន់ខែតសង់ចចាលចនាះចទ្។

ជ�ហានទី្១៖ ជ�ហានទី្១៖  ក�ណត់ �្ណ៊្ខែដលកម្មវធីិ្ង់សចបម្បានពាក់ព័ន្ធនឹងសមធម៌  
                   និងបរយិប័នំ (ឧ. ក�ណត់លកខណៈននភាពចជាគជ័យ)។

ជ�ហានទី្២៖ជ�ហានទី្២៖    ចបគាងយ៊ទ្្ធសាសស្តសបមាប់ក្លារក�ណត់អត្តសញ្ញាា ណប៊គគាល និងបករុម
                   ខែដលអា្នឹងបតូវក្លារជ�នួយ។

ជ�ហានទី្៣៖ជ�ហានទី្៣៖ អន៊វត្តយន្តក្លារគា�បទ្្បមរុះ

ជ�ហានទី្៤៖ ជ�ហានទី្៤៖   បចងកើតបបព័ន្ធពិនិតយតាំមោនខែដលតាំមោនវឌ្ឍនភាព ចឆ្នាំព ះច�សចបម្
                   បានចគាលប�ណង។

ជ�ហានទី្៥៖ជ�ហានទី្៥៖ បចងកើតដ�ចណើ រក្លារសបមាប់ក្លារខែ្ករ �ខែលក �្ចណះដឹង និងក្លារចរៀនសូបត។

ជ�ហានទី្១៖ ក្លារក�ណត់លកខណៈននភាពចជាគជ័យជ�ហានទី្១៖ ក្លារក�ណត់លកខណៈននភាពចជាគជ័យ
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ក្លារសសាវបជាវបខែនថាម ខែដលឆា៊ះបញ្ញាចេ �ងពីបទ្ពិចសាធន៍ននកម្មវធីិអនាម័យជនបទ្កំ៊ង
បបចទ្ស ៥ បានគូសបញ្ញាជ ក់ពីសារៈស�ខាន់ននក្លារចរៀប �្យន្តក្លារគា�បទ្យ៉ាងយក្ិត្តទ៊្ក
ោក់ចដើម្ីពបងឹងដ�ចណើ រក្លារកំ៊ងបបចទ្ស និងបចញ្ជូចេ ៀស�លប៉ាះពាល់អវជិជមាន (ISF-UTS 
and SNV 2018)។ ខែ�អកចលើក្លារចរៀនសូបតថ្មីៗទា�ងចនះ ចយើងបានកត់សមាគា ល់កតាំ្ត ក�ណត់
ភាពចជាគជ័យ ៥ ចដើម្ីឱ្យយយន្តក្លារគា�បទ្ធានាវសិាលភាពទា�ងសសរុង៖

១.  មន៊សសេបគប់របូ រមួទា�ងបករុមជួបក្លារល�បាក អា្ទ្ទួ្លបានចហោឋា រ្នាសមព័ន្ធ
      អនាម័យខែដលសមសសប និងអា្ទ្ទួ្លយកបាន។

២.  មន៊សសេបគប់របូចបបើបបាស់ចហោឋា រ្នាសមព័ន្ធអនាម័យជាប់លាប់។

៣.  យន្តក្លារគា�បទ្បតូវបានបញ្ញ្ញាជ បកំ៊ងសាថា ប័នរោឋា ភិបាល ដ�ចណើ រក្លារឯកជន និង
      ដ�ចណើ រក្លាររបស់វស័ិយច�សេងចទ្ៀត។

៤.  យន្តក្លារឧបតថាម្ភថវកិ្លា ឬសមា្ភ រៈ ចដើម្ីបចងកើនលទ្្ធភាពទ្ទួ្លបានអនាម័យកំ៊ង 
       ត�បន់មួយ មិនស៊ទ្្ធខែតរ៉ា�ងសេះដល់វឌ្ឍនភាពកំ៊ងត�បន់ច�សេងចទ្ៀត ឬទី្�សារ
     ទឹ្កសាអ ត និងអនាម័យច�ើយ។

៥.  �្ណាយចលើយន្តក្លារគា�បទ្ មិនខែមនជាកតាំ្ត រ៉ា�ងសេះដល់ក្លារពបងីកយន្តក្លារចនះ   
        ច�ើយ។

ក្លារជ�រញ៊ឱ្យយប៊គគាលស�ខាន់ៗកំ៊ងមូលោឋា ន្ូលរមួកំ៊ងដ�ចណើ រ

ក្លារចនះ។ ចបកឌីត ៖ WEDC/Rod Shaw

ក្លារធានាសមភាព និងក្លារមិនចរ ើស
ចអើងកំ៊ងសកម្មភាពអនាម័យ តបមូវឱ្យយ
ទី្ភំាក់ង្ហារគា�បទ្ក�ណត់អត្តសញ្ញាា ណជន
ជួបក្លារល�បាកកំ៊ងក្លារទ្ទួ្លបានអនាម័យ
(Roaf et al. 2018)។ ដូ្ក្លារចរៀបរ៉ាប់កំ៊ង
ខែ�ំកទី្១ ននឯកសារចនះ ចា�បា្់បតូវមាន
ក្លារក�ណត់អត្តសញ្ញាា ណជន និងបករុមជួប
ក្លារល�បាកយ៉ាងបតឹមបតូវ ចដើម្ីក្លាត់បនថាយ
ហានិភ័យ និងចោះសសាយឧបសគគារ៉ារ៉ា�ង
ជន/ បករុមជួបក្លារល�បាកកំ៊ងក្លារសាងសង់
និងខែថទា�ជួសជ៊លបងគាន់ បូករមួនឹងក្លារ
ពនិតយតាំមោនលទ្្ធ�លសបមាប់បករុម
ជាក់លាក់ទា�ងចនះ (House et al. 2017)។

ជ�ហានទី្២៖ ក្លារក�ណត់វសិាលភាព និងក្លារក�ណត់អត្តសញ្ញាា ណបករុមជួបក្លារល�បាកជ�ហានទី្២៖ ក្លារក�ណត់វសិាលភាព និងក្លារក�ណត់អត្តសញ្ញាា ណបករុមជួបក្លារល�បាក
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ក្លារពបងឹងភស្ត៊តាំងក្លារពបងឹងភស្ត៊តាំង

បករុមខែដលបតូវបានក�ណត់អត្តសញ្ញាា ណទូ្ច�ជាបករុមជួបក្លារល�បាក អា្នឹងទាមទារ 
ឬមិនទាមទារក្លារគា�បទ្កំ៊ងក្លារសាងសង់ ចបបើបបាស់ ឬខែថទា�ជួសជ៊លបងគាន់ (House et 
al. 2017)។ អំកខែដលទាមទារក្លារគា�បទ្អា្បតូវបានចគចមើលរ �លង បបសិនចបើលកខណៈ
វនិិ្្័យននលកខណៈសម្ត្តិសបមាប់ទ្ទួ្លបានក្លារគា�បទ្ គា្ម នលកខណៈបរយិប័នំបគប់បគាន់ 
ឬក៏មានឧបសគគាជាចប ើ្នរ៉ារ៉ា�ងក្លារ្ូលរមួ (ឧ. បបសិនចបើក្លារ្ូលរមួតបមូវឱ្យយពួកចគច្ះ
អកសេរ ឬ �្ណាយចលើក្លារចធើើដ�ចណើ រច�ទី្តាំ�ងគចបមាង)។ ពាក់ព័ន្ធនឹងក្លារចោះសសាយ 
ក�ហ៊សឆគាងននក្លាររមួបញ្ជូចេូ ល និងក្លារផ្ត់ច្ញ ចា�បា្់បតូវខែ�អកតាំមចមចរៀន ៣ ចៅចពល
ក�ណត់អត្តសញ្ញាា ណអំកខែដលបតូវក្លារគា�បទ្សបមាប់ក្លារទ្ទួ្លបានអនាម័យ (ISF-UTS
 and SNV 2018)៖ 

•   ចដញចោលក្លារសន្មត និងខែ�អកចលើភស្ត៊តាំងស្តីពីអំកខែដលបតូវក្លារក្លារគា�បទ្ចដើម្ី
ធានាថា គា្ម នក្លារផ្ត់ច្ញនរណាមំាក់ និងជួយដល់ក្លារក�ណត់អាទិ្ភាពនន
យ៊ទ្្ធសាសស្តគា�បទ្។ 

• ចបបើបបាស់វធីិសាសស្តច�សេងៗ កំ៊ងក្លារក�ណត់អត្តសញ្ញាា ណ បករុមជួបក្លារល�បាក
បបកបចោយភាពសាមញ្ជូា តមាា ភាព និងភាពបគប់បជរុងចបជាយចដើម្ីរមួបញ្ជូចេូ ល និង
គា�បទ្ឱ្យយប៊គគាលខែដលមានលកខណៈសម្ត្តិអា្ទ្ទួ្លបានយន្តក្លារគា�បទ្ ប៉ា៊ខែន្តមិន
ចធើើឱ្យយវធីិសាសស្តចនះស្ម៊គសា្ម ញខាា �ង។ 

•   ក្លារក�ណត់អត្តសញ្ញាា ណបករុមជួបក្លារល�បាក មិនគួរជាដ�ចណើ រក្លារោ្់ចោយខែ�ក
មួយចនាះចទ្ ប៉ា៊ខែន្តដ�ចណើ រក្លារចនះគួរបតូវបានខែកសបមរួលច�ើងវញិ និងទ្ទួ្លបាន
ក្លារយក្ិត្តទ៊្កោក់ កំ៊ងចពលអន៊វត្តកម្មវធីិ។

ក្លារពិចបគាះចយបល់ជាមួយប៊រស និងសស្តី �្ណាស់កំ៊ង

ទី្បករុងក្លាត់មា៉ា ន់ឌូ បបចទ្សចនបា៉ា ល់។

ចបកឌីត ៖ WSSCC/Javier Acebal

សស្តីក�ព៊ង្ូលរមួកំ៊ងបពឹត្តិក្លារណ៍ប��៊សសហគមន៍ដឹកនា�

អនាម័យទា�ងសសរុងកំ៊ងត�បន់រោឋា ភិបាលមូលោឋា ន

Obanliku បបចទ្សនីចហសេរយី៉ា។ 

ចបកឌីត ៖ United Purpose/Jason Florio

តាំរ៉ាង ១ ចរៀបរ៉ាប់ពីមចធយាបាយច�សេងៗកំ៊ងក្លារក�ណត់អត្តសញ្ញាា ណបករុមជួបក្លារល�បាក និង
គ៊ណសម្ត្តិ និងគ៊ណវបិត្តិននមចធយាបាយទា�ងចនាះ។



១០

តាំរ៉ាង ១៖ មចធយាបាយក�ណត់អត្តសញ្ញាា ណបករុមជួបក្លារល�បាកតាំរ៉ាង ១៖ មចធយាបាយក�ណត់អត្តសញ្ញាា ណបករុមជួបក្លារល�បាក

បបភព ៖ ដកសសង់ច្ញពី ISF-UTS (2016), Jenkins and Pedi (2013), and WASHPaLS (2018)

មចធយាបាយមចធយាបាយ គ៊ណសម្ត្តិគ៊ណសម្ត្តិ        គ៊ណវបិត្តិគ៊ណវបិត្តិ

ចបបើបបាស់បបភពទិ្នំន័យមានសសាប់

(ឧ. ទិ្នំន័យជ�ចរឿនក្លារអចងកតស៊�ភាព

បបជាសាសស្ត ឬបបព័ន្ធក�ណត់អត្តសញ្ញាា ណ

ភាពបកីបក) (សូមចមើលករណីសិកសាទី្ ១ 

ចៅទ្�ព័រ....) 

•   ក្លារតបមឹមតបមង់តាំមបបភពទិ្នំ័យរបស់រោឋា ភិបាល នឹងសបមរួលដល់

ក្លារតបមឹមតបមង់តាំមកម្មវធីិក្លាត់បនថាយភាពបកីបក និងកម្មវធីិគា�ពារ

សងគាមខែដលមានសសាប់។

•   អា្ពាក់ព័ន្ធជាមួយ និងខែកលមអបបព័ន្ធពិនិតយតាំមោនរបស់រោឋា ភិបាល

•   អា្�្តល់បបចភទ្្ាស់លាស់ននប៊គគាលខែដលនឹងទ្ទួ្លបាន ឬនឹងមិន

ទ្ទួ្លបានក្លារគា�បទ្

•   ក្លារចបបើបបាស់ក្លារអចងកតតាំមស្តង់ោរអន្តរជាតិ នឹងធានានូវវធីិសាសស្ត

រមួតាំមបណា្ត បបចទ្សនានា។

•   បបភពរបស់រោឋា ភិបាលអា្ចផ្្ត តខែតចលើវសិមភាពចសដឋាកិ្ចេ។

•   និយមន័យ�ាូវក្លារននភាពបកីបក អា្មិនឆា៊ះបញ្ញាចេ �ងបតឹមបតូវពីតថភាព។

•   ទិ្នំន័យអា្មានគ៊ណភាពទាប គា្ម នក្លារច�េៀងផ្េ ត់ គា្ម ន ឬ�៊តស៊ពលភាព។

•   ទិ្នំន័យអា្មិនបតូវបានចធើើប្ចេ៊ប្នំភាពញឹកញាប់

ក្លារវាយតនមាចោយឯករ៉ាជយចលើបបាក់

�្ណូលបទ្ពយសម្ត្តិ ឬលកខណៈច�សេង

ចទ្ៀតរបស់បគរួសារ (ឧ. ក្លារ្៊ះតាំមបគរួសារ

ឬក្លារបា៉ា ន់បបមាណបគរួសារចៅចពលពួកចគ

ចសំើស៊�ក្លារគា�បទ្) 

(សូមចមើលករណីសិកសាទី្ ២ ចៅទ្�ព័រ.....)

•   �្តល់លទ្្ធភាពឱ្យយមានក្លារចបបើបបាស់វធីិសាសស្តខែដលលអិតលអន់និងខែក

សបមរួលច�តាំមបរបិទ្ជាក់លាក់

•   ក្លារវាយតនមាជាក់ខែស្តងចលើបទ្ពយសម្ត្តិអា្ក្លាន់ខែតមានភាពបបាកដ

បបជា និងបតឹមបតូវជាងសើ័យរ៉ាយក្លារណ៍ពីបបាក់ �្ណូល

•   អា្ជួយក�ណត់រកវសិមភាពកំ៊ងបគរួសារ

•   �្ណាយចពលយូរ និងធនធានចប ើ្ន និងល�បាកពបងីក

•   បបាក់ �្ណូលខែដលរ៉ាយក្លារណ៍ចោយប៊គគាលផ្េ ល់អា្មិនសូវបតឹមបតូវ។

•   អា្ចមើលរ �លងអំកខែដលមានលកខណៈសម្ត្តិទ្ទួ្លបានក្លារគា�បទ្បបសិនចបើពួកចគមិន្ូលរមួចោយផ្េ ល់។

សបមបសបមរួលក្លារវាយតនមាចោយ�ាួនឯង

ខែដលដឹកនា�ចោយសហគមន៍ 

(ឬដឹកនា�ចោយរោឋា ភិបាលមូលោឋា ន)

•   ចលើកកមពស់តមាា ភាព និងសើ័យសចបម្្ិត្តចៅកបមិតសហគមន៍

•   វាយតនមា �្ចណះដឹងចៅមូលោឋា នស្តីពីវសិមភាព និងគ៊ណវបិត្តិ

•   សបមរួលដល់វធីិសាសស្តខែ�អកតាំមក្លារមូលមតិគំា ចដើម្ី�គាូរ�គាងក្លារគា�បទ្

ខែដលមានច�នឹងតបមូវក្លារ

•   អា្បងកភាព្បមូង្បមាស់កំ៊ងសហគមន៍ ពាក់ព័ន្ធនឹងអំកខែដលចគសន្មតថាបតូវក្លារជ�នួយ។

•   ទាមទារធនធានមន៊សសេយ៉ាងចប ើ្នសបមាប់ក្លារចរៀប �្ និងបគប់បគងចោយគិតពីអារម្មណ៍របស់អំកដនទ្

•   ល�បាកចធើើបបតិបត្តិក្លារបទ្ង់បទាយធ�

•   ហានិភ័យននអ�ចពើព៊ករលួយចោយបករុមឥសសេរៈជន

សហក្លារជាមួយអងគាក្លារមូលោឋា ន (ឧ.បករុម

តសូុមតិគា�បទ្ជនពិក្លារខែដលសាគា ល់

សហគមន៍មូលោឋា ន្ាស់)

•   ខែ�អកចលើជ�នាញកំ៊ងមូលោឋា ន និង �្ចណះដឹងរបស់សហគមន៍ស្តីពីជន

ខែដលអា្ជួបក្លារល�បាក

•   អា្ �្ណាយចពលយូរ និងបងកជាអ�ចពើព៊ករលួយ ឬក្លារអន៊វត្ត�៊សទិ្សចៅ

•   បបខែហលជាមិនអា្ពបងីកបាន  បបសិនចបើគា្ម នអងគាក្លារនដគូកំ៊ងត�បន់ភូមិសាសស្តទា�ងអស់

ក្លារក�ណត់ទី្តាំ�ងភូមិសាសស្ត/ត�បន់

ចគាលចៅ (ឧ.ក្លារក�ណត់រកត�បន់ខែដលចគ

ចាត់ទ៊្កថា ស�បូរបគរួសារបកីបក)

•   ង្ហាយបចងកើតបព�បបទ្ល់ត�បន់សបមាប់អំកខែដលនឹងទ្ទួ្លបានក្លារគា�បទ្

•   ជាវធីិសាសស្តខែដល �្ណាយតិ្ និងអា្ពបងីកបាន

•   ហានិភ័យក្លាន់ខែត�ពស់ននក្លាររមួបញ្ជូចេូ លអំកខែដលមិនបកីបក ឬផ្ត់ច្ញជនបកីបក កំ៊ងក្លារទ្ទួ្លបានជ�នួយ

•   ចផ្្ត តខែតចលើវសិមភាពចសដឋាកិ្ចេ

•   អា្រមួ �្ខែណកបងកជាក្លារមាក់ង្ហាយត�បន់ណាមួយ

•   អា្ចធើើឱ្យយមានក្លាររ �ពឹងទ៊្កចលើក្លារ�្តល់ជ�នួយដូ្គំាកំ៊ងសសរុកជិតខាង។

�្តល់ក្លារគា�បទ្ខែដលមានភាពទាក់ទាញ

ទា�ង �្ចពាះអំកខែដល�ើះខាតពិតបបាកដ 

(ឧ. ក្លារឧបតថាម្ភសមា្ភ រៈសបមាប់ក្លារសង់

បងគាន់រច�្ត ធម្មតាំកំ៊ងត�បន់ខែដលបគរួសារ

ស្ត៊កស្តម្ភ្ង់បានអាងទឹ្កសអ៊យ)។

•   មានក�ហ៊សឆគាងតិ្តួ្ពាក់ព័ន្ធនឹងក្លាររមួបញ្ជូចេូ ល (អំកខែដលមិនបតូវ 

ក្លារជ�នួយ)

•   ល�បាករ្នាឱ្យយមានបបសិទ្្ធភាព

•   មិនខែមនជនបគប់របូខែដល�ើះខាត ស៊ទ្្ធខែតអា្ទ្ទួ្លបានបបចយជន៍ចនាះចទ្។



១១

បបភព ៖ ដកសសង់ច្ញពី ISF-UTS (2016), Jenkins and Pedi (2013), and WASHPaLS (2018)

មចធយាបាយមចធយាបាយ គ៊ណសម្ត្តិគ៊ណសម្ត្តិ        គ៊ណវបិត្តិគ៊ណវបិត្តិ

ចបបើបបាស់បបភពទិ្នំន័យមានសសាប់

(ឧ. ទិ្នំន័យជ�ចរឿនក្លារអចងកតស៊�ភាព

បបជាសាសស្ត ឬបបព័ន្ធក�ណត់អត្តសញ្ញាា ណ

ភាពបកីបក) (សូមចមើលករណីសិកសាទី្ ១ 

ចៅទ្�ព័រ....) 

