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Naomi Vernon ខែដលបានពវិនវិតិយពេឡ�ងវ