•   ក្លារតបមឹមតបមង់តាំមបបភពទិ្នំ័យរបស់រោឋា ភិបាល នឹងសបមរួលដល់

ក្លារតបមឹមតបមង់តាំមកម្មវធីិក្លាត់បនថាយភាពបកីបក និងកម្មវធីិគា�ពារ

សងគាមខែដលមានសសាប់។

•   អា្ពាក់ព័ន្ធជាមួយ និងខែកលមអបបព័ន្ធពិនិតយតាំមោនរបស់រោឋា ភិបាល

•   អា្�្តល់បបចភទ្្ាស់លាស់ននប៊គគាលខែដលនឹងទ្ទួ្លបាន ឬនឹងមិន

ទ្ទួ្លបានក្លារគា�បទ្

•   ក្លារចបបើបបាស់ក្លារអចងកតតាំមស្តង់ោរអន្តរជាតិ នឹងធានានូវវធីិសាសស្ត

រមួតាំមបណា្ត បបចទ្សនានា។

•   បបភពរបស់រោឋា ភិបាលអា្ចផ្្ត តខែតចលើវសិមភាពចសដឋាកិ្ចេ។

•   និយមន័យ�ាូវក្លារននភាពបកីបក អា្មិនឆា៊ះបញ្ញាចេ �ងបតឹមបតូវពីតថភាព។

•   ទិ្នំន័យអា្មានគ៊ណភាពទាប គា្ម នក្លារច�េៀងផ្េ ត់ គា្ម ន ឬ�៊តស៊ពលភាព។

•   ទិ្នំន័យអា្មិនបតូវបានចធើើប្ចេ៊ប្នំភាពញឹកញាប់

ក្លារវាយតនមាចោយឯករ៉ាជយចលើបបាក់

�្ណូលបទ្ពយសម្ត្តិ ឬលកខណៈច�សេង

ចទ្ៀតរបស់បគរួសារ (ឧ. ក្លារ្៊ះតាំមបគរួសារ

ឬក្លារបា៉ា ន់បបមាណបគរួសារចៅចពលពួកចគ

ចសំើស៊�ក្លារគា�បទ្) 

(សូមចមើលករណីសិកសាទី្ ២ ចៅទ្�ព័រ.....)

•   �្តល់លទ្្ធភាពឱ្យយមានក្លារចបបើបបាស់វធីិសាសស្តខែដលលអិតលអន់និងខែក

សបមរួលច�តាំមបរបិទ្ជាក់លាក់

•   ក្លារវាយតនមាជាក់ខែស្តងចលើបទ្ពយសម្ត្តិអា្ក្លាន់ខែតមានភាពបបាកដ

បបជា និងបតឹមបតូវជាងសើ័យរ៉ាយក្លារណ៍ពីបបាក់ �្ណូល

•   អា្ជួយក�ណត់រកវសិមភាពកំ៊ងបគរួសារ

•   �្ណាយចពលយូរ និងធនធានចប ើ្ន និងល�បាកពបងីក

•   បបាក់ �្ណូលខែដលរ៉ាយក្លារណ៍ចោយប៊គគាលផ្េ ល់អា្មិនសូវបតឹមបតូវ។

•   អា្ចមើលរ �លងអំកខែដលមានលកខណៈសម្ត្តិទ្ទួ្លបានក្លារគា�បទ្បបសិនចបើពួកចគមិន្ូលរមួចោយផ្េ ល់។

សបមបសបមរួលក្លារវាយតនមាចោយ�ាួនឯង

ខែដលដឹកនា�ចោយសហគមន៍ 

(ឬដឹកនា�ចោយរោឋា ភិបាលមូលោឋា ន)

•   ចលើកកមពស់តមាា ភាព និងសើ័យសចបម្្ិត្តចៅកបមិតសហគមន៍

•   វាយតនមា �្ចណះដឹងចៅមូលោឋា នស្តីពីវសិមភាព និងគ៊ណវបិត្តិ

•   សបមរួលដល់វធីិសាសស្តខែ�អកតាំមក្លារមូលមតិគំា ចដើម្ី�គាូរ�គាងក្លារគា�បទ្

ខែដលមានច�នឹងតបមូវក្លារ

•   អា្បងកភាព្បមូង្បមាស់កំ៊ងសហគមន៍ ពាក់ព័ន្ធនឹងអំកខែដលចគសន្មតថាបតូវក្លារជ�នួយ។

•   ទាមទារធនធានមន៊សសេយ៉ាងចប ើ្នសបមាប់ក្លារចរៀប �្ និងបគប់បគងចោយគិតពីអារម្មណ៍របស់អំកដនទ្

•   ល�បាកចធើើបបតិបត្តិក្លារបទ្ង់បទាយធ�

•   ហានិភ័យននអ�ចពើព៊ករលួយចោយបករុមឥសសេរៈជន

សហក្លារជាមួយអងគាក្លារមូលោឋា ន (ឧ.បករុម

តសូុមតិគា�បទ្ជនពិក្លារខែដលសាគា ល់

សហគមន៍មូលោឋា ន្ាស់)

•   ខែ�អកចលើជ�នាញកំ៊ងមូលោឋា ន និង �្ចណះដឹងរបស់សហគមន៍ស្តីពីជន

ខែដលអា្ជួបក្លារល�បាក

•   អា្ �្ណាយចពលយូរ និងបងកជាអ�ចពើព៊ករលួយ ឬក្លារអន៊វត្ត�៊សទិ្សចៅ

•   បបខែហលជាមិនអា្ពបងីកបាន  បបសិនចបើគា្ម នអងគាក្លារនដគូកំ៊ងត�បន់ភូមិសាសស្តទា�ងអស់

ក្លារក�ណត់ទី្តាំ�ងភូមិសាសស្ត/ត�បន់

ចគាលចៅ (ឧ.ក្លារក�ណត់រកត�បន់ខែដលចគ

ចាត់ទ៊្កថា ស�បូរបគរួសារបកីបក)

•   ង្ហាយបចងកើតបព�បបទ្ល់ត�បន់សបមាប់អំកខែដលនឹងទ្ទួ្លបានក្លារគា�បទ្

•   ជាវធីិសាសស្តខែដល �្ណាយតិ្ និងអា្ពបងីកបាន

•   ហានិភ័យក្លាន់ខែត�ពស់ននក្លាររមួបញ្ជូចេូ លអំកខែដលមិនបកីបក ឬផ្ត់ច្ញជនបកីបក កំ៊ងក្លារទ្ទួ្លបានជ�នួយ

•   ចផ្្ត តខែតចលើវសិមភាពចសដឋាកិ្ចេ

•   អា្រមួ �្ខែណកបងកជាក្លារមាក់ង្ហាយត�បន់ណាមួយ

•   អា្ចធើើឱ្យយមានក្លាររ �ពឹងទ៊្កចលើក្លារ�្តល់ជ�នួយដូ្គំាកំ៊ងសសរុកជិតខាង។

�្តល់ក្លារគា�បទ្ខែដលមានភាពទាក់ទាញ

ទា�ង �្ចពាះអំកខែដល�ើះខាតពិតបបាកដ 

(ឧ. ក្លារឧបតថាម្ភសមា្ភ រៈសបមាប់ក្លារសង់

បងគាន់រច�្ត ធម្មតាំកំ៊ងត�បន់ខែដលបគរួសារ

ស្ត៊កស្តម្ភ្ង់បានអាងទឹ្កសអ៊យ)។

•   មានក�ហ៊សឆគាងតិ្តួ្ពាក់ព័ន្ធនឹងក្លាររមួបញ្ជូចេូ ល (អំកខែដលមិនបតូវ 

ក្លារជ�នួយ)

•   ល�បាករ្នាឱ្យយមានបបសិទ្្ធភាព

•   មិនខែមនជនបគប់របូខែដល�ើះខាត ស៊ទ្្ធខែតអា្ទ្ទួ្លបានបបចយជន៍ចនាះចទ្។



១២

អា្មានយន្តក្លារគា�បទ្ជាចប ើ្ន (សូមចមើលរបូ ១) ប៉ា៊ខែន្តស�ខាន់ប��៊តបតូវពិចារណាពី
រចបៀបខែដលយ៊ទ្្ធសាសស្តគា�បទ្នានាសី៊សង្ហាើ ក់គំានឹងបរបិទ្ជាក់លាក់។ ឧ. ត�បន់ជនបទ្
មួយ �្នួនចៅជិត�សារ  និងរោឋា ភិបាលមូលោឋា ន ជាងត�បន់ជនបទ្ច�សេងចទ្ៀត ឬមាន
សមព័ន្ធភាពសងគាមរងឹមា� ឬច�សាយជាងត�បន់ច�សេងចទ្ៀត ចហើយកតាំ្ត ទា�ងចនះអា្ចធើើឱ្យយ
ប៉ាះពាល់ដល់បបសិទ្្ធភាពននយ៊ទ្្ធសាសស្តគា�បទ្ខែដលបានចបជើសចរ ើស។ ឯកសារមានសសាប់
ស្តីពីយន្តក្លារគា�បទ្ចផ្្ត តស�ខាន់ចលើក្លារឧបតថាម្ភថវកិ្លា និងសមា្ភ រៈ ចហើយ �្ណ៊្ទា�ងចនះ
ចល្ច�ើងកំ៊ងករណីសិកសាននឯកសារចនះ។ ដូច្ំះ �ាឹមសារលមអិតស្តីពីទ្បមង់យន្តក្លារ
គា�បទ្ច�សេងចទ្ៀតមានចរៀបរ៉ាប់ដូ្ខាងចបក្លាម៖ 

ចលើកទឹ្ក្ិត្តឱ្យយអំកដឹកនា�មូលោឋា នចកៀរគរធនធាន៖ចលើកទឹ្ក្ិត្តឱ្យយអំកដឹកនា�មូលោឋា នចកៀរគរធនធាន៖ យន្តក្លារចនះចប ើ្នខែតជាខែ�ំកមួយ
ននអន្តរ៉ាគមន៍សហគមន៍ដឹកនា�អនាម័យទា�ងសសរុងខែបបបបនពណី ប៉ា៊ខែន្តវាមិនស៊ទ្្ធខែតបតូវ
បានអន៊វត្តជាបបព័ន្ធចដើម្ីចលើកច�ើងពីបករុមជួបក្លារល�បាកទា�ងអស់ចនាះចទ្។ ឧទាហរណ៍
មួយកំ៊ងបបចទ្សចនបា៉ា ល់បង្ហាា ញថា ចបរៅពីក្លារចកៀរគរក្លារគា�បទ្កំ៊ងមូលោឋា នដល់បគរួសារ
ខែដលគា្ម នលទ្្ធភាពសង់បងគាន់ អាជាញា ធរមូលោឋា នអា្ជួលអំកចកៀរគរសងគាមមូសាីមឱ្យយ្៊ះ
តាំម�េះបគរួសារមូសាីម ចដើម្ីបចងកើនក្លារសសូបទាញបករុមអំកខែដលមិនទ្ទួ្លបានក្លារយក
្ិត្តទ៊្កោក់ (ISF-UTS and SNV, 2018)។ ចបគឿងចលើកទឹ្ក្ិត្តសបមាប់ឱ្យយអំកដឹកនា�
មូលោឋា នគា�បទ្លទ្្ធ�លបបកបចោយសមធម៌ ពិតជាមានបបសិទ្្ធភាព ប៉ា៊ខែន្តគួរចរៀប �្  និង
ជ�រញ៊ចបគឿងចលើកទឹ្ក្ិត្តទា�ងចនាះចោយបបរុងបបយ័តំ។ ឧ. ក្លារ�្តល់ក្លារទ្ទួ្លសាគា ល់�ាូវ
ក្លារដល់អំកដឹកនា�ចដើម្ីបចងកើនសាថា នភាពរបស់�ាួន ឬក៏ក្លារយិល័យសសរុកអា្ទ្ទួ្លបាន
ក្លារច�េរសា្់បបាក់ចោយមានលកខ�ណ្ឌ  ចដើម្ីចលើកទឹ្ក្ិត្តឱ្យយពួកចគសចបម្បានលទ្្ធ�ល
អនាម័យបបកបចោយសមធម៌ (សូមចមើលករណីសិកសាទី្ ១ ទ្�ព័រ....)។ 

ចលើកទឹ្ក្ិត្តគ�រអូាជីវកម្មបរយិប័នំ៖ចលើកទឹ្ក្ិត្តគ�រអូាជីវកម្មបរយិប័នំ៖ វស័ិយឯកជនអា្ចដើរតួនាទី្ស�ខាន់កំ៊ងក្លារជ�រញ៊
ក្លារសង់បងគាន់ ប៉ា៊ខែន្តមិនស៊ទ្្ធខែតចាត់ទ៊្កថា ជនបកីបកអា្�្តល់បបាក់ �្ចណញដល់�ាួនចនាះ
ចទ្។ ចគអា្ពបងឹងសមធម៌ តាំមរយៈក្លារចធើើយ៉ាងណាឱ្យយអាជីវកម្មអនាម័យមានសា្ម រតី
“ទ្ទួ្ល�៊សបតូវកំ៊ងសងគាម” និងចរៀប �្ខែ�នក្លារអាជីវកម្ម ខែដលអា្ឱ្យយពួកចគ�្តល់�លិត�ល
និងចសវាខែដលមានតនមាសមរមយ (និងខែកសបមរួលច�តាំមតបមូវក្លារ) ចោយមិនចធើើឱ្យយប៉ាះ
ពាល់ដល់បបាក់ �្ចណញរបស់ពួកចគ។ ឧ. សូមចមើលវធីិសាសស្តរបស់ iDE កំ៊ងក្លារចធើើទី្
�សារអនាម័យខែដលគា�បទ្ជនបកីបកចៅកមព៊ជា (iDE, n.d.)។ កំ៊ងករណីមួយ �្នួន បបខែហល
ជាបតូវមានអន្តរ៉ាគមន៍ពីរោឋា ភិបាលចដើម្ីជួយ�្តល់ក្លារគា�បទ្ ឬចបគឿងចលើកទឹ្ក្ិត្តឱ្យយ
អាជីវកម្ម្ូលដល់បករុមជួបក្លារល�បាក (ជាពិចសសកំ៊ងករណីខែដលត�បន់ោ្់សសយល
មានបញ្ញាា ចសដឋាកិ្ចេ) (Gero and Willetts, 2019)។

ជ�ហានទី្ ៣៖ ក្លារអន៊វត្តយន្តក្លារគា�បទ្្បមរុះជ�ហានទី្ ៣៖ ក្លារអន៊វត្តយន្តក្លារគា�បទ្្បមរុះ
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ក្លារសង់បងគាន់សបមាប់ជនពិក្លារកំ៊ង
ទី្បករុង ោក្លា បបចទ្សបង់ក្លាា ចដស។ 
ចបកឌីត៖ Juliet Willets

“បងគាន់ង្ហាយសសរួល” ស្តង់ោរ។ 
ចបកឌីត៖ iDE Cambodia

“បងគាន់កងលូ៖ ជចបមើសខែដលក្លាន់ខែត
សាមញ្ជូា និងមានតនមាសមរមយ។ 
ចបកឌីត៖ iDE Cambodia

ក្លារសសាវបជាវបចណ្តើ រៗ ស្តីពី
បទ្ពិចសាធន៍របស់ជនពិក្លារកំ៊ង
វស័ិយទឹ្កសាអ ត និងអនាម័យ។
សស្តីគថាង់មំាក់ខែដលមិនអា្
និយយពី Sarlahi បានខែ្ករ �ខែលក
បទ្ពិចសាធន៍ស្តីពីក្លារចបបើបបាស់
ទឹ្ក និងអនាម័យផ្េ ល់�ាួន 
(SNV បបចទ្សចនបា៉ា ល់)។
ចបកឌីត៖ Vijay Yadav, District 
DPO, Sarlahi ជ�នួម៊�ឱ្យយ 
SNV បបចទ្សចនបា៉ា ល់

ចធើើក្លារអចងកតបចណ្តើ រៗ៖ចធើើក្លារអចងកតបចណ្តើ រៗ៖   អាកប្កិរយិ ឥរយិបថ ្ �ចណះដឹង និងក្លារអន៊វត្តខែដលពាក់ព័ន្ធ
នឹងអនាម័យ មានលកខណៈខែ�អកតាំមបរបិទ្ប��៊ត។ អា្ចធើើក្លារសសាវបជាវបចណ្តើ រៗចដើម្ី
ខែសើងយល់ក្លាន់ខែត្ាស់ពី �្ណ៊្ទា�ងចនះ និងរចបៀបខែដល �្ណ៊្ទា�ងចនះខែបបបបរួល
តាំមបករុមនានា ចដើម្ី�្តល់មូលោឋា នព័ត៌មានដល់ក្លារោក់បញ្ជូចេូ លយន្តក្លារគា�បទ្្បមរុះ និង
ទ្ទួ្លបានធាត៊្ូលពីអំកខែដលអា្ក្លាា យជាអំកទ្ទួ្ល�ល។ ឧ. សូមចមើលក្លារសសាវបជាវ
របស់ SNV ស្តពីក្លារចបបើបបាស់បងគាន់ និងក្លារលាងសមាអ តនដជាមួយនឹងសាបូុ ខែដល
សសាវបជាវពីភាព�៊សគំាកំ៊ង �្ចណាមបករុមជាតិពន្ធ៊ និងបករុមសាសនាចៅបបចទ្សចនបា៉ា ល់
(SNV, 2015)។ ក្លារជ�រញ៊ឱ្យយរោឋា ភិបាលមូលោឋា ន្ូលរមួកំ៊ងក្លារសសាវបជាវចនះ អា្�្តល់
លទ្្ធ�លចរៀនសូបតខែ�អកតាំមបទ្ពិចសាធន៍ចដើម្ីជ�រញ៊ក្លារចប្តជាញា ្ិត្តរបស់អំកដឹកនា�មូលោឋា ន
កំ៊ងក្លារ្ូលដល់ជនបគប់របូ។ 
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តសូមតិឱ្យយចបបើបបាស់វធីិសាសស្តខែ�អកតាំមភស្ត៊តាំង៖តសូមតិឱ្យយចបបើបបាស់វធីិសាសស្តខែ�អកតាំមភស្ត៊តាំង៖ អំកតាំក់ខែតងចគាលនចយបាយ និង
អំកមានក្លាតពើកិ្ចេច�សេងចទ្ៀត ខែដលទ្ទួ្ល�៊សបតូវចលើក្លារធានាលទ្្ធភាពទ្ទួ្ល បាន
អនាម័យចោយស៊វតថាិភាព គួរខែ�អកចលើភស្ត៊តាំងមានសសាប់ចដើម្ី្ូលដល់ជនបគប់របូ។
ចទាះជាយ៉ាងណា ភស្ត៊តាំងទា�ងចនះចប ើ្នខែតមានកំ៊ងឯកសារចបាះព៊មព�សាយខែដលល�បាក
បកខែបប (ឧ. អតថាបទ្ទិ្នំាន៊ប្វត្តិ និងរបាយក្លារណ៍បច្ចេកចទ្សខែវងអនាា យ)។ ក្លារតសូុមតិ
អនាម័យជនបទ្ គួរគា�បទ្ដល់ក្លារសសាវបជាវកំ៊ងមូលោឋា នស្តីពីបញ្ញាា បបឈមរបស់បគរួសារ
ជួបក្លារល�បាក និងជួយបកខែបប និងបកសសាយភស្ត៊តាំងទា�ងចនាះច�ជាពាកយចព្ន៍ខែដល
អា្យល់បាន និងកសាងក្លារយល់ដឹងស្តីពីមូលចហត៊ខែដលវធីិសាសស្តខែ�អកតាំមភស្ត៊តាំង
�្តល់គ៊ណបបចយជន៍។ 

ចលើកកមពស់បច្ចេកវទិ្យាអនាម័យបរយិប័នំ៖ ចលើកកមពស់បច្ចេកវទិ្យាអនាម័យបរយិប័នំ៖ ជនពិក្លារ បបខែហលជាបតូវក្លារក្លារចរៀប �្ខែ�ន
ក្លារ និងថវកិ្លាជាក់លាក់កំ៊ងអន្តរ៉ាគមន៍នានាចដើម្ីប�ចពញតបមូវក្លាររបស់ពួកចគ។  អំក
អន៊វត្តន៍ អំកដឹកនា�មូលោឋា ន និងអំកច�សេងចទ្ៀត បបខែហលជាបតូវក្លារក្លារកសាងក្លារយល់
ដឹង និងក្លារបណ្ត៊ ះបណា្ត លខែដលគិតគូរពីជនពិក្លារ ចហើយបបខែហលជាបតូវចធើើក្លារវាយ
តនមាខែបប្ូលរមួចលើឧបសគគារ៉ារ៉ា�ងភាពង្ហាយសសរួលចបបើបបាស់។ មួយវញិចទ្ៀត បបខែហល
ជាបតូវបណ្ត៊ ះបណា្ត លជាងស�ណង់កំ៊ងមូលោឋា នចដើម្ីឱ្យយពួកចគអា្សង់បងគាន់ខែដលគិត
គូរពីជនពិក្លារ។ ខែ�ំកចនះបតូវបានចលើកមកពិភាកសាលមអិតកំ៊ងឯកសារទី្ ៣ ននកបមង
ឯកសារ “បព�ខែដនននកម្មវធីិសហគមន៍ដឹកនា�អនាម័យទា�ងសសរុង “ពិក្លារភាព៖  ក្លារចធើើឱ្យយ
កម្មវធីិសហគមន៍ដឹកនា�អនាម័យទា�ងសសរុងមានលកខណៈបរយិប័នំចពញចលញ”។ 

ជ�រញ៊ក្លារ្ូលរមួរបស់អងគាក្លារតសូុមតិកំ៊ងមូលោឋា ន៖ជ�រញ៊ក្លារ្ូលរមួរបស់អងគាក្លារតសូុមតិកំ៊ងមូលោឋា ន៖ ក្លារជ�រញ៊ក្លារ្ូលរមួរបស់អងគាក្លារ 
មូលោឋា ន ខែដលមានបទ្ពិចសាធន៍ចលើក្លារចធើើក្លារជាមួយ និងតសូុមតិគា�បទ្បករុមជួបល�បាក 
ជាក់លាក់ អា្ជួយដល់ក្លារក�ណត់រកវធីិខែដលមានបបសិទ្្ធភាព និង�្តល់ក្លារចគារព ចដើម្ី
ចធើើយ៉ាងណាឱ្យយបករុមជួបក្លារល�បាកទ្ទួ្លបានអតថាបបចយជន៍ ពីអន្តរ៉ាគមន៍អនាម័យជន
បទ្។ ឧ. អងគាក្លារជនពិក្លារចៅកមព៊ជា (DPO) ចៅថំាក់សសរុកបានជួយឱ្យយមានក្លារចផ្្ត តក្លារ
យក្ិត្តទ៊្កោក់ចលើបករុមទា�ងចនះ (ISF-UTS and SNV, 2018)។

ក្លារបតរួតពិនិតយភាពង្ហាយសសរួលចបបើបបាស់ បបចទ្សនីចហសេរ។ 
  ចបកឌីត៖ WEDC/Hazel Jones

ក្លារសង់បងគាន់សបមាប់ជនពិក្លារកំ៊ងទី្បករុង ោក្លា បបចទ្ស
បង់ក្លាា ចដស។ ចបកឌីត ៖ Juliet Willetts



១៥

អំកអន៊វត្តន៍ ឬអំក�្តល់ចសវា បតូវចរៀប �្យ៊ទ្្ធសាសស្តសបមាប់ពិនិតយតាំមោនលទ្្ធ�ល
ចដើម្ីធានាក្លារក្លាត់បនថាយវសិមភាពចោយចជាគជ័យ។ កំ៊ងខែ�ំកចនះ ចយើងពិភាកសាពីបញ្ញាា
បបឈមទូ្ច� ចធៀបនឹងកតាំ្ត ក�ណត់ភាពចជាគជ័យទា�ង ៥ ខែដលបានបង្ហាា ញពីខាងចដើម 
និងវធីិនានាកំ៊ងក្លារពិនិតយតាំមោនថាចតើមានក្លារសចបម្បានភាពចជាគជ័យ ឬចទ្។ 

លទ្្ធ�លទី្ ១៖ មន៊សសេបគប់របូ រមួទា�ងបករុមជួបក្លារល�បាក ទ្ទួ្លបានចហោឋា រ្នាលទ្្ធ�លទី្ ១៖ មន៊សសេបគប់របូ រមួទា�ងបករុមជួបក្លារល�បាក ទ្ទួ្លបានចហោឋា រ្នា
សមព័ន្ធអនាម័យខែដលសមសសប និងអា្ទ្ទួ្លយកបានសមព័ន្ធអនាម័យខែដលសមសសប និងអា្ទ្ទួ្លយកបាន

បញ្ញាា បបឈម៖បញ្ញាា បបឈម៖ បករុមជួបក្លារល�បាក បបឈមនឹងហានិភ័យក្លាន់ខែត�ពស់ននក្លារមិនសចបម្
បានសាថា នភាពគា្ម នក្លារបចនាេ របង់ពាសវាលពាសក្លាល ក្លារសង់បងគាន់ខែដលមិនចពញ
លកខ�ណ្ឌ បច្ចេកចទ្ស ឬក្លារង្ហាកច�រកក្លារបចនាេ របង់ពាសវាលពាសក្លាល បនាេ ប់ពីក្លារ
អន៊វត្តកម្មវធីិអនាម័យជនបទ្។ ដូច្ំះ ចា�បា្់បតូវពិនិតយតាំមោនថាចតើកម្មវធីិ ឬចសវា
អនាម័យជនបទ្ អា្ប�ចពញតបមូវក្លាររបស់បករុមជួបក្លារល�បាកបានបគប់បគាន់ ឬចទ្។ 

ក្លារពិនិតយតាំមោន៖ក្លារពិនិតយតាំមោន៖ បតូវខែបងខែ្កទិ្នំន័យជាបបចភទ្ចដើម្ីពិនិតយថា មន៊សសេបគប់របូ រមួ
ទា�ងបករុមជួបក្លារល�បាក ក�ព៊ងទ្ទួ្លបានចហោឋា រ្នាសមព័ន្ធអនាម័យ។ �្ណ៊្ចៅទី្១០
ននចគាលចៅអភិវឌ្ឍន៍បបកបចោយ្ីរភាពស្តីពីក្លារក្លាត់បនថាយវសិមភាព គូសបញ្ញាជ ក់ពី
ក្លារខែបងខែ្កទិ្នំន័យជាបបចភទ្  កំ៊ងសូ្នាករទា�ងអស់ ននចគាលចៅអភិវឌ្ឍន៍បបកប
ចោយ្ីរភាព ច�តាំម “បបាក់ �្ណូល ចភទ្ អាយ៊ ជាតិសាសន៍ ជាតិពន្ធ៊សាថា នភាពអចនា្ត រ
បបចវសន៍ ពិក្លារភាព និងទី្តាំ�ងភូមិសាសស្ត ឬលកខណៈច�សេងចទ្ៀត” (UNSD 2018 in Bain
and Slaymaker 2018)។ ក្លារខែបងខែ្កទិ្នំន័យជាបបចភទ្ អា្បង្ហាា ញភាព�៊សគំានន
អបតាំ និង �្នួនសរប៊របស់បករុមច�សេងចទ្ៀត ពាក់ព័ន្ធនឹងក្លារទ្ទួ្លបាន និងចបបើបបាស់
ចសវាអនាម័យ។

ខាងចបក្លាមចនះជាបញ្ញាា បបឈមកំ៊ងក្លារខែបងខែ្កទិ្នំន័យជាបបចភទ្ និងបតូវចោះសសាយ៖ ខាងចបក្លាមចនះជាបញ្ញាា បបឈមកំ៊ងក្លារខែបងខែ្កទិ្នំន័យជាបបចភទ្ និងបតូវចោះសសាយ៖ 
•   �្ណាយ�ពស់ចលើក្លារបបមូលទិ្នំន័យ៖�្ណាយ�ពស់ចលើក្លារបបមូលទិ្នំន័យ៖ ក្លារខែបងខែ្កទិ្នំន័យជាបបចភទ្បតូវ �្ណាយ

ចប ើ្ន ចបពាះចប ើ្នខែតពាក់ព័ន្ធនឹងទ្�ហ�ស�ណាកគ�រធូ� ឬក្លារអចងកតបខែនថាម ចដើម្ីបង្ហាា ញ
ភាព�៊សគំារវាងបករុមនានា (OHCHR 2012)។ �ណៈខែដលក្លារខែបងខែ្កទិ្នំន័យ
ជាបបចភទ្អា្ �្ណាយចប ើ្ន មានក្លារចលើកច�ើងថា វស័ិយទឹ្កសាអ ត និងអនាម័យ
បតូវចផ្្ត តចលើសពី “តនមាជាបបាក់” និងកត់សមាគា ល់ពី �្ណាយចលើក្លារអភិវឌ្ឍមន៊សសេ
ចោយសារក្លារផ្ត់ច្ញនរណាមំាក់ (Roaf et al. 2018)។ 

•   អា្បចងកើនក្លារមាក់ង្ហាយ៖អា្បចងកើនក្លារមាក់ង្ហាយ៖ ក្លារគូសបញ្ញាជ ក់ពីភាព�៊សគំារវាងបករុមនានា អា្បចងកើន
ក្លារមាក់ង្ហាយ �្ចពាះជនជួបក្លារល�បាក (Wibur et al. 2018)។ ចា�បា្់បតូវអន៊វត្ត
ចគាលក្លារណ៍ “មិនបងកចបគាះថំាក់” និងជ�ហាននានាជាប់ជានិ្ចេចដើម្ីក្លារពារភាព
ឯកជន និងក្លារសមាងា ត់របស់សមាជិកសហគមន៍ ខែដល្ូលរមួកំ៊ងក្លារបបមូល
ទិ្នំន័យ។ 

ជ�ហានទី្ ៤៖ ក្លារពិនិតយតាំមោនលទ្្ធ�លជ�ហានទី្ ៤៖ ក្លារពិនិតយតាំមោនលទ្្ធ�ល



១៦

•   ក្លារខែបងខែ្កជាបករុមសងគាម៖ ក្លារក�ណត់អត្តសញ្ញាា ណជនជួបក្លារល�បាកអា្មាន
ក្លារល�បាក បបសិនចបើគា្ម នក្លារយល់្ាស់ពីលកខ�ណ្ឌ  ឬក៏ជនជួបក្លារល�បាក
សាេ ក់ចសេើរមិនហុានឱ្យយចគក�ណត់អត្តសញ្ញាា ណ។  ឧ. ក្លារខែបងខែ្កជាបបចភទ្អា្
ពាក់ព័ន្ធនឹងលកខណៈវនិិ្្័យខែបបបរ៉ាន៊ម័ត ដូ្ជា សើ័យក�ណត់អត្តសញ្ញាា ណជា
មួយបករុមសងគាមមួយ (OHCHR 2012)។ កំ៊ងករណីមួយ �្នួន ចគអា្ចធើើក្លារអចងកត
ស្តង់ោរខែដលមានក្លារទ្ទួ្លសាគា ល់ជាអន្តរជាតិ ចដើម្ីក�ណត់ថានរណាមំាក់សថាិត
កំ៊ងបករុមសងគាមណាមួយ (ឧ. ស�ណួររបស់ Washington Group សបមាប់ជន
ពិក្លារ) (Wilbur et al. 2018)។ 

ករណីសិកសាទី្៣ករណីសិកសាទី្៣  (ទ្�ព័រ....) បង្ហាា ញពីកម្មវធីិអនាម័យបបកបចោយនិរន្តរភាពសបមាប់
មន៊សសេបគប់របូ (SSH4A) របស់ SNV កំ៊ងបបចទ្សហសា�បីុ និងតង់ហសានី។ កម្មវធីិចនះ 
(ខែដលបតូវបានអន៊វត្តកំ៊ងបបចទ្ស ១៦ ចទ្ៀតចៅទូ្ទា�ងទ្ើីបអាញ្ហើិក និងអាសី៊) ចធើើក្លារអចងកត
ខែដលសថាិតចបក្លាមក្លារចរៀប �្ និងបគប់បគងចោយហ្មត់្ត់ ចដើម្ីពិនិតយតាំមោនវឌ្ឍនភាព
ននលទ្្ធភាពទ្ទួ្លបាន ក្លារចបបើបបាស់ និងក្លារជួសជ៊លខែថទា�បងគាន់ សបមាប់បញ្ជូចេ ភាគ
បគរួសារស្ត៊កស្តម្ភនីមួយៗ និងបគរួសារខែដលមានសស្តីជាចមបគរួសារ។

លទ្្ធ�លទី្ ២៖ មន៊សសេបគប់របូចបបើបបាស់ចហោឋា រ្នាសមព័ន្ធអនាម័យជាប់លាប់លទ្្ធ�លទី្ ២៖ មន៊សសេបគប់របូចបបើបបាស់ចហោឋា រ្នាសមព័ន្ធអនាម័យជាប់លាប់

បញ្ញាា បបឈម៖បញ្ញាា បបឈម៖ សាថា នភាពននក្លារគា្ម នក្លារបចនាេ របង់ពាសវាលពាសក្លាល ចប ើ្នខែតបតូវបាន
វាស់ខែវងចធៀបនឹងថាចតើមន៊សសេបគប់របូកំ៊ងសហគមន៍មួយមានបងគាន់អនាម័យ ឬចទ្ ប៉ា៊ខែន្ត
ជាទូ្ច�  សមាជិកបគរួសារមួយ �្នួនចបបើបបាស់បងគាន់មិនជាប់លាប់ចនាះចទ្ (Chambers 
and Myers 2016)។ ភាពបកីបក អាយ៊ ពិក្លារភាព និងចយនឌ័រ ស៊ទ្្ធខែតអា្រមួ �្ខែណកមួយ
ខែ�ំកដល់ក្លារចបបើបបាស់បងគាន់។ ឯកសារទី្7
ននកបមងឯកសារ “បព�ខែដនននកម្មវធីិសហគមន៍
ដឹកនា�អនាម័យទា�ងសសរុង “បទ្ោឋា ន �្ចណះ
ដឹង និងក្លារចបបើបបាស់” ចផ្្ត តលមអិតចលើបញ្ញាា
ចនះ និងដ�ចណាះសសាយនានា។ ក្លារពបងឹង
បរយិក្លាស អ�ចណាយ�ល ចដើម្ីធានា
អាកប្កិរយិ និងក្លារជួសជ៊លខែថទា�លអបបចសើរ
តាំមខែបបបច្ចេកចទ្ស (ឧ. ក្លារសមាអ តរច�្ត
បងគាន់) ជាបបក្លារស�ខាន់កំ៊ងក្លារជ�រញ៊ក្លារចបបើ
បបាស់បងគាន់ជាប់លាប់ ដូ្មានពិភាកសាកំ៊ង
ឯកសារទី្ ៤ ននកបមងឯកសារ “បព�ខែដននន
កម្មវធីិសហគមន៍ដឹកនា�អនាម័យទា�ងសសរុង៖
និរន្តរភាព និងសហគមន៍ដឹកនា�អនាម័យ
ទា�ងសសរុង៖ ក្លារគិតគូរពិចារណា” (Cavill et 
al. 2015)។ បងគាន់រច�្ត ខែដលចពញចបបៀប ភូមិ Syedpur 

បបចទ្សបង់ក្លាា ចដស។ ចបកឌីត ៖ Suzanne Hanchett
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អាជីវកម្មអនាម័យ �លិតបងគាន់ខែដលមានតនមាទាបកំ៊ង
បបចទ្សឥណ្ឌូ ចនសី៊ភាគខាងចកើត។ ចបកឌីត៖ Janina Murta

ក្លារពិនិតយតាំមោន៖ ក្លារពិនិតយតាំមោន៖ ក្លារចបបើបបាស់បងគាន់ចប ើ្នខែតបតូវបានពិនិតយចោយខែ�អកតាំមក្លាររ៉ាយ
ក្លារណ៍ចោយ�ាួនឯងកំ៊ងក្លារអចងកត ឬចសៀវចៅក�ណត់ចហត៊របស់អំកចបបើបបាស់ ចទាះបី
ជា ក្លារសសាវបជាវបង្ហាា ញពីក្លារចលើកច�ើងចប ើ្នបជរុលពីក្លារចបបើបបាស់ មចធយាបាយចនះក្តី
(Sinha et al. 2016)។ បបសិនចបើចគចបបើបបាស់ក្លាររ៉ាយក្លារណ៍ចោយ�ាួនឯងចដើម្ីពិនិតយ
តាំមោនក្លារចបបើបបាស់បងគាន់ ក្លារសួរសមាជិកបគរួសារមំាក់ៗថាចតើពួកចគបានចបបើបបាស់
បងគាន់កំ៊ងរយៈចពល ៤៨ ចមា៉ា ងកនាងមក ឬចទ្ (និងក្លារខែបងខែ្កតាំមនថងាជាចពលបពឹក 
រចសៀល លាងា ្ និងយប់) អា្�្តល់លទ្្ធ�លបតឹមបតូវ ជាងក្លារសួរបករុមសមាជិកបគរួសារពី

�្នួនដងខែដលពួកចគខែតងចបបើបបាស់ ឬ �្នួនដងជាមធយមកំ៊ងមួយនថងា (Sinha et al.2016)។
គួររកសាត៊លយភាពស�ណួរ (ឧ. “ចតើអំកបចនាេ របង់កណា្ត លវាល ឬកំ៊ងបងគាន់?” ជាជាងសួរ
ថា “ចតើអំកចបបើបងគាន់ ឬចទ្?”) (Coffey and Spears 2014)។ របាយក្លារណ៍ផ្េ ល់�ាួនទា�ង
ចនះអា្យកច�ចបបៀបចធៀបនឹងក្លារសចងកតចមើលសាថា នភាពបងគាន់ (ឧ. ចដើម្ីពិនិតយថាចតើ
បងគាន់ខែដលចគនិយយថាមានក្លារចបបើបបាស់ ជាបងគាន់ខែដលអា្ចបបើបបាស់បាននិងដ�ចណើ រ
ក្លារ ឬថាចតើបតូវបូមលាមកច្ញពីរច�្ត  ឬចទ្)។ ទិ្នំន័យទា�ងចនះគួរបតូវបានខែបងខែ្ក
ជាបបចភទ្តាំមខែដលអា្ចធើើច�បាន ចដើម្ីខែសើងយល់ថាចតើបករុមមួយ �្នួនក�ព៊ងចបបើបបាស់
បងគាន់មិនសូវញឹកញាប់ជាងបករុមច�សេងចទ្ៀត ឬចទ្។ ដូច្ំះ ចា�បា្់បតូវបញ្ញ្ញាជ បដ�ចណើ រ
ក្លារពិនិតយតាំមោន និងយន្តក្លារពាក់ព័ន្ធសបមាប់ក្លារចលើកច�ើងពីក្លារភាា �ងភាា ត់ និង
វសិមភាពកំ៊ងសាថា ប័នរបស់អំក�្តល់ចសវា ឬរ្នាសមព័ន្ធអាជាញា ធរ�្តល់ចសវា ចដើម្ីធានា
ក្លារចបបើបបាស់បងគាន់ជាប់លាប់។

លទ្្ធ�លទី្ ៣៖ យន្តក្លារគា�បទ្បតូវបានបញ្ញ្ញាជ បកំ៊ងសាថា ប័នរបស់រោឋា ភិបាល វស័ិយឯកជនលទ្្ធ�លទី្ ៣៖ យន្តក្លារគា�បទ្បតូវបានបញ្ញ្ញាជ បកំ៊ងសាថា ប័នរបស់រោឋា ភិបាល វស័ិយឯកជន
និងដ�ចណើ រក្លាររបស់វស័ិយច�សេងចទ្ៀតនិងដ�ចណើ រក្លាររបស់វស័ិយច�សេងចទ្ៀត

បញ្ញាា បបឈម៖បញ្ញាា បបឈម៖ សាថា ប័នអាជាញា ធរមូលោឋា នចប ើ្ន
ខែតមានភារកិ្ចេធានាក្លារ�្តល់ចសវាអនាម័យ
ប៉ា៊ខែន្ត បបខែហលជាមានមិនសូវមានធនធាន
ហិរញ្ជូាវតថា៊ អ�ណា្ចធើើចស្ក្តីសចបម្ និង
សមតថាភាពធនធានមន៊សសេ កំ៊ងក្លារអន៊វត្ត
យន្តក្លារគា�បទ្ចនាះចទ្ ចហើយវស័ិយឯកជន
បបខែហលជាយល់ថា ក្លារចផ្្ត ត អាទិ្ភាព
ចលើតបមូវក្លាររបស់បករុមជួបក្លារល�បាក គា្ម ន
បបសិទ្្ធភាព �្ណាយ។ ក្លារតសូុមតិឱ្យយមាន
ក្លារពិចារណាក្លាន់ខែតដិតដល់ ពីសមភាព
អនាម័យកំ៊ងក្លារចរៀប �្ថវកិ្លា និងខែ�នក្លារ
របស់រោឋា ភិបាល និងក្លារអភិវឌ្ឍគ�រអូាជីវកម្ម
ខែដលគា�បទ្ ជនបកីបក នឹងអា្ជួយ ចោះ
សសាយបញ្ញាា ទា�ងចនះបាន។ ចបរៅពីចនះ អា្
មានអ�ចពើព៊ករលួយ កំ៊ងករណីមានក្លារ�្តល់
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ជ�នួយហិរញ្ជូាវតថា៊។ ដូច្ំះបតូវបចងកើត និងអន៊វត្តយន្តក្លារគណចនយយភាពចោយបបរុងបបយ័តំ។ 

ក្លារពិនិតយតាំមោន៖ក្លារពិនិតយតាំមោន៖ គួរពិនិតយច�ើងវញិចលើឯកសាររបស់រោឋា ភិបាល ឬចធើើបទ្សមា្ភ សន៍
ជាមួយអាជាញា ធររោឋា ភិបាល និងអំក�្តល់ព័ត៌មានស�ខាន់ច�សេងចទ្ៀត  ចដើម្ីក�ណត់ពីកបមិត
ខែដលដ�ចណើ រក្លាររបស់រោឋា ភិបាលបតូវបានបចងកើតច�ើង សបមាប់ចលើកច�ើងពីសមភាព
អនាម័យ។ ឧ. កំ៊ងករណីសិកសាទី្ ២ (ទ្�ព័រ...) វធីិសាសស្តខែ�អកតាំមដ�ណាក់ក្លាលសបមាប់
កម្មវធីិអនាម័យទា�ងសសរុង (PhATS) ពិនិតយថាចតើមានក្លារបចងកើតថវកិ្លាមូលោឋា នសបមាប់
អងគាភាពរោឋា ភិបាលមូលោឋា ន ឬចទ្។ វស័ិយឯកជនអា្ចធើើក្លារវាយតនមាចដើមបគាតាំម 
រយៈបទ្សមា្ភ សន៍ជាមួយមាចេ ស់អាជីវកម្ម ចដើម្ីខែសើងយល់ពីកបមិតខែដលពួកចគចផ្្ត តចលើ
ក្លារ្ូលដល់បករុមជួបក្លារល�បាក ចហើយក្លារពិនិតយលមអិតចលើអំកខែដលពិតជាបាន្ូលដល់
តាំមរយៈអាជីវកម្មទា�ងចនះ បបខែហលជាបតូវមានកិ្ចេសហបបតិបត្តិក្លារយ៉ាងជិតសំិទ្្ធ និង
ក្លារពបងីកដ�ចណើ រក្លារមានសសាប់សបមាប់ក្លារតាំមោនអតិថិជនរបស់ពួកចគ។

លទ្្ធ�លទី្ ៤៖ យន្តក្លារឧបតថាម្ភថវកិ្លា ឬសមា្ភ រៈ ចដើម្ីបចងកើនលទ្្ធភាពទ្ទួ្លបានអនាម័យលទ្្ធ�លទី្ ៤៖ យន្តក្លារឧបតថាម្ភថវកិ្លា ឬសមា្ភ រៈ ចដើម្ីបចងកើនលទ្្ធភាពទ្ទួ្លបានអនាម័យ
កំ៊ងត�បន់មួយ មិនស៊ទ្្ធខែតរ៉ា�ងសេះដល់វឌ្ឍនភាពកំ៊ងត�បន់ច�សេងចទ្ៀត ឬទី្�សារទឹ្កសាអ ត កំ៊ងត�បន់មួយ មិនស៊ទ្្ធខែតរ៉ា�ងសេះដល់វឌ្ឍនភាពកំ៊ងត�បន់ច�សេងចទ្ៀត ឬទី្�សារទឹ្កសាអ ត 
និងអនាម័យច�ើយនិងអនាម័យច�ើយ

បញ្ញាា បបឈម៖បញ្ញាា បបឈម៖ បបសិនចបើយន្តក្លារគា�បទ្ ជាពិចសសយន្តក្លារខែដលរមួបញ្ជូចេូ លក្លារឧបតថាម្ភ
ថវកិ្លា បតូវបានយកច�អន៊វត្តកំ៊ងសហគមន៍មួយ សហគមន៍ច�សេងចទ្ៀតអា្នឹងបានដឹង
រួ្ ពនយារចពលសង់បងគាន់ចោយរ �ពឹងថា ពួកចគអា្នឹងទ្ទួ្លបានក្លារឧបតថាម្ភថវកិ្លា ឬ
សមា្ភ រៈខែដរ (Crocker et al., 2016)។ ចបរៅពីចនះ អំកខែដលដឹង ឬមិនដឹងថាគា្ម នលកខណៈ
សម្ត្តិទ្ទួ្លបានក្លារឧបតថាម្ភ អា្ោក់ពាកយស៊�ជ�នួយ។ ក្លារបង្ហាា ញ្ាស់ពីចគាលប�ណង
និងដ�ចណើ រក្លារសបមាប់ក្លារ�្តល់យន្តក្លារគា�បទ្ អា្ជួយបគប់បគងក្តីរ �ពឹងទ៊្កបាន។ ក្លារ
ឧបតថាម្ភថវកិ្លា និងសមា្ភ រៈ អា្ចធើើឱ្យយប៉ាះពាល់ដល់ទី្�សារកំ៊ងមូលោឋា ន ចបពាះវាចធើើឱ្យយអំក
�គាត់�គាង់ច�សេងចទ្ៀតមិនអា្្ូលរមួកំ៊ងអន្តរ៉ាគមន៍ចនះបាន។ វធីិមួយកំ៊ងក្លារក្លាត់បនថាយ
�លប៉ាះពាល់ចនះគឺក្លារ�្តល់ជ�នួយដល់អំក�គាត់�គាង់ទា�ងអស់កំ៊ងត�បន់មួយ ខែដលប�ចពញ
លកខណៈវនិិ្្័យននលកខណៈសម្ត្តិជាក់លាក់ (ឧ. លកខណៈវនិិ្្័យអា្តបមូវឱ្យយអំក�គាត់
�គាង់ឆាងក្លាត់វគគាបណ្ត៊ ះបណា្ត លស្តីពីក្លារ�្តល់ទ្�និញ និងចសវាខែដលមានស៊វតថាិភាព ខែដល
ចរៀប �្ច�ើងចោយរោឋា ភិបាល ឬអងគាក្លារមិនខែមនរោឋា ភិបាលមួយ) (Dwan and Bond 2016)។ 

ក្លារពិនិតយតាំមោន៖ក្លារពិនិតយតាំមោន៖ វធីិមួយកំ៊ងក្លារពិនិតយតាំមោនថាចតើឥរយិបថកំ៊ងសហគមន៍ច�សេង
ចទ្ៀតរង�លប៉ាះពាល់ ឬចទ្ គឺបតូវជ�រញ៊ក្លារ្ូលរមួរបស់រោឋា ភិបាលមូលោឋា ន។ ឧ. កំ៊ងក្លារ
ពិនិតយច�ើងវញិចលើក្លារឧបតថាម្ភគា�បទ្ជនបកីបកចោយ SNV សបមាប់អនាម័យជនបទ្ចៅ
កមព៊ជា  មានក្លារសមា្ភ សន៍អាជាញា ធររោឋា ភិបាលថំាក់ឃ៊� និងភូមិ។ ដ�ចណើ រក្លារចនះបង្ហាា ញថា
ក្លារចលើកទឹ្ក្ិត្តបគរួសារខែដលមិនខែមនជាបករុមចគាលចៅ មិនបងក�លប៉ាះពាល់អវជិជមាន
ចនាះចទ្ និងមានក្លារយល់ដឹងយ៉ាង្ាស់ថា យន្តក្លារចនះចផ្្ត ត ចលើបគរួសារបកីបក 
ប��៊ត (Murta et al. 2017)។ ចទាះជាយ៉ាងណា បញ្ញាា ចនះអា្ចកើតច�ើង ចបពាះបបព័ន្ធ
អត្តសញ្ញាា ណកម្មបគរួសារបកីបករបស់រោឋា ភិបាលកមព៊ជា បតូវបានចគសាគា ល់្ាស់ និងទ្ទួ្ល



១៩

យកជាបបព័ន្ធសបមាប់ក្លារវាយតនមា និងក្លារចធើើអត្តសញ្ញាា ណកម្មភាពបកីបក។ បបចទ្សជា
ចប ើ្នច�សេងចទ្ៀតគា្ម នបបព័ន្ធសបមាប់ក្លារវាយតនមា ឬក្លារចធើើអត្តសញ្ញាា ណកម្មខែដលបតូវបាន
ចគសាគា ល់ និងទ្ទួ្លយកដូ្បបព័ន្ធរបស់កមព៊ជាចទ្។ បបព័ន្ធដ៏លអសបមាប់ក្លារច�េៀងផ្េ ត់
ក្លារទាមទារលកខណៈសម្ត្តិចោយខែ�អកចលើក្លារពិនិតយតាំមោនទិ្នំន័យ (ឧ. សូមចមើល
ករណីសិកសាទី្ ១ ទ្�ព័រ....) អា្ជួយក្លាត់បនថាយក�ហ៊សឆគាងពាក់ព័ន្ធនឹងក្លាររមួបញ្ជូចេូ ល។
តនមាខែដលចៅចថរ (ចទាះបីជាតនមាសមា្ភ រៈចកើនច�ើង) អា្បង្ហាា ញថាទី្�សារចនះទ្ទួ្លរង
�លប៉ាះពាល់។ បទ្សមា្ភ សន៍ខែបបគ៊ណភាពជាមួយអំក�គាត់�គាង់ ខែដលមិនពាក់ព័ន្ធកំ៊ង
អន្តរ៉ាគមន៍ចនះ ឬបទ្សមា្ភ សន៍ជាមួយអំក�្តល់ព័ត៌មានស�ខាន់ច�សេងចទ្ៀត (ឧ.សមាគម
អាជីវកម្មចៅមូលោឋា ន) អា្បង្ហាា ញថាចតើយន្តក្លារចនះបងក�លប៉ាះពាល់ចោយផ្េ ល់ចលើ
ឆនេៈបង់ថវកិ្លា ឬចទ្)។

លទ្្ធ�លទី្ ៥៖ �្ណាយចលើយន្តក្លារគា�បទ្ មិនខែមនជាកតាំ្ត រ៉ា�ងសេះដល់ក្លារពបងីកយន្តលទ្្ធ�លទី្ ៥៖ �្ណាយចលើយន្តក្លារគា�បទ្ មិនខែមនជាកតាំ្ត រ៉ា�ងសេះដល់ក្លារពបងីកយន្ត
ក្លារចនះច�ើយក្លារចនះច�ើយ

បញ្ញាា បបឈម៖បញ្ញាា បបឈម៖ ក្លារបខែនថាមយន្តក្លារគា�បទ្អា្បចងកើន �្ណាយ និងភាពស្ម៊គសា្ម ញននក្លារ
ចរៀប �្កម្មវធីិអនាម័យ និងក្លារ�្តល់ចសវា។ យន្តក្លារគា�បទ្មួយ �្នួនអា្មានបបសិទ្្ធភាព
កំ៊ងក្លារ�្តល់លទ្្ធ�លខែដលមានសមធម៌កំ៊ងមូលោឋា ន ប៉ា៊ខែន្តល�បាកពបងីកចោយសារខែត
កម្មវធីិបតូវ �្ណាយចប ើ្នចពក ឬគា្ម នរ្នាសមព័ន្ធបគប់បគង និងរដឋាបាលចា�បា្់ចៅកបមិត
ត�បន់ ឬជាតិ។ យន្តក្លារមួយ �្នួន អា្ទាមទារសមតថាភាពធនធានមន៊សសេយ៉ាងចប ើ្ន 
(ឧ. អំកសបមបសបមរួលខែដលមានជ�នាញ) ខែដលមិនអា្រកបាន។ ស�ខាន់ប��៊តបតូវ
ពិចារណាពីអតថាបបចយជន៍រយៈចពលខែវង ចៅចពលពិនិតយចមើលបបសិទ្្ធភាព �្ណាយ ចបពាះ
�ល �្ចណញខែ�ំកចសដឋាកិ្ចេពីក្លារវនិិចយគអនាម័យ អា្ខែស្តងច្ញកំ៊ងរយៈចពលយូរ
និងចៅចពលខែដលមន៊សសេបគប់របូកំ៊ងត�បន់មួយចបបើបបាស់បងគាន់អនាម័យ។ 

ក្លារពិនិតយតាំមោន៖ ក្លារពិនិតយតាំមោន៖ ក្លារបបមូលទិ្នំន័យស្តីពី �្ណាយកំ៊ងមួយបគរួសារ (ឬកំ៊ងមន៊សសេមំាក់)
របស់យន្តក្លារគា�បទ្មួយ ជួយក�ណត់ថាចតើចគអា្ពបងីកយន្តក្លារចនះបាន ឬចទ្។ �្ណាយ
ខែដលគួរតាំមោន រមួមាន �្ណាយពាក់ព័ន្ធនឹងយន្តក្លារគា�បទ្ផ្េ ល់ (ឧ. តនមាននឧបតថាម្ភ
ធ៊ន ឬសមា្ភ រៈ ឬបច្ចេកវទិ្យាខែដល�្តល់ជូន) ចពលចវលា និងកមាា �ងពលកម្មសបមាប់ក្លារ�្តល់
យន្តក្លារចនះ (ឧ. សបមាប់ក្លារបណ្ត៊ ះបណា្ត លអំកសបមបសបមរួលថ្មី ឬក្លារចធើើដ�ចណើ រ
ច�ទី្តាំ�ងអន្តរ៉ាគមន៍) និងក្លារពិនិតយតាំមោន និងក្លារច�េៀងផ្េ ត់ បខែនថាមចលើបបចភទ្

�្ណាយតាំមកម្មវធីិស្តង់ោរ (សូមចមើល WaterAid, Plan International and UNICEF 
2018)។ ចបរៅពីចនះ ចគអា្សិកសាពី �្ណាយចៅថំាក់ត�បន់ ឬជាតិ ចដើម្ីក�ណត់ថាចតើ
យន្តក្លារចនះអា្ពបងីកបាន ឬចទ្។



២០

ចតើអំកអា្ក�ណត់បានចោយរចបៀបណាថា យន្តក្លារគា�បទ្មួយដ�ចណើ រក្លារ?ចតើអំកអា្ក�ណត់បានចោយរចបៀបណាថា យន្តក្លារគា�បទ្មួយដ�ចណើ រក្លារ?

ចតើអំកអា្ក�ណត់បានចោយរចបៀបណាថា យន្តក្លារគា�បទ្មួយដ�ចណើ រក្លារ? ក្លារ
បចងកើតមចធយាបាយសបមាប់ក�ណត់ថាចតើយន្តក្លារគា�បទ្មួយ “ដ�ចណើ រក្លារ” ឬយ៉ាងណា
អាសស័យចលើលកខណៈរបស់យន្តក្លារចនាះ និងបរបិទ្មូលោឋា ន។ ចគចប ើ្នចធើើក្លារសាក
ល្ងបគប់បគងចោយន្ដនយចបពាះវាបាន�្តល់ទ្បមង់ភស្ត៊តាំងលអិតលអន់ប��៊ត ប៉ា៊ខែន្ត
មចធយាបាយចនះអា្ល�បាកអន៊វត្ត និង �្ណាយចប ើ្ន មិន�្តល់ �្ចណះដឹង ខែបប
គ៊ណភាពស្តីពីរចបៀប ឬមូលចហត៊ខែដលយន្តក្លារនានាដ�ចណើ រក្លារ និងអា្បបឈម
នឹងបញ្ញាា បកមសីលធម៌ធងាន់ធងារ ចៅចពលចផ្្ត តចលើបករុមជួបក្លារល�បាក។ ជារមួភាពជា
នដគូរងឹមា�រវាងអំកអន៊វត្តន៍ និងអំកសសាវបជាវកំ៊ងក្លារចរៀប �្ក្លារសិកសាសបមាប់ករណី
ជាក់លាក់ នឹងជួយចោះសសាយបញ្ញាា បបឈមខែ�ំកបរបិទ្ និងបចងកើតភស្ត៊តាំងចោយ
ខែ�អកចលើបបសិទ្្ធភាពរបស់យន្តក្លារទា�ងចនាះ (Venkataramanan et al. 2018)។

ទិ្នំន័យមិនអា្ជួយក្លាត់បនថាយវសិមភាពបានច�ើយ។ ម៊ននឹងអន៊វត្តកម្មវធីិមួយ បតូវ
ចរៀប �្ថវកិ្លា និងខែ�នក្លារជាចសស្ចដើម្ីសចបម្ពីរចបៀបវភិាគទិ្នំន័យ និងអំកខែដលបតូវ
ពាក់ព័ន្ធកំ៊ងក្លារបកសសាយក្លារវភិាគ ពនយល់ពីរចបៀបឆា៊ះបញ្ញាចេ �ងលទ្្ធ�លរកចឃើញ និង
ក�ណត់ចពលខែដលអា្ខែកសបមរួលក្លារចរៀប �្កម្មវធីិច�តាំមបរបិទ្ ចោយខែ�អកចលើអើីខែដល
បតូវបានចរៀនសូបត។ ម៊ននឹងអន៊វត្ត ក្លារចរៀប �្កម្មវធីិ គួរបតូវបានខែកសបមរួលឱ្យយសី៊សង្ហាើ ក់
គំានឹងក្លារក�ណត់បឋមពី�លប៉ាះពាល់ខែដលចជាគជ័យ និងលទ្្ធ�លននអនាម័យជនបទ្
ខែដលមានសមធម៌ ច�តាំមក្លារបពមចបពៀង (និងលអប��៊ត បតូវបនស៊េីគំានឹង �្ណ៊្ចៅទី្
៦.២ ននចគាលចៅអភិវឌ្ឍន៍បបកបចោយ្ីរភាព)។ 

ព័ត៌មានខែដលបបមូលបានពីដ�ចណើ រក្លារពិនិតយតាំមោន នឹងជួយកសាងមូលោឋា ន
ភស្ត៊តាំងសបមាប់ក្លារចបបើបបាស់កំ៊ងវស័ិយទឹ្កសាអ ត និងអនាម័យចដើម្ីចរៀប �្ និងអន៊វត្ត
អន្តរ៉ាគមន៍អនាម័យខែដលក្លាន់ខែតមានបបសិទ្្ធភាព និងសមធម៌។ អំកដឹកនា�គួរចរៀប �្
ចពលចវលា ទី្តាំ�ង និងធនធានសបមាប់ក្លារខែ្ករ �ខែលក �្ចណះដឹង    និងក្លារចរៀនសូបត។
ក្លារសសាវបជាវចលើកច�ើងថា កំ៊ង �្ចណាមអងគាក្លារសងគាមសី៊វលិខែដលចធើើក្លារកំ៊ងវស័ិយទឹ្ក
សាអ ត និងអនាម័យ ក្លារចរៀនសូបតផ្េ ល់ជាមួយអំកខែដលមានវយ័ និងបទ្ពិចសាធន៍
សសបាលគំាពិតជាចា�បា្់ណាស់ ចហើយរបាយក្លារណ៍�្តល់បបចយជន៍ចប ើ្នប��៊តចៅ
ចពលវាមានភាពជាក់ខែស្តង �ាីង្ហាយយល់ និងខែ�អកតាំមភស្ត៊តាំង។ ចបរៅពីចនះ មគគា៊ចទ្ស
ក៍ស្តីពី “រចបៀបចធើើ” ក៏ចា�បា្់�ងខែដរ ប៉ា៊ខែន្តបបខែហលជាបតូវមានក្លារខែណនា�ចលើក្លារយច�
អន៊វត្ត (Grant et al. 2016)។

ជ�ហានទី្ ៥៖ ក្លារខែ្ករ �ខែលក �្ចណះដឹង ក្លារចរៀនសូបត និងក្លារខែកសបមរួលជ�ហានទី្ ៥៖ ក្លារខែ្ករ �ខែលក �្ចណះដឹង ក្លារចរៀនសូបត និងក្លារខែកសបមរួល
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ការកំេត់ដពលដវលា ៖ ដពលដ�លទតរូវ�នុវត្តយន្តការគាំទ្រ?
ចពលចវលាខែដលគួរ�្តល់យន្តក្លារគា�បទ្ដល់អន្តរ៉ាគមន៍អនាម័យជនបទ្ គឺជា �្ណ៊្ដ៏

ស�ខាន់។ មានភស្ត៊តាំងតិ្តួ្ស្តីពីក្លារក�ណត់ចពលចវលាសមសសប ប៉ា៊ខែន្តចពលចវលា
ខែដលមានបបសិទ្្ធភាពប��៊តកំ៊ងក្លារអន៊វត្តយន្តក្លារគា�បទ្ អាសស័យចលើ ១) លកខណៈរបស់
យន្តក្លារគា�បទ្ និង ២) បរបិទ្ជាក់លាក់។ 

ខែ�ំកទី្ ១ ននឯកសារចនះគូសបញ្ញាជ ក់ថា វសិមភាពកំ៊ងបគរួសារ និងអន្តរបគរួសារគួរបតូវ
បានចលើកមកពិចារណាម៊ន  បនាេ ប់ពី  និងកំ៊ងអ��៊ងដ�ណាក់ក្លាលទា�ងអស់ននកម្មវធីិ
អនាម័យ (House et al. 2017)។ មិន្ាស់ថាចតើ ក្លារអភិវឌ្ឍក្លារដឹកនា�កំ៊ងមូលោឋា ន
សបមាប់ក្លារចកៀរគរសកម្មភាពរមួ ក្លារតសូុមតិខែ�អកតាំមភស្ត៊តាំងចដើម្ីគា�បទ្បករុមជួបក្លារ
ល�បាក និងក្លារចលើកកមពស់បច្ចេកវទិ្យាអនាម័យបរយិប័នំ នឹង�្តល់គ៊ណបបចយជន៍បគប់
ចពល ឬយ៉ាងណាចនាះចទ្។ 

ចទាះជាយ៉ាងណា បតូវ�្តួ្ច�្តើមយន្តក្លារគា�បទ្ជាចប ើ្នតាំ�ងពីដ�បូងកំ៊ងអន្តរ៉ាគមន៍មួយ។ 
ក្លារោក់បញ្ជូចេូ លយន្តក្លារនានាកំ៊ងចគាលក្លារណ៍ខែណនា� យ៊ទ្្ធសាសស្ត កម្មវធីិ និងថវកិ្លា
របស់រោឋា ភិបាលអា្មានភាពយឺតយ៉ា វ និងបតូវពិចារណាដិតដល់ម៊ននឹងចាប់ច�្តើមកម្មវធីិ
អនាម័យជនបទ្។ កម្មវធីិបតូវចធើើក្លារសសាវបជាវបចណ្តើ រៗតាំ�ងពីដ�បូង ចដើម្ី�្តល់មូលោឋា ន
ព័ត៌មានដល់សកម្មភាពអន៊វត្តន៍។ ក្លារជ�រញ៊ឱ្យយមានក្លារបចងកើតគ�រអូាជីវកម្មខែដលគា�បទ្
ជនបកីបក អា្ទាមទារចពលចវលាយ៉ាងចប ើ្ន។ ដូច្ំះ កម្មវធីិអនាម័យបតូវចាប់ច�្តើមអន៊វត្ត
គ�រទូា�ងចនាះតាំ�ងពីដ�បូង។ 

សបមាប់ក្លារឧបតថាម្ភថវកិ្លា ឬសមា្ភ រៈដល់អំកចបបើបបាស់ មានទា�ងគ៊ណសម្ត្តិ និង
គ៊ណវបិត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងក្លារ�្តល់ ឬក្លារ�សេពើ�សាយពីក្លារឧបតថាម្ភចនះដល់អំកចបបើបបាស់តាំ�ង
ពីចពលដ�បូង ឬចៅចពលបនាេ ប់កំ៊ងកម្មវធីិ។ 

តាំរ៉ាង ២៖តាំរ៉ាង ២៖ គ៊ណសម្ត្តិ និងគ៊ណវបិត្តិននក្លារក�ណត់ចពលចវលា�្តល់ក្លារឧបតថាម្ភថវកិ្លា 
និងសមា្ភ រៈ

គ៊ណសម្ត្តិគ៊ណសម្ត្តិ គ៊ណវបិត្តិគ៊ណវបិត្តិ

ក្លារឧបតថាម្ភចធើើច�ើង
ចៅចកៀកចពលចាប់
ច�្តើមអន្តរ៉ាគមន៍ 
(ឧ. សូមចមើលក្លារ
បងើិលថវកិ្លាសងវញិ
ជាម៊នកំ៊ងករណី
សិកសាទី្ ១ ទ្�ព័រ....)

•  ជួយជ�រញ៊ឱ្យយបគរួសារចគាល
ចៅបបមូល�្ត៊�ភាា មៗ

•  �្តល់លទ្្ធភាពដល់ក្លារដឹក
ជញ្ជូជូ នសមា្ភ រៈ/�លិត�ល
ទា�ងដ៊លពីអំក�គាត់�គាង់

•  អា្រ៉ា�ងសេះដល់ក្លារផ្ា ស់ប្តូរ
ឥរយិបថ និងដ�ចណាះសសាយ
កំ៊ងមូលោឋា ន

•  អា្ប៉ាះពាល់ដល់ទី្�សារចៅ
មូលោឋា ន
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ក្លារឧបតថាម្ភចធើើច�ើង
ខែតចៅចបក្លាយចពល
សចបម្បានកបមិត
ជាក់លាក់នន
សាថា នភាពគា្ម នក្លារ
បចនាេ របង់ពាសវាល
ពាសក្លាល ឬបនាេ ប់
ពីសចបម្បាន
សកម្មភាព ឬលទ្្ធ�ល
ច�សេងចទ្ៀត (ឧ. សូម
ចមើលក្លារ�្តល់រង្ហាើ ន់
ដល់សហគមន៍កំ៊ង
ករណីសិកសាទី្ 
២ ទ្�ព័រ....)

•  ជ�រញ៊តបមូវក្លារអនាម័យ 
និងពបងឹងក្លារផ្ា ស់ប្តូរ
ឥរយិបថ

•  សបមបសបមរួលដល់ក្លារ
្ូលរមួជាបបចា�ជាមួយ
សហគមន៍ចបក្លាយគា្ម នក្លារ
បចនាេ របង់ពាសវាល
ពាសក្លាល។

•  បគរួសារបកីបកអា្យល់ថារង
ភាពអាមា៉ា ស់ និងចធើើក្លារ
សចបម្្ិត្តអវជិជមាន 
(ឧ. ក្លារលក់បទ្ពយសម្ត្តិចដើម្ី
យកបបាក់ច�សង់បងគាន់)
(House et al. 2017)

•  អា្ពនយារចពលសចបម្បាន
សាថា នភាពគា្ម នក្លារបចនាេ របង់
ពាសវាលពាសក្លាលរបស់
បករុមជួបក្លារល�បាក។

បបភព ៖ ដកសសង់ច្ញពី WASHPaLS 2018 and Willetts 2013

ចា�បា្់បតូវបចងកើតមូលោឋា នភស្ត៊តាំង  ស្តីពីក្លារក�ណត់ចពល�្តល់ក្លារឧបតថាម្ភ។ អំក
អន៊វត្តន៍គួរ�ិត��្ងបកងឯកសារស្តីពីបទ្ពិចសាធន៍ ភាពចជាគជ័យ និងបញ្ញាា បបឈម
កំ៊ងក្លារក�ណត់ចពលចវលាជាក់លាក់ និងពិភាកសាពីកតាំ្ត តាំមបរបិទ្ខែដលអា្ជះឥទ្្ធិពល
ចលើ �្ណ៊្ទា�ងចនះ។ បបសិនចបើអា្ គួរចបបៀបចធៀបក្លារក�ណត់ចពលចវលាច�សេងៗកំ៊ង
កម្មវធីិមួយ (ដូ្ជាតាំមរយៈក្លារសាកល្ងបគប់បគងចោយន្ដនយ)។ ក្លារខែ្ករ �ខែលក
លទ្្ធ�លរកចឃើញជាមួយវស័ិយទឹ្កសាអ ត និងអនាម័យ នឹង�្តល់បទ្ពិចសាធន៍យ៉ាងចប ើ្ន
សបមាប់ក្លារចរៀប �្ក្លារខែណនា�ចោយខែ�អកតាំមព័ត៌មានបតឹមបតូវ សបមាប់អំកអន៊វត្តន៍ និង
អំក�្តល់ចសវា។ 

ខាងចបក្លាមចនះ ជាស�ណួរស�ខាន់ៗមួយ �្នួន ចដើម្ីជួយដល់ក្លារក�ណត់ចពលចវលា
ខែដលបតូវ�សេពើ�សាយ និង�្តល់ក្លារឧបតថាម្ភថវកិ្លា និងសមា្ភ រៈដល់អំកចបបើបបាស់ កំ៊ង
សហគមន៍ និងថាចតើគួរ�្តល់ក្លារឧបតថាម្ភថវកិ្លា ឬយ៉ាងណា៖ 

•   ចតើទិ្នំន័យខែដលមាន បង្ហាា ញពីកបមិត�ពស់ននភាពបកីបកខែដលអា្រតឹត្ិតសមតថាភាព
របស់បគរួសារកំ៊ងក្លារសង់បងគាន់ខែដលមានគ៊ណភាព ឬចទ្?

•  ចតើមានចគាលនចយបាយរោឋា ភិបាល ស្តីពីក្លារក�ណត់ចពលចវលាសបមាប់ក្លារឧបតថាម្ភ 
  ថវកិ្លា ឬនិងសមា្ភ រៈ ឬចទ្? ចតើមានបទ្ពិចសាធន៍អើី�ាះកំ៊ងមូលោឋា នពាក់ព័ន្ធនឹងក្លារ
     ឧបតថាម្ភទា�ងចនះ?
•   ចតើសហគមន៍ធាា ប់បានទ្ទួ្លក្លារឧបតថាម្ភ ឬចទ្ ឬក៏សហគមន៍ជិតខាងធាា ប់បានទ្ទួ្ល
     ក្លារឧបតថាម្ភ?
•   ចតើមានសមា្ភ រៈកំ៊ងមូលោឋា នសបមាប់ឱ្យយបគរួសារសង់បងគាន់ខែដលមានគ៊ណភាពលអឬចទ្
     ឬក៏ពួកចគបតូវក្លារជ�នួយចដើម្ីទ្ទួ្លបានសមា្ភ រទា�ងចនះ?



២៣

ករេបីសិកសាស្តបីពបីការ�នុវត្តយន្តការគាំទ្រ
ករណីសិកសា ៣ កំ៊ងបបចទ្សចវៀតណាម ហើីលីពីន ហសា�បីុ និងតង់ហសានី មានបង្ហាា ញ

កំ៊ងខែ�ំកខាងចបក្លាម។ ករណីសិកសានីមួយៗចរៀបរ៉ាប់ពីអន្តរ៉ាគមន៍ខែដលចបបើបបាស់កបមង
យន្តក្លារគា�បទ្ច�សេងៗ ចដើម្្ូលដល់បករុមជួបក្លារល�បាក ក៏ដូ្ជាភាពចជាគជ័យ និង
បញ្ញាា បបឈម។

អំកអន៊វត្តន៍៖ អំកអន៊វត្តន៍៖ មូលនិធិ East Meets West (EMB)    (�្តល់មូលនិធិចោយមូលនិធិ Billមូលនិធិ East Meets West (EMB)    (�្តល់មូលនិធិចោយមូលនិធិ Bill
and Melinda Gates)and Melinda Gates)

ចគាលចៅ៖ចគាលចៅ៖ បគបដណ្ត ប់ចលើបបជាជនបកីបក ១២៥.០០០ បគរួសារកំ៊ងឃ៊� ២៤៦ ននច�ត្ត
៨ កំ៊ងត�បន់ជនបទ្ចៅបបចទ្សចវៀតណាម (២០១២-២០១៦)។ 

ទិ្ដឋាភាពរមួននកម្មវធីិ៖ទិ្ដឋាភាពរមួននកម្មវធីិ៖ កម្មវធីិ CHOBA បតូវបានបចងកើតច�ើងចោយមូលនិធិ EMW ចោយ
អន៊វត្តវធីិសាសស្តខែ�អកចលើលទ្្ធ�ល (OBA) ចដើម្ីឱ្យយបគរួសារនានា ជាពិចសសបគរួសារ
ជនបទ្បកីបកមានបងគាន់អនាម័យ។ សកម្មភាពប��៊សខែដលសសចដៀងគំានឹងសហគមន៍
ដឹកនា�អនាម័យទា�ងសសរុង បតូវបានយកមកអន៊វត្តចដើម្ីប��៊សក្លារសអប់ច�ពើមក្លារបចនាេ រ
បង់ពាសវាលពាសក្លាល  និងចលើកកមពស់ឥរយិបថអនាម័យលអ។ បគរួសារបកីបកមាន
លកខណៈសម្ត្តិទ្ទួ្លបានបបាក់កមចេីតាំមរយៈរោឋា ភិបាលមូលោឋា ន ចហើយអំកខែដល
ទិ្ញសមា្ភ រៈសង់បងគាន់ទ្ទួ្លបានក្លារបងើិលបបាក់ជូនវញិ �្នួន ២៨ដ៊លាា រ។ �្ណាយ
កំ៊ងកម្មវធីិចនះគឺបបខែហល ៥០ ដ៊លាា រ/បគរួសារ។ មូលនិធិ EMW បាន�្តល់ក្លារច�េរថវកិ្លា
ចោយមានលកខ�ណ្ឌ ដល់ឃ៊�ខែដល
សចបម្បានក�ចណើ នវសិាលភាព
អនាម័យ៣០ % ចធៀបនឹង �្ណ៊្
ចៅចគាល និងក្លារច�េរថវកិ្លាចោយ
មានលកខ�ណ្ឌ    មួយច�សេងចទ្ៀត
បបសិនចបើ    ពួកចគសចបម្បាន
វសិាលភាព   អនាម័យ ៩៥%។ 
កម្មវធីិចនះ    បានគា�បទ្ដល់ក្លារ
បណ្ត៊ ះបណា្ត លជាងស�ណង់កំ៊ង
មូលោឋា នស្តីពីក្លារសង់បងគាន់ និង
ជ�រញ៊ឱ្យយសហជីពសស្តីចវៀតណាម
(VWU)  ្ូលរមួចលើកកមពស់   ក្លារ
មានបងគាន់ចបបើបបាស់ និងអនាម័យ បគរួសារកំ៊ងកម្មវធីិ CHOBA ខែដលរស់ចៅកំ៊ងច�ត្តបតាំវញិ 

បបចទ្សចវៀតណាម។ ចបកឌីត ៖ Morgan Ommer

ករណីសិកសាទី្ ១៖ ក្លារ�្តល់ជ�នួយអនាម័យដល់សហគមន៍ចោយខែ�អកចលើលទ្្ធ�ល ករណីសិកសាទី្ ១៖ ក្លារ�្តល់ជ�នួយអនាម័យដល់សហគមន៍ចោយខែ�អកចលើលទ្្ធ�ល 
(CHOBA) កំ៊ងបបចទ្សចវៀតណាម(CHOBA) កំ៊ងបបចទ្សចវៀតណាម



២៤

លអ ជួយដល់បគរួសារបកីបកកំ៊ងក្លារទ្ទួ្លបានកមចេី និងសបមបសបមរួលក្លារបណ្ត៊ ះបណា្ត ល
ជាងស�ណង់កំ៊ងមូលោឋា ន។ ចបរៅពីចនះ មានក្លារ្ូលរមួរបស់គណៈកមា្ម ធិក្លារបបជាជន
ឃ៊� (សាថា ប័នរោឋា ភិបាលមូលោឋា ន) ចលើក្លារ�្តល់ក្លារគា�បទ្ខែ�ំកនចយបាយ និងរដឋាបាល។
សហជីពសស្តីចវៀតណាម និងគណៈកមា្ម ធិក្លារបបជាជនឃ៊�ទ្ទួ្លបានបបាក់ចលើកទឹ្ក
្ិត្តច�តាំម �្នួនបគរួសារបកីបក ខែដលបានសង់បងគាន់។ 

យន្តក្លារគា�បទ្ខែដលបានចបបើបបាស់រមួមាន៖យន្តក្លារគា�បទ្ខែដលបានចបបើបបាស់រមួមាន៖
• ក្លារបងើិលថវកិ្លាសងជូនបគរួសារបកីបក
• រោឋា ភិបាលចាត់ខែ្ង�្តល់កមចេីដល់បគរួសារខែដលបានសង់បងគាន់
• ក្លារច�េរបបាក់ចោយមានលកខ�ណ្ឌ ដល់ឃ៊�
• ក្លារ�្តល់បបាក់ចលើកទឹ្ក្ិត្តដល់នដគូអន៊វត្តន៍ និងរោឋា ភិបាលមូលោឋា ន
• ក្លារបណ្ត៊ ះបណា្ត លជាងស�ណង់ចៅមូលោឋា នស្តីពីក្លារសង់បងគាន់
• ក្លារជ�រញ៊ក្លារ្ូលរមួរបស់សាថា ប័នរោឋា ភិបាលមូលោឋា ន
• ក្លារចលើកកមពស់អនាម័យលអ និងក្លារចបបើបបាស់បងគាន់។ 

បករុមចគាលចៅកំ៊ងយន្តក្លារគា�បទ្៖បករុមចគាលចៅកំ៊ងយន្តក្លារគា�បទ្៖ បបជាជនបកីបកប��៊ត �្នួន ៤០% នន �្នួនបបជាជន
សរប៊។ បគរួសារខែដលមានវញិ្ញាា បនបបតបកីបកច្ញចោយរោឋា ភិបាល បតូវបានខែបងខែ្ក
ជាបបចភទ្ “ជិតបកីបក” កំ៊ងក�ណត់បតាំរោឋា ភិបាល ឬក�ព៊ងបបឈមនឹង “ក្លារល�បាកខែ�ំក
ចសដឋាកិ្ចេ” ចយងតាំមលកខណៈវនិិ្្័យបទ្ពយសម្ត្តិ និងបបាក់ �្ណូលខែដលបចងកើត
ច�ើងចោយមូលនិធិ EMW មានលកខណៈសម្ត្តិទ្ទួ្លបានក្លារឧបតថាម្ភសបមាប់ក្លារ
សង់បងគាន់។ 

លទ្្ធ�លសបមាប់ក្លាររមួបញ្ជូចេូ ល៖លទ្្ធ�លសបមាប់ក្លាររមួបញ្ជូចេូ ល៖ បងគាន់ �្នួន ១១៣.៥០០ បតូវបានសង់ចោយបករុម
បបជាជនចគាលចៅ (បបជាជនបកីបកប��៊ត �្នួន ៤០% នន �្នួនបបជាជនសរប៊)។ ចទាះ
ជាយ៉ាងណាភាគចប ើ្នននបងគាន់ទា�ងចនះ  បតូវបានសង់ចោយបបចភទ្បគរួសារ  ខែដល
បបឈមនឹង “ក្លារល�បាកខែ�ំកចសដឋាកិ្ចេ” ចោយចយងតាំមលកខណៈវនិិ្្័យរបស់មូល
និធិ EMW។ កំ៊ងចនាះ  បគរួសារបកីបក    ភាគចប ើ្នមិនសូវបកីបកដូ្បគរួសារខែដលមាន
វញិ្ញាា បនបបតបកីបក ឬបតូវបានក�ណត់ជាបបចភទ្ “ជិតបកីបក” ចោយចយងតាំមកបមិត
បបាក់ �្ណូលខែដលក�ណត់ចោយរោឋា ភិបាល។ ថំាក់ដឹកនា�ឃ៊�ជាចប ើ្នយល់ថា កបមិត
វសិាលភាពអនាម័យ ៩៥% សបមាប់ក្លារទ្ទួ្លបានក្លារច�េរបបាក់ចោយមានលកខ�ណ្ឌ
គឺមិនង្ហាយសចបម្បានចទ្ ចហើយបគរួសារបកីបកបបខែហលជាមិនពយាយមសចបម្បាន
កបមិតចនះច�ើយ។ ដូច្ំះ មូលនិធិ EMW បានខែកសបមរួលកបមិតចនះមកបតឹម 7៥% 
ប៉ា៊ខែន្តមានឃ៊�ខែត  ១៦   ប៉ា៊ចណា្ណ ះខែដលសចបម្បានកបមិតចនះ �ណៈខែដលកម្មវធីិមាន
ចគាលចៅសចបម្បាន 7១ ឃ៊�។ 

ក្លារពិនិតយតាំមោន និងវាយតនមា៖ក្លារពិនិតយតាំមោន និងវាយតនមា៖ មូលនិធិ EMW បានបចងកើតមូលោឋា នទិ្នំន័យខែដល
មានព័ត៌មានចដើមបគាខែដលបានបបមូលជាមួយគណៈកមា្ម ធិក្លារបបជាជនឃ៊� និងចមភូមិ
ស្តីពីលទ្្ធភាពទ្ទួ្លបានអនាម័យតាំមបគរួសារ និងលកខណៈសម្ត្តិសបមាប់ក្លារទ្ទួ្ល



២៥

បានក្លារឧបតថាម្ភកំ៊ងត�បន់កម្មវធីិ។ បគរួសារ និងសហគមន៍ខែដលទាមទារក្លារបងើិលបបាក់
សង ឬក្លារច�េរបបាក់ចោយមានលកខ�ណ្ឌ  បតូវបានច�េៀងផ្េ ត់តាំមរយៈក្លារពិនិតយបងគាន់
ផ្េ ល់ចោយសហជីពសស្តីចវៀតណាម ឬប៊គគាលិករបស់មូលនិធិ EMW និងក្លារពិនិតយ
ច�េៀងផ្េ ត់ជាមួយទិ្នំន័យចដើមបគាចដើម្ីបញ្ញាជ ក់ថា អំកទាមទារមានលកខណៈសម្ត្តិ
ទ្ទួ្លបានក្លារឧបតថាម្ភ។ មូលនិធិ EMW បានអន៊វត្តក្លារសាកល្ងបគប់បគងចោយន្
ដនយ    និងរកចឃើញថា ក្លារបងើិលបបាក់សងវញិកំ៊ង OBA ចធើើឱ្យយមានក្លារចបបើបបាស់បងគាន់
យ៉ាងចប ើ្ន ចហើយ ក្លារបងើិលបបាក់សងចនះ មានបបសិទ្្ធភាពជាងក្លារច�េរបបាក់ចោយ
មានលកខ�ណ្ឌ ដល់ឃ៊�។

ក្លារឆា៊ះបញ្ញាចេ �ង/ចមចរៀនស�ខាន់ៗ៖ក្លារឆា៊ះបញ្ញាចេ �ង/ចមចរៀនស�ខាន់ៗ៖

• ក្លារបងើិលបបាក់សងវញិកំ៊ង OBA ជាយន្តក្លារខែដលមានបបសិទ្្ធភាពសបមាប់
ក្លារបចងកើនក្លារសង់បងគាន់ចោយបគរួសារបកីបក  ជាងក្លារច�េរបបាក់ ចោយមាន
លកខ�ណ្ឌ  ឬអន្តរ៉ាគមន៍ទី្�សារអនាម័យោ្់ចោយខែ�កមួយ។

• កម្មវធីិ CHOBA មានបបសិទ្្ធភាពចៅចពល្ូលដល់បគរួសារខែដលបបឈមនឹង
ក្លារល�បាក ប៉ា៊ខែន្តមិនបាន្ូលដល់បគរួសារបកីបកទា�ងអស់ចនាះចទ្។ �្ណ៊្
ចនះអា្ចោយសារខែតទ្�ហ�បបាក់បងើិលសងវញិមិនបគប់បគាន់ សបមាប់ឱ្យយ
បគរួសារបកីបកប��៊តសង់បងគាន់ និងចោយសារខែតបគរួសារបកីបកប��៊តបបឈម
នឹងឧបសគគាកំ៊ងក្លារទ្ទួ្លបានបបភពឥណទាន�ាូវក្លារ និងចបរៅ�ាូវក្លារ។

• ក្លារបចងកើតមូលោឋា នទិ្នំន័យពិនិតយតាំមោន និងវាយតនមាបគប់បជរុងចបជាយ 
និងលអិតលអន់ គឺជាកតាំ្ត ក�ណត់ភាពចជាគជ័យននកម្មវធីិ CHOBA និងជាស
មាសភាគដ៏ស�ខាន់មួយកំ៊ងវធីិសាសស្ត OBA។

• មានក្លារសបមបសបមរួល រវាងក្លារធានាបានអបតាំ�ពស់ននក្លាររ៉ាយក្លារណ៍ពី
ស៊បកឹតភាពកំ៊ងក្លារច�េៀងផ្េ ត់ និងក្លារ �្ណាយ។    ឧ. ក្លារបណ្ត៊ ះបណា្ត ល
អំកអន៊វត្តន៍កំ៊ងមូលោឋា នសបមាប់ក្លារពិនិតយតាំមោន និងវាយតនមាសកម្មភាព
នានាខែដលអា្ទ៊្ក្ិត្តបាន និងបតឹមបតូវ បតូវ �្ណាយចពលយូរ។

• ក្លារសសាវបជាវបគប់បជរុងចបជាយនឹងបង្ហាា ញពី �លប៉ាះពាល់ននយន្តក្លារគា�បទ្
កំ៊ងកម្មវធីិ CHOBA ប៉ា៊ខែន្តមានបញ្ញាា បបឈមកំ៊ងក្លារអន៊វត្តក្លារសិកសាចនះ។ 
នដគូរោឋា ភិបាលកំ៊ងមូលោឋា នជ�ទាស់មិន�្តល់ក្លារគា�បទ្ ខែ�ំករដឋាបាលចលើក្លារ
សាកល្ងបគប់បគងចោយន្ដនយ ចោយសារខែតភាពស្ម៊គសា្ម ញកំ៊ងក្លារ
អន៊វត្ត។ ចបរៅពីចនះ រោឋា ភិបាលមូលោឋា ន និងនដគូអន៊វត្តន៍កំ៊ងក្លារសាកល្ង
បគប់បគង ជ�ទាស់នឹងក្លារណ៍ខែដលបគរួសារបកីបកកំ៊ងត�បន់របស់�ាួនមិនទ្ទួ្ល
បានក្លារឧបតថាម្ភ។

បបភពព័ត៌មាន៖ EMW 2016; Nguyen et al. 2013; Larsen and Connell 2015; Reviewed by 

Hanh Nguyen (EMW)



២៦

អំក�្តល់ជ�នួយមូលនិធិ និងអំកសបមបសបមរួល៖ UNICEFអំក�្តល់ជ�នួយមូលនិធិ និងអំកសបមបសបមរួល៖ UNICEF

ចគាលចៅ៖ចគាលចៅ៖ បគបដណ្ត ប់ចលើអំកទ្ទួ្ល�ល ៩០០.០០០ នាក់កំ៊ងបករុង ៤០ និងច�ត្ត ៦
កំ៊ងបបចទ្សហើីលីពីន ខែដលរង�លប៉ាះពាល់ចោយ
សារ “ពយ៊ះក�ណា្នហយ៉ាន” (២០១៤-២០១៦)។

ទិ្ដឋាភាពរមួននកម្មវធីិ៖ កម្មវធីិសា្ត រអនាម័យទា�ង
សសរុងច�ើងវញិចោយចបបើបបាស់ វធីិសាសស្តខែ�អកតាំម
ដ�ណាក់ក្លាលននពយ៊ះនហយ៉ាន (PhATS) មានចគាល
ប�ណងល៊បប�បាត់ ក្លារបចនាេ របង់ ពាសវាលពាស
ក្លាល និងចធើើឱ្យយសហគមន៍ ឈានច�ទ្ទួ្លបាន
ចសវាអនាម័យក្លាន់ខែត�ពស់ ចបក្លាយចបគាះមហន្តរ៉ាយ
“ពយ៊ះក�ណា្នហយ៉ាន” កំ៊ងបបចទ្សហើីលីពីន។ កម្ម
វធីិចនះបតូវបានអន៊វត្តចោយ សមព័ន្ធអងគាក្លារមិនខែមន
រោឋា ភិបាល ១២ និងសមភាគីរោឋា ភិបាល។ កម្មវធីិ 
PhATS បានខែញកក្លារវវិឌ្ឍននអនាម័យជាដ�ណាក់
ក្លាលខាងចបក្លាម ប៉ា៊ខែន្តអំកអន៊វត្តន៍នីមួយៗមានវធីិ
សាសស្តជាក់លាក់ចរៀងៗ�ាួន៖ 

•  កបមិត “គា្ម នក្លារបចនាេ របង់ពាសវាលពាស
ក្លាល” (ZOD)2៖ ចដើម្ីសចបម្បានកបមិត
ចនះ បគរួសារ១០០%កំ៊ងសហគមន៍មួយ
បតូវចបបើបបាស់បងគាន់អនាម័យ ចោយមានសាបូុ និងទឹ្កចៅជិតបងគាន់។ នដគូ
អន៊វត្តន៍ (រមួមានអងគាក្លារមិនខែមនរោឋា ភិបាល្បមរុះ និងសមភាគីរោឋា ភិបាល
មូលោឋា ន) បានចបបើបបាស់គ�និត�្តួ្ច�្តើមសហគមន៍ដឹកនា�អនាម័យទា�ងសសរុង
ទី្�សារអនាម័យ និងយ៊ទ្្ធនាក្លារបណា្ត ញ�សេពើ�សាយ ចដើម្ីបចងកើនតបមូវក្លារ
អនាម័យ (អំកអន៊វត្តន៍�ាះយល់ថា គ�និត�្តួ្ច�្តើមសហគមន៍ដឹកនា�អនាម័យ
ទា�ងសសរុង គឺមិនសមសសបកំ៊ងបរបិទ្ចបក្លាយចបគាះអាសនំច�ើយ)។ កំ៊ងបរបិទ្
ចបក្លាយចបគាះអាសនំ អំកអន៊វត្តន៍មួយ �្នួនបាន�្តល់ក្លារឧបតថាម្ភ ជាសមា្ភ រៈ
និងប័ណ្ណទូ្ទាត់ (ខែដលមានតនមាបបខែហល ១៣៥ ដ៊លាា រ ប៉ា៊ខែន្តទឹ្កបបាក់ចនះ
ខែបបបបរួលច�តាំមអំកអន៊វត្តន៍) ដល់បគរួសារបកីបក និងង្ហាយរងចបគាះចដើម្ី

មា្ត យ និងកូនឈរចៅជិតបងកន់សង់ថ្មីចៅត�បន់
ខែដលរងក្លារវាយបបហារចោយពយ៊ះនហយ៉ាន, 
UNICEF ហើីលីពីន ២០១៤។
ចបកឌីត ៖ Joey Reyna

2គា្ម នក្លារបចនាេ របង់ពាសវាលពាសក្លាលកំ៊ងបបចទ្សហើីលីពីន ស�ចៅចលើត�បន់ខែដលគា្ម នក្លារបចនាេ រ

បង់ពាសវាលពាសក្លាល ១០០%។

ករណីសិកសាទី្ ២៖ កម្មវធីិសា្ត រអនាម័យទា�ងសសរុងច�ើងវញិចោយចបបើបបាស់វធីិសាសស្តករណីសិកសាទី្ ២៖ កម្មវធីិសា្ត រអនាម័យទា�ងសសរុងច�ើងវញិចោយចបបើបបាស់វធីិសាសស្ត
ខែ�អកតាំមដ�ណាក់ក្លាលននពយ៊ះនហយ៉ានខែ�អកតាំមដ�ណាក់ក្លាលននពយ៊ះនហយ៉ាន
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ជួយដល់ក្លារសង់បងគាន់ (ចបក្លាមសាថា នភាពមិនខែមនចបគាះអាសនំ គា្ម នក្លារ�្តល់
ជ�នួយហិរញ្ជូាវតថា៊ចទ្ល៊ះបតាំខែតសចបម្បានសាថា នភាព គា្ម នក្លារបចនាេ របង់ពាស
វាលពាសក្លាល)។ 

•      កបមិត  “អនាម័យខែដលមាននិរន្តរភាព” ៖ អំកអន៊វត្តន៍�្តល់បបាក់ចលើកទឹ្ក្ិត្ត
ដល់សហគមន៍  ខែដលសចបម្បានកបមិតគា្ម នក្លារបចនាេ របង់ពាសវាលពាស
ក្លាល �្នួន ៥០០ ដ៊លាា រ (�្តល់ចោយ UNICEF) ចដើម្ីបន្តអភិវឌ្ឍចហោឋា រ្នា
សមព័ន្ធអនាម័យខែដលក្លាន់ខែតមានអនាម័យ និងនិរន្តរភាព។ �្ណ៊្ចនះរមួ
មានក្លាររ្នាអាងស្ត៊កលាមក ខែដលអា្បូមសមាអ តចោយស៊វតថាិភាព បងគាន់
ខែដលទ្ប់សាក ត់មិនឱ្យយលាមកមន៊សសេ ប៉ាះពាល់ដល់មន៊សសេ និងបងគាន់ខែដល
បចញ្ជូចេ ញកាិនអាបកក់តិ្តួ្។ល។ នដគូអន៊វត្តន៍បានចរៀប �្ក្លារបណ្ត៊ ះបណា្ត ល
ជាងស�ណង់ និងគា�បទ្ឱ្យយអាជីវកម្មមូលោឋា នបចងកើតសង្ហាើ ក់�គាត់�គាង់អនាម័យ។
សហគមន៍នឹងសចបម្បានកបមិតអនាម័យ ខែដលមាននិរន្តរភាពចៅចពល
បគរួសារ ១០០% ចបបើបបាស់បងគាន់ផ្េ ល់�ាួនខែដលបានខែកលមអចោយមានកខែនាង
លាងសមាអ តនដចហើយសាថា ប័ន ១០០% កំ៊ងសហគមន៍មានបងគាន់ខែដលបានខែក
លមអ។ 

•      កបមិត “អនាម័យទា�ងសសរុង” ៖  សហគមន៍ខែដលសចបម្បានកបមិត “អនាម័យ
ខែដលមាននិរន្តរភាព” ទ្ទួ្លបានទឹ្កបបាក់ ៦០០ ដ៊លាា របខែនថាមចទ្ៀតពីអំក
អន៊វត្តន៍ចដើម្ីឈានច�សចបម្បានកបមិត “អនាម័យទា�ងសសរុង” ។ ក្លារ
ប�ចពញលកខ�ណ្ឌ អនាម័យទា�ងសសរុង រមួមាន ក្លារសចបម្បានលកខ�ណ្ឌ ទា�ង
អស់ពីកបមិតម៊នៗបូករមួនឹងក្លារបគប់បគងស�ណល់រងឹ និងរ៉ាវ និងក្លារខែកលមអ
កខែនាងលាងសមាអ តនដ ខែដលក្លាត់បនថាយក្លារចធើើឱ្យយក�ើក់ច�ើងវញិចោយសារ
នដក�ើក់។ អំកអន៊វត្តន៍បានជួយដល់អងគាភាពរោឋា ភិបាលមូលោឋា នកំ៊ងក្លារចរៀប

�្ខែ�នក្លារទឹ្កសាអ ត និងអនាម័យចោយខែ�អកតាំមហានិភ័យចបគាះមហន្តរ៉ាយ
និងបចងកើតថវកិ្លាផ្េ ល់�ាួនសបមាប់ក្លារខែកលមអអនាម័យ។ 

យន្តក្លារគា�បទ្ខែដលបានចបបើបបាស់រមួមាន៖យន្តក្លារគា�បទ្ខែដលបានចបបើបបាស់រមួមាន៖
• ក្លារឧបតថាម្ភជាសមា្ភ រៈ និងប័ណ្ណទូ្ទាត់ដល់បគរួសារបកីបក និងង្ហាយរងចបគាះ 

សបមាប់ក្លារសង់បងគាន់ (កំ៊ងសាថា នភាពចបគាះអាសនំ)។
• ក្លារ�្តល់បបាក់ចលើកទឹ្ក្ិត្តដល់សហគមន៍ឱ្យយចបបើបបាស់ចសវាអនាម័យខែដល

មានក្លារខែកលមអ
• ក្លារ�្តល់ជ�នួយដល់អាជីវកម្មមូលោឋា នឱ្យយបចងកើតសង្ហាើ ក់�គាត់�គាង់អនាម័យ
• ក្លារបណ្ត៊ ះបណា្ត លជាងស�ណង់កំ៊ងមូលោឋា នពីក្លារសង់បងគាន់
• ក្លារជ�រញ៊សាថា ប័នរោឋា ភិបាលមូលោឋា ន ឱ្យយ្ូលរមួកំ៊ងក្លារចធើើខែ�នក្លារ អន៊វត្ត 

និងពិនិតយតាំមោនកម្មវធីិ
• ក្លារចរៀប �្ខែ�នក្លារទឹ្កសាអ ត និងអនាម័យ និងថវកិ្លាអនាម័យកំ៊ងអងគាភាព

រោឋា ភិបាលមូលោឋា ន
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• ក្លារចលើកកមពស់អនាម័យ និងក្លារបចងកើតតបមូវក្លារ។ 

បករុមចគាលចៅកំ៊ងយន្តក្លារគា�បទ្៖បករុមចគាលចៅកំ៊ងយន្តក្លារគា�បទ្៖ នដគូអន៊វត្តន៍នីមួយៗ មានលកខណៈវនិិ្្័យ និង
ដ�ចណើ រក្លារច�េៀងផ្េ ត់ចរៀងៗ�ាួន សបមាប់ក្លារក�ណត់អត្តសញ្ញាា ណអំកទ្ទួ្ល�ខែដល
បតូវទ្ទួ្លបានក្លារឧបតថាម្ភសបមាប់ក្លារសង់បងគាន់។ លកខណៈវនិិ្្័យរមួមាន អំកខែដល
មានកបមិតបបាក់ �្ណូលទាបជាងកបមិតខែដលបានក�ណត់ ឬគា្ម នសមាជិកបគរួសារណា
មំាក់មានក្លារង្ហារជាប់លាប់ បគរួសារខែដលមានសស្តីជាចមបគរួសារ មានសមាជិកបគរួសារ
ណាមំាក់ពិក្លារ និងសមាជិកបគរួសារណាមំាក់មានន�េចពាះ។ អំកអន៊វត្តន៍មួយ �្នួន
ចបបើបបាស់កម្មវធីិមានសសាប់ចៅថំាក់ជាតិ (កម្មវធីិច�េរបបាក់ចោយមានលកខ�ណ្ឌ  ឬ 4Ps)
 ចដើម្ីក�ណត់អត្តសញ្ញាា ណបគរួសារជួបក្លារល�បាក។ 

លទ្្ធ�លសបមាប់ក្លាររមួបញ្ជូចេូ ល៖លទ្្ធ�លសបមាប់ក្លាររមួបញ្ជូចេូ ល៖ សមាមាបតបគរួសារកំ៊ងត�បន់កម្មវធីិ PhATS ខែដល
ចបបើបបាស់ចហោឋា រ្នាសមព័ន្ធអនាម័យ ខែដលបានខែកលមអ និងមិនចបបើបបាស់រមួ ចកើនច�ើង
ពី �្នួន ៦៤% រហូតដល់ �្នួន 7៦%។ សមាមាបតបគរួសារខែដលបចនាេ របង់ពាសវាល
ពាសក្លាល មិនខែបបបបរួលចប ើ្នចនាះចទ្។ ប៉ា៊ខែន្តគួរកត់សមាគា ល់ថា កម្មវធីិ PhATS អន៊វត្ត
ដ�ណាក់ក្លាលចឆាើយតបនឹងចបគាះមហន្តរ៉ាយធងាន់ធងារ ខែដលរមួបញ្ជូចេូ លក្លារចលើកកមពស់
អនាម័យ និងក្លារ�្តល់ចហោឋា រ្នាសមព័ន្ធអនាម័យរមួ ឬសមូហភាព។ សហគមន៍ �្នួន
៩៣7 បតូវបានបញ្ញាជ ក់ថាសចបម្បានកបមិតគា្ម នក្លារបចនាេ របង់ពាសវាលពាសក្លាល
ចហើយសហគមន៍ �្នួន ២៨៨ បតូវបានបញ្ញាជ ក់ថាសចបម្បានកបមិត “អនាម័យខែដល
មាននិរន្តរភាព” ។ បករុមខែដលសថាិតចបក្លាមក្លារបគប់បគង មិនបតូវបានចបបើបបាស់កំ៊ងចពល
វាយតនមាចទ្ និងគា្ម នក្លារខែបងខែ្កទិ្នំន័យជាបបចភទ្សបមាប់បករុមបកីបក និងបករុមង្ហាយ
រងចបគាះច�ើយ។

ក្លារពិនិតយតាំមោន និងវាយតនមា៖ក្លារពិនិតយតាំមោន និងវាយតនមា៖ នាយកោឋា នស៊ខាភិបាលថំាក់ត�បន់ បានដឹកនា�ក្លារ
ចរៀប �្ចគាលក្លារណ៍ខែណនា�ស្តីពីក្លារច�េៀងផ្េ ត់ ក្លារ�្តល់វញិ្ញាា បនបបត និងក្លារពិនិតយ
តាំមោនកបមិតនីមួយៗ ចហើយ នដគូអន៊វត្តន៍ទា�ងអស់បតូវអន៊វត្តតាំម។ �្ណ៊្ចនះរមួ
មានក្លារច�េៀងផ្េ ត់សាថា នភាពគា្ម នក្លារបចនាេ របង់ពាសវាលពាសក្លាល (ខែ�អកចលើចគាល
ក្លារណ៍ខែណនា�ថំាក់ជាតិ) និងលកខ�ណ្ឌ ច�សេងចទ្ៀតសបមាប់ក្លារសចបម្បានកបមិត
នីមួយៗ   ចោយបករុមច�េៀងផ្េ ត់ថំាក់បករុង   (ខែដលមានសមាសភាគអំកច�េៀងផ្េ ត់
តតីយជនមំាក់) និងក្លារ�្តល់វញិ្ញាា បនបបតចោយបករុមថំាក់ច�ត្ត។ នដគូអន៊វត្តន៍ទា�ង
អស់បានចលើកច�ើងចធៀបនឹងសូ្នាករចគាល ខែដលរមួមានក្លារចបបើបបាស់អនាម័យ
បគប់បគាន់ ក្លារមានកខែនាងលាងសមាអ តនដចៅ�េះ អងគាភាពរោឋា ភិបាលមូលោឋា នខែដល
មានថវកិ្លាអនាម័យខែដលបានអន៊ម័ត និង �្នួនបបជាជនខែដលរស់ចៅកំ៊ងសហគមន៍
គា្ម នក្លារបចនាេ របង់ពាសវាលពាសក្លាលខែដលបតូវបានបញ្ញាជ ក់។ 

ក្លារឆា៊ះបញ្ញាចេ �ង/ចមចរៀនស�ខាន់ៗ៖ក្លារឆា៊ះបញ្ញាចេ �ង/ចមចរៀនស�ខាន់ៗ៖
•    ក្លារ�ូ្ខាតយ៉ាងធងាន់ធងារចោយសារពយ៊ះនហយ៉ាន    ចធើើឱ្យយមានតបមូវក្លារកមាា �ង



២៩

ពលកម្មជ�នាញ និងសមា្ភ រៈសាងសង់យ៉ាងចប ើ្ន។ បញ្ញាា ចនះ បូករមួនឹងក្លារ
ឧបតថាម្ភយ៉ាងចប ើ្នចលើចហោឋា រ្នាសមព័ន្ធទឹ្កសាអ ត និងអនាម័យពីស�ណាក់
អងគាក្លារមិនខែមនរោឋា ភិបាលច�សេងចទ្ៀត បានចធើើឱ្យយបគរួសារសាេ ក់ចសេើរមិន្ង់
វនិិចយគចលើក្លារសង់បងគាន់។ បតូវមានកិ្ចេ�ិត��បបឹងខែបបងយ៉ាងចប ើ្នកំ៊ងក្លារ
បញ្ជូចេ៊ ះបញ្ជូចេូ លឱ្យយទី្ភំាក់ង្ហារមន៊សសេធម៌ ឈប់ចបបើបបាស់វធីិសាសស្ត�្តល់ក្លារ
ឧបតថាម្ភយ៉ាងចប ើ្ន។

• ក្លារខែបងខែ្ករង្ហាើ ន់ ឬចបគឿងចលើកទឹ្ក្ិត្តដល់សហគមន៍ គួរសមាមាបតច�
តាំម �្នួនបគរួសារខែដលបតូវក្លារជ�នួយចដើម្ីសចបម្បានលទ្្ធ�លជា
សមូភាព។

• ចៅចពលអន៊វត្តវធីិសាសស្ត�្តល់ក្លារឧបតថាម្ភ បបក្លារស�ខាន់បតូវបចញ្ជូចេ ៀសភាព
លចមអៀងខែដលអា្ចកើតច�ើង។ កំ៊ងបរបិទ្ចនះ អំកខែដលអា្ក្លាា យអំកទ្ទួ្ល
�លពីក្លារឧបតថាម្ភបងគាន់ គួរបតូវបានក�ណត់អត្តសញ្ញាា ណចោយបករុមបបឹកសា
មូលោឋា ន ចោយពិចបគាះចយបល់ជាមួយសហគមន៍ មិនខែមនចធើើច�ើងចោយ
មញ្ន្តីខែដលបានចាត់តាំ�ងចនាះចទ្។

• ក្លារអន៊ញ្ញាា តឱ្យយសហគមន៍សចបម្្ិត្ត និងចាត់វធិានក្លារចលើបញ្ញាា បបឈម 
ឬឧបសគគានានាកំ៊ងចពលអន៊វត្តន៍គចបមាតង នឹងបចងកើនសិទ្្ធិអ�ណា្ និងពបងឹង
សា្ម រតីទ្ទួ្ល�៊សបតូវរបស់ពួកចគ។

• គួរបន្តចផ្្ត តអាទិ្ភាពចលើក្លារពបងឹងបរយិក្លាសអ�ចណាយ�ល កំ៊ងវស័ិយទឹ្ក
សាអ ត និងអនាម័យ សូម្ីខែតកំ៊ងបរបិទ្ចបក្លាយចបគាះអាសនំ។មាន�លប៉ាះពាល់
វជិជមាន ចលើកបមិតននក្លារបញ្ញ្ញាជ បកម្មវធីិតាំមសាថា ប័នច�កំ៊ងអាទិ្ភាពចគាល
នចយបាយ ខែ�នក្លារ និងថវកិ្លារបស់រោឋា ភិបាលមូលោឋា នកំ៊ងករណីរមួបញ្ជូចេូ ល
ក្លារតសូុមតិជាមួយអំកដឹកនា�ចៅមូលោឋា នតាំ�ងពីដ�បូង។

• យ៊ទ្្ធសាសស្្ត ាស់លាស់មួយសបមាប់ក្លារបចងកើតតបមូវក្លារ ចបក្លាយក្លារសចបម្
បានសាថា នភាពគា្ម នក្លារបចនាេ របង់ពាសវាលពាសក្លាល ពិតជាចា�បា្់ណាស់
កំ៊ងក្លារធានាក្លារពបងឹងសារស�ខាន់ៗ  ស្តីពីក្លារគា្ម នក្លារបចនាេ របង់ពាសវាល
ពាសក្លាល និងក្លារលាងសមាអ តនដចៅចពលចវលាស�ខាន់ៗ។

• ក្លារវនិិចយគរបស់រោឋា ភិបាលមូលោឋា នចលើអនាម័យ ចកើនច�ើងចៅចពលមាន
ក្លាររ �ពឹងថា សហគមន៍នឹងឈានពីក្លារបចនាេ របង់ពាសវាលពាសក្លាល ចឆ្នាំព ះ
ច�រកចសវាកបមិត�ពស់។ 

បបភពព័ត៌មាន ៖ Robinson and Gnilo, 2016; UNICEF, 2016; Reviewed by Louise Maule 

(UNICEF Philippines) and Andy Robinson (ទី្បបឹកសាឯករ៉ាជយ)។



៣០

អំកអន៊វត្តន៍៖អំកអន៊វត្តន៍៖ SNV ( �្តល់មូលនិធិចោយ DFID)

ចគាលចៅ៖ចគាលចៅ៖ ចផ្្ត តចលើសសរុក ៤ កំ៊ងច�ត្តភាគខាងចជើងននបបចទ្សហសា�បីុ និងសសរុក ៥ កំ៊ង
ត�បន់បឹង និងត�បន់ភាគខាងចជើងកំ៊ងបបចទ្សតង់ហសានី (២០១៤-២០១7)។

ទិ្ដឋាភាពរមួននកម្មវធី៖ទិ្ដឋាភាពរមួននកម្មវធី៖ កម្មវធីិ SSH4A ចផ្្ត តចលើលទ្្ធ�លអនាម័យទូ្ទា�ងសសរុកនិងក្លារ
ជ�រញ៊ក្លារ្ូលរមួរយៈចពលខែវង ចដើម្ីធានានិរន្តរភាពននក្លារផ្ា ស់ប្តូរឥរយិបថអនាម័យ។
កម្មវធីិចនះអន៊វត្តបកប�ណ្ឌ មួយខែដលមានសមាសភាគប�ចពញឱ្យយគំា ៤៖ ក្លារបចងកើត
តបមូវក្លារអនាម័យ សង្ហាើ ក់�គាត់�គាង់អនាម័យ និងហិរញ្ជូាវតថា៊ ក្លារផ្ា ស់ប្តូរឥរយិបថ
អនាម័យតាំមរយៈក្លារបបាសស័យទាក់ទ្ង និងអភិបាលកិ្ចេទឹ្កសាអ ត និងអនាម័យ។
សកម្មភាពនានាបតូវបានគា�បទ្ចោយកបមងសកម្មភាពចរៀនសូបត និងក្លារពិនិតយតាំម
ោនក្លារអន៊វត្ត និងខែ�អកតាំមបទ្ពិចសាធន៍អន៊វត្តន៍កម្មវធីិ SSH4A ជិតមួយទ្សវតសេរ ៍
កំ៊ងបណា្ត បបចទ្សច�សេងចទ្ៀត។ មានសកម្មភាពជាចប ើ្នកំ៊ងបបចទ្សហសា�បីុ ៖

• ប៊គគាលចឆំើមកំ៊ងសហគមន៍ ខែណនា�បគរួសារស្តីពីបងគាន់ខែដលប�ចពញស្តង់ោរ
រោឋា ភិបាលកំ៊ងវគគាប��៊សហគមន៍ដឹកនា�អនាម័យទា�ងសសរុង។

• បករុមទី្�សារអនាម័យ បតូវបានបចងកើតច�ើងចដើម្ីចកៀរគរធនធានហិរញ្ជូាវតថា៊ចៅ
ថំាក់ភូមិសបមាប់ទិ្ញសមា្ភ រសង់បងគាន់ (ទិ្ញដ៊�) និងទ្ទួ្លបានក្លារបញ្ជូចេ៊ ះតនមា
សបមាប់បករុមបកីបក។

• សារផ្ា ស់ប្តូរឥរយិបថបតូវបានខែកសបមរួលតាំមរយៈក្លារសសាវបជាវបចណ្តើ រៗ 
និងខែ�អកតាំមបករុមចគាលចៅជាក់លាក់ (ឧ. បញ្ជូចេ ភាគបគរួសារបកីបកប��៊ត បគរួសារ
ខែដលមានសស្តីជាចមបគរួសារ)។

បបចទ្សតង់ហសានីក៏មានសកម្មភាពជាចប ើ្ន�ងខែដរ ៖
• អំកដឹកនា�កំ៊ងមូលោឋា ន ទ្ទួ្លបានជ�នួយកំ៊ងក្លារ�្តល់សារផ្ា ស់ប្តូរឥរយិបថ

អនាម័យ ខែដលខែកសបមរួលច�តាំមបករុមចគាលចៅជាក់លាក់ (ឧ. បគរួសារខែដល
មានសស្តីជាចមបគរួសារ បគរួសារខែដលមានសមាជិកជាជនពិក្លារ) 

• មាចេ ស់អាជីវកម្មកំ៊ងមូលោឋា ន បតូវបានគា�បទ្កំ៊ងក្លារចធើើទី្�សារ និងសង់បងគាន់
ខែដលជាប់ធន់ និង �្ណាយតិ្ និងខែកលមអច�ជាបងគាន់មូលោឋា ន។

• មានក្លារខែ្កកូនចសៀវចៅព័ត៌មានដល់បគរួសារ ចដើម្ីឱ្យយពួកចគអា្សចបម្
្ិត្តចោយខែ�អកតាំមព័ត៌មានបតឹមបតូវ ស្តីពីក្លាររ្នាអនាម័យខែបបបរយិប័នំ
សបមាប់ជនពិក្លារ។

បករុមចគាលចៅកំ៊ងយន្តក្លារគា�បទ្៖បករុមចគាលចៅកំ៊ងយន្តក្លារគា�បទ្៖ កម្មវធីិថំាក់បបចទ្សទា�ងកំ៊ងបបចទ្សហស៊ា�បីុ និង
តង់ហសានី ស៊ទ្្ធខែតចផ្្ត តចលើបណា្ត សសរុកខែដលមានអបតាំវសិាលភាពអនាម័យទាបនិង

ករណីសិកសាទី្ ៣៖ អនាម័យខែដលមាននិរន្តរភាពសបមាប់មន៊សសេបគប់របូ   (SSH4A)  ករណីសិកសាទី្ ៣៖ អនាម័យខែដលមាននិរន្តរភាពសបមាប់មន៊សសេបគប់របូ   (SSH4A)  
កំ៊ងបបចទ្សហសា�បីុ និងតង់ហសានីកំ៊ងបបចទ្សហសា�បីុ និងតង់ហសានី



៣១

ទ្ទួ្លបានក្លារគា�បទ្តិ្តួ្កំ៊ងយ៊ទ្្ធនាក្លារអនាម័យថំាក់ជាតិកនាងមក។ កំ៊ងសសរុក
ពាក់ព័ន្ធ បញ្ជូចេ ភាគបគរួសារបកីបកប��៊ត បគរួសារខែដលមានសស្តីជាចមបគរួសារ និងជនពិក្លារ
បតូវបានក�ណត់អត្តសញ្ញាា ណថាង្ហាយរងចបគាះ តាំមរយៈក្លារសិកសាសសាវបជាវបចណ្តើ រៗ។

លទ្្ធ�លសបមាប់ក្លាររមួបញ្ជូចេូ ល៖លទ្្ធ�លសបមាប់ក្លាររមួបញ្ជូចេូ ល៖ កំ៊ងបបចទ្សហសា�បីុ ក្លារបចនាេ របង់ពាសវាលពាស
ក្លាលកំ៊ងបណា្ត សសរុកនានា ថយ្៊ះពី �្នួន ៥០% មកបតឹម ៥%។ សបមាប់បញ្ជូចេ ភាគ
បគរួសារបកីបក ក្លារបចនាេ របង់ពាសវាលពាសក្លាលថយ្៊ះពី �្នួន ៩១% មកបតឹម ១១%។
សបមាប់បគរួសារខែដលមានសស្តីជាចមបគរួសារ ក្លារបចនាេ របង់ពាសវាលពាសក្លាលបាន
ថយ្៊ះពី �្នួន ៥7% មកបតឹម 7%។ សមាមាបតបបជាជនខែដលចបបើបបាស់ និងមាន
បងគាន់ឯកជនខែដលសាអ ត និងដ�ចណើ រក្លារ ចកើនពី �្នួន 7% ដល់ 7០% សបមាប់បគរួសារ
ទា�ងអស់, ចកើនពី �្នួន ១% ដល់ ៥៦% សបមាប់បញ្ជូចេ ភាគបគរួសារបកីបកប��៊ត ចកើនពី

�្នួន ៦% ដល់ ៦៨% សបមាប់បគរួសារខែដលមានសស្តីជាចមបគរួសារ និងចកើនពី �្នួន 
7% ដល់ ៦៦% សបមាប់បគរួសារខែដលមានសមាជិកជាជនពិក្លារ។ កំ៊ងបបចទ្សតង់ហសានី
ក្លារបចនាេ របង់ពាសវាលពាសក្លាលថយ្៊ះពី �្នួន ៣៦% មកបតឹម ២% សបមាប់បគរួសារ
ទា�ងអស់, ថយ្៊ះពី �្នួន 7៦% មកបតឹម ៩% សបមាប់បញ្ជូចេ ភាគបគរួសារបកីបកប��៊ត
ថយ្៊ះពី �្នួន ៤០% មកបតឹម ៣% សបមាប់បគរួសារខែដលមានសស្តីជាចមបគរួសារ និង
ថយ្៊ះពី �្នួន ៣៤% មកបតឹម ៣% សបមាប់បគរួសារខែដលមានសមាជិកជាជនពិក្លារ។
សមាមាបតបបជាជនខែដលចបបើបបាស់ និងមានបងគាន់ឯកជនខែដលសាអ ត និងដ�ចណើ រក្លារ 
ចកើនពី �្នួន ៤% ដល់ ៤១% សបមាប់បគរួសារទា�ងអស់, ចកើនពី �្នួន ០% ដល់៣៣% 
សបមាប់បញ្ជូចេ ភាគបគរួសារបកីបកប��៊ត, ចកើនពី �្នួន ៤% ដល់ ៤០% សបមាប់បគរួសា
រខែដលមានសស្តីជាចមបគរួសារ និងចកើនពី �្នួន ៤% ដល់ ៤២% សបមាប់បគរួសារខែដល
មានសមាជិកជាជនពិក្លារ។

ក្លារពិនិតយតាំមោន និងវាយតនមា៖ក្លារពិនិតយតាំមោន និងវាយតនមា៖ មានក្លារអចងកតបគរួសារ ៥ ចលើកកំ៊ងចពលអន៊វត្ត
គចបមាងចដើម្ី្ងបកងពីលទ្្ធ�លសចបម្បាន។ កិ្ចេពិភាកសាបករុមចគាលចៅ ២ ចលើក
បតូវបានចធើើច�ើង ចដើម្ីចធើើក្លារវាស់ខែវងខែបបគ៊ណភាពចលើសូ្នាករនិរន្តរភាពម៊ចពល
ចរៀប �្កម្មវធីិ។ ទិ្នំន័យពីក្លារអចងកតបគរួសារបតូវបានខែបងខែ្កជាបបចភទ្ច�តាំមបករុម
ង្ហាយរងចបគាះច�សេងៗ ខែដលក�ណត់ចោយក្លារសសាវបជាវ បចណ្តើ រៗ។ ទិ្នំន័យខែបប
បរមិាណបតូវបានបខែមាងជាបរមិាណចដើម្ីវាស់ខែវងសូ្នាករ ចោយចបបើបបព័ន្ធព័ត៌មាន
ខែបបគ៊ណភាព (QIS) (ឧ. ក្លារក�ណត់ “ពិនេ៊” សបមាប់ក្លារពិពណ៌នាក្លារពិត និង�ាីស្តីពី
សាថា នភាពមួយ)។ SNV  បានសហក្លារជាមួយអំកសសាវបជាវមកពីសាកលវទិ្យាល័យ 
Emory ចដើម្ីវភិាគទិ្នំន័យ និងវាយតនមាលទ្្ធ�ល។ 

ក្លារឆា៊ះបញ្ញាចេ �ង/ចមចរៀនស�ខាន់ៗ៖ក្លារឆា៊ះបញ្ញាចេ �ង/ចមចរៀនស�ខាន់ៗ៖
•      ក្លារសិកសា  ខែដលចផ្្ត តចលើក្លារក�ណត់អត្តសញ្ញាា ណបករុមង្ហាយរងចបគាះចោយ

សហក្លារជាមួយរោឋា ភិបាលមូលោឋា ន និងសងគាមសី៊វលិ ជាគនាឹះននក្លារក�ណត់
ចគាលចៅសបមាប់ក្លារ�្តល់ជ�នួយ  និងមានក្លារខែបងខែ្កទិ្នំន័យជាបបចភទ្



៣២

សបមាប់តាំមោនវឌ្ឍនភាព។
• ស�ខាន់ប��៊តបតូវមានភាពបបាកបបជា និងទ្ទួ្លសាគា ល់ថា ក្លារចោះសសាយ

បញ្ញាា គ៊ណវបិត្តិជាបបព័ន្ធ បតូវ �្ណាយចពលយូរ និងមិនអា្ល៊បប�បាត់
ឧបសគគាមួយ �្នួនកំ៊ងរយៈចពល�ាីបានចទ្។

• ក្លារសចបម្បានអនាម័យទូ្ទា�ងត�បន់ តបមូវឱ្យយមានកិ្ចេ�ិត��បបឹងខែបបងយ៉ាង
ចប ើ្នចលើបករុមជួបក្លារល�បាកចធៀបនឹងបករុមច�សេងចទ្ៀត តាំ�ងពីចពលចាប់ច�្តើម
កម្មវធីិដ�បូង ។

• មានភាពតាំនតឹងរវាងក្លារខែកសបមរួលក្លារគា�បទ្ច�តាំមបរបិទ្មូលោឋា ន និង
ក្លាររកសាស្តង់ោរននក្លារគា�បទ្ចដើម្ីអា្ពបងីកវសិាលភាពចោយបបសិទ្្ធ
ភាព។

• ក្លារក�ណត់អត្តសញ្ញាា ណបករុមជួបក្លារល�បាកអា្ជាក្លារល�បាក  និងបតូវក្លារ
ធនធានយ៉ាងចប ើ្ន។

• តាំមបណា្ត សសរុកខែដលមានកបមិតអនាម័យទាប មានក្លារល�បាកកំ៊ងក្លារក�ណត់
ថាបករុមណាមួយជួបក្លារល�បាកប��៊ត។ ចៅចពលខែដលកបមិតអនាម័យកំ៊ង
សសរុកមួយចកើនច�ើង ចទ្ើបចគអា្ក�ណត់បករុមខែដលបតូវក្លារក្លារគា�បទ្ច�តាំម
ចគាលចៅ។

បបភពព័ត៌មាន៖ ISF-UTS and SNV 2018; SNV 2017a; SNV 2017b; Reviewed by 
Anne Mutta (SNV)។

ចមចរៀនទូ្ច� ៣ កំ៊ងករណីសិកសាទា�ងចនះ រមួមាន ៖
• ក្លារក�ណត់អត្តសញ្ញាា ណបករុមជួបក្លារល�បាក និងក្លារធានាថាពួកចគទ្ទួ្ល

បានក្លារគា�បទ្ ទាមទារនូវក្លារវនិិចយគបខែនថាមចលើក្លារពិនិតយតាំមោននិង
វាយតនមា ប៉ា៊ខែន្ត�្តល់�លគាប់បបចសើរ។

• ក្លារជ�រញ៊ក្លារ្ូលរមួរបស់រោឋា ភិបាលមូលោឋា ន និងតួអងគាចៅមូលោឋា ន
ច�សេងចទ្ៀត ជាគនាឹះកំ៊ងក្លារអន៊វត្ត និងបញ្ញ្ញាជ បយន្តក្លារគា�បទ្កំ៊ងសាថា ប័ន។

• ក្លារគា�បទ្គួរបតូវបានខែកសបមរួលច�តាំមកបមិត និងបបចភទ្តបមូវក្លារ ៖ 
មិនខែមនសហគមន៍ និងបករុមជួបក្លារល�បាកទា�ងអស់ បតូវក្លារក្លារគា�បទ្
កំ៊ងទ្�ហ� ឬបបចភទ្ដូ្គំាចនាះចទ្។



៣៣

ករេបីសិកសាស្តបីពបីការ�នុវត្តយន្តការគាំទ្រ
�ណៈខែដលវស័ិយទឹ្កសាអ ត និងអនាម័យប្ចេ៊ប្នំ ចផ្្ត តស�ខាន់ចលើលទ្្ធ�លអនាម័យ

តាំមរយៈយន្តក្លារគា�បទ្ ក្លារអន៊វត្តយន្តក្លារគា�បទ្បតូវមានលកខណៈជាបបព័ន្ធ ខែ�អកតាំម
ភស្ត៊តាំង និងមាននិរន្តរភាព។ ខាងចបក្លាមចនះជាជ�ហានខែដលអំកអន៊វត្តន៍អំកសសាវបជាវ 
និងអំកតាំក់ខែតងចគាលនចយបាយអា្យកច�អន៊វត្តកំ៊ងរយៈចពល�ាី ចដើម្ីឈានច�
សចបម្បាននិរន្តរភាព អនាម័យសបមាប់មន៊សសេបគប់របូកំ៊ងទ្បមង់ទា�ងអស់ននក្លារចរៀប �្
កម្មវធីិ និងក្លារ�្តល់ចសវាអនាម័យ។ គួរពិចារណាពី �្ណ៊្នីមួយៗចោយខែ�អកតាំម “ចគាល
ក្លារណ៍ធានាថា អំកខែដលអា្ជួបក្លារល�បាក ទ្ទួ្លបានអតថាបបចយជន៍ចោយបបសិទ្្ធភាព
ពីកម្មវធីិ និងដ�ចណើ រក្លារអនាម័យ” ខែដលមានចរៀបរ៉ាប់កំ៊ងខែ�ំកទី្ ១ ននឯកសារចនះ។

• បចងកើត �្ណ៊្ចៅជាក់លាក់សបមាប់កម្មវធីិ និងក្លារ�្តល់ចសវាចដើម្ីសចបម្បាន
សាថា នភាព គា្ម នក្លារបចនាេ របង់ពាសវាលពាសក្លាលទូ្ទា�ងត�បន់ ចោយមាន
វឌ្ឍនភាពបបកបចោយសមធម៌សបមាប់បករុមទា�ងអស់។

• ពិចារណាថាចតើមានលកខ�ណ្ឌ អ�ចណាយ�ល សបមាប់វធីិសាសស្តសហគមន៍ដឹក
នា�អនាម័យទា�ងសសរុងធម្មតាំ ឬថាចតើបតូវមានយន្តក្លារគា�បទ្បខែនថាមសបមាប់បករុម
ជួបក្លារល�បាក។

• សហក្លារជាមួយអាជាញា ធរមូលោឋា ន និងអំកតសូុមតិ និងត�ណាងរបស់បករុមជួប
ល�បាក ចៅបគប់ដ�ណាក់ក្លាលទា�ងអស់ននអន្តរ៉ាគមន៍ចោយអន៊វត្តចគាលក្លារណ៍ 
“ក្លារចគារព និងមិនបងកចបគាះថំាក់”។

• បចងកើតសូនាករពិនិតយតាំមោន និងវាយតនមាស�ខាន់ៗ ឬវធីិសាសស្តសបមាប់ធានា
ថា មន៊សសេបគប់របូអា្ទ្ទួ្លបាន និងចបបើបបាស់បងគាន់អនាម័យ។

• ចរៀប �្ថវកិ្លា និងចធើើខែ�នក្លារសបមាប់ក្លារបបមូលទិ្នំន័យខែដលខែបងខែ្កជាបបចភទ្
ចដើម្ីពិនិតយតាំមោន និងច�េៀងផ្េ ត់វឌ្ឍនភាពបបកបចោយសមធម៌ចឆ្នាំព ះច�
រក និងចលើសពីសាថា នភាពគា្ម នក្លារបចនាេ របង់ពាសវាលពាសក្លាល និងចធើើខែ�ន
ក្លារស្តីពីរចបៀបចបបើបបាស់ទិ្នំន័យ។ 

• ជ�រញ៊ក្លារ្ូលរមួរបស់រោឋា ភិបាលមូលោឋា ន និងតួអងគាតាំមវស័ិយច�សេងចទ្ៀតកំ៊ង
ក្លារចរៀប �្ អន៊វត្ត និងពិនិតយតាំមោនយន្តក្លារគា�បទ្ ចោយចរៀប �្ខែ�នក្លារ្ាស់
លាស់ស្តីពីរចបៀបបញ្ញ្ញាជ បយន្តក្លារគា�បទ្កំ៊ងសាថា ប័នបបកបចោយតមាា ភាព និង
គណចនយយភាព។

• បចងកើតកបមងយន្តក្លារគា�បទ្ខែដលអា្អន៊វត្តរមួគំា ចដើម្ីប�ចពញបខែនថាមឱ្យយគំាច�
វញិច�មក ជាពិចសសក្លាររមួបញ្ជូចេូ លយន្តក្លារហិរញ្ជូាវតថា៊ជាមួយនឹងយន្តក្លារគា�
បទ្ច�សេងចទ្ៀត។

• កំ៊ងក្លារចរៀប �្យន្តក្លារគា�បទ្ បតូវបគប់បគង �្ណាយចលើកម្មវធីិ និងភាពស្ម៊គសា្ម ញ
ននក្លារអន៊វត្តយន្តក្លារទា�ងចនះ ចដើម្ីឱ្យយអា្បញ្ញ្ញាជ បយន្តក្លារទា�ងចនះកំ៊ងសាថា ប័ន 
និងអា្ពបងីកបាន។

• ចរៀប �្យន្តក្លារគា�បទ្ និងដ�ចណើ រក្លារអន៊វត្តន៍ ខែដលសហគមន៍អា្យល់បាន 



៣៤

និង�ិត��ជ�រញ៊ក្លារ្ូលរមួរបស់ពួកចគ  កំ៊ងក្លារចធើើចស្ក្តីសចបម្  ស្តីពីរចបៀប
អន៊វត្តយន្តក្លារទា�ងចនះ និងអំកខែដលគួរទ្ទួ្លបានក្លារគា�បទ្។

• ពិចារណាពីជ�ហាននានាចបរៅពីសាថា នភាព គា្ម នក្លារបចនាេ របង់ពាសវាលពាស
ក្លាល និងគិតពីរចបៀបខែដលបករុមជួបក្លារល�បាក  អា្ឈានច�សចបម្បាន
អនាម័យខែដលបគប់បគងចោយស៊វតថាិភាព។

• បចងកើតភាពជានដគូរវាងអំកអន៊វត្តន៍   និងអំកសសាវបជាវ ចដើម្ីបចងកើតភស្ត៊តាំង
សបមាប់ក�ណត់ពីយន្តក្លារខែដលមានបបសិទ្្ធភាពកំ៊ងបរបិទ្ជាក់លាក់។

• ្ងបកងលទ្្ធ�លរកចឃើញស្តីពីភាពចជាគជ័យ  និងបញ្ញាា បបឈមខែដលពាក់ព័ន្ធ
នឹងក្លារគា�បទ្លទ្្ធ�លបបកបចោយសមធម៌ រមួទា�ងរចបៀបរមួ បញ្ជូចេូ ល �្ចណះដឹង
និងបទ្ពិចសាធន៍របស់បករុមជួបក្លារល�បាកបានលអប��៊ត និងខែ្ករ �ខែលក �្ណ៊្
ទា�ងចនះជាមួយវស័ិយចនះ ដូ្ជា តាំមរយៈចគហទ្�ព័ររបស់ The Sanitation 
Learning Hub (https://sanitationlearninghub.org/)។ 

ចបរៅពីចនះ មានខែ�ំកខែដលតបមូវឱ្យយមានក្លារសសាវបជាវបខែនថាម ឬក្លារពិចារណាដិតដល់កំ៊ង
វស័ិយទឹ្កសាអ ត និងអនាម័យ  ចដើម្ី�្តល់មូលោឋា នព័ត៌មានដល់ជ�ហានបន្តបនាេ ប់ ស្តីពី
ក្លារចរៀប �្កម្មវធីិអនាម័យជនបទ្ និងក្លារ�្តល់ចសវាបបកបចោយសមធម៌ ៖

• សូ្នាករវាយតនមាទូ្ច�សបមាប់វាស់ខែវងវឌ្ឍនភាព បបកបចោយសមធម៌ចឆ្នាំព ះ
ច�សចបម្បាន �្ណ៊្ចៅទី្ ៦.២ ននចគាលចៅអភិវឌ្ឍន៍បបកបចោយ្ីរភាព។

• ខែបងខែ្កទិ្នំន័យជាបបចភទ្ ចដើម្ីតាំមោនវឌ្ឍនភាពនានា  ចឆ្នាំព ះច�សចបម្
បានចហោឋា រ្នាសមព័ន្ធអនាម័យបបកបចោយនិរន្តរភាព។

• ភស្ត៊តាំងបង្ហាា ញពីចពលចវលាសមសសបកំ៊ងក្លារអន៊វត្តយន្តក្លារគា�បទ្ ចធៀបនឹង
ក្លារអន៊វត្តអន្តរ៉ាគមន៍សហគមន៍ដឹកនា�អនាម័យទា�ងសសរុងធម្មតាំ។

• ភស្ត៊តាំងបង្ហាា ញពីកបមងយន្តក្លារគា�បទ្ ខែដលមានបបសិទ្្ធភាពសបមាប់បកមជួប
ក្លារល�បាកច�សេងៗកំ៊ងបរបិទ្នានា។

• ភស្ត៊តាំងបង្ហាា ញពីក្លារក�ណត់ចពលចវលាសមសសបខែដលបតូវអន៊វត្តយន្តក្លារគា�
បទ្ ជាពិចសសក្លារឧបតថាម្ភថវកិ្លា និងសមា្ភ រៈដល់អំកចបបើបបាស់។

• យ៊ទ្្ធសាសស្តសបមាប់ក្លារច�េៀងផ្េ ត់ចោយបបសិទ្្ធភាព ចលើក្លារចបបើបបាស់បងគាន់
ជាប់លាប់ កំ៊ង �្ចណាមបបជាជន រមួទា�ងកខែនាងខែដលមានក្លារចបបើបងគាន់អនាម័យ
រមួ។
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សចងខប �្ណ៊្ចរៀនសូបតស�ខាន់ៗ៖សចងខប �្ណ៊្ចរៀនសូបតស�ខាន់ៗ៖

• បទ្ពិចសាធន៍ជាក់ខែស្តងបង្ហាា ញថា កម្មវធីិអនាម័យជនបទ្ចប ើ្នខែតមិនអា្
្ូលដល់បករុមជួបក្លារល�បាកប��៊តឱ្យយបានបគប់បគាន់។ យន្តក្លារគា�បទ្អា្ជួយ
ធានាថា គា្ម នប៊គគាលណាមំាក់បតូវបានចមើលរ �លង។

• ក្លារគា�បទ្ដល់បករុមជួបក្លារល�បាកមិនស៊ទ្្ធខែតបតូវមានទ្បមង់ជា “ខែ�ំករងឹ” 
ឬ “ខែ�ំកទ្ន់” ចនាះចទ្ ប៉ា៊ខែន្តបតូវប្បា្់បញ្ជូចេូ លគំានូវក្លារគា�បទ្ទា�ងពីរចនះឱ្យយ
មានបបសិទ្្ធភាព។

• មិនសូវមានក្លារ្ងបកងឯកសារស្តីពីបទ្ពិចសាធន៍  និងភស្ត៊តាំងលទ្្ធ�ល
សបមាប់យន្តក្លារគា�បទ្ច�ើយ ជាពិចសសកំ៊ងបរបិទ្អាញ្ហើិក។ ក្លារចធើើខែ�ន
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• ចៅចពលក�ណត់អត្តសញ្ញាា ណបករុមជួបក្លារល�បាក ចដើម្ីទ្ទួ្លបានក្លារគា�
បទ្ បបក្លារស�ខាន់បតូវចដញចោលក្លារសន្មត ស្តីពីអំកខែដលបតូវក្លារបបចភទ្
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ច�ើងជាបបចា�ចបក្លាមក្លារពិនិតយតាំមោន និងក្លារវាយតនមាចដើម្ីធានាថា បករុម
ចគាលចៅទ្ទួ្លបានក្លារគា�បទ្ខែដលពួកចគបតូវក្លារ។

• បតូវរកសាត៊លយភាពរវាងភាពសាមញ្ជូា តមាា ភាព និងភាពបគប់បជរុងចបជាយ   
ចៅចពលក�ណត់អត្តសញ្ញាា ណបករុមនានាខែដលបតូវទ្ទូ្លក្លារគា�បទ្ អន៊វត្ត
យន្តក្លារគា�បទ្ និងពិនិតយតាំមោនគ៊ណភាពននលទ្្ធ�ល។

• “គា្ម នចពលចវលាបតឹមបតូវឥតចខាចេ ះមួយ” កំ៊ងក្លារអន៊វត្តយន្តក្លារគា�បទ្ចទ្ ប៉ា៊ខែន្ត
វាអាសស័យចលើលកខណៈរបស់យន្តក្លារ និងបរបិទ្។ សួរស�ណួរបតិះរះិស្តីព
គ៊ណសម្ត្តិ និងគ៊ណវបិត្តិននក្លារអន៊វត្តយន្តក្លារចៅចពលចវលាជាក់លាក់។

• ចបបើបបាស់អស់លទ្្ធភាពនូវទិ្នំន័យខែដលបបមូលបាន និងបទ្ពិចសាធន៍
ខែដលបាន្ងបកង តាំមរយៈក្លារចរៀប �្ដ�ចណើ រក្លារោក់បញ្ជូចេូ លទិ្នំន័យ
និងបទ្ពិចសាធន៍ទា�ងចនាះកំ៊ងក្លារចរៀប �្ខែ�នក្លារ អន្តរ៉ាគមន៍បន្តបន្តបនាេ ប់ 
និងក្លារខែ្ករ �ខែលកចមចរៀនជាមួយវស័ិយទឹ្កសាអ ត និងអនាម័យទា�ងមូល។
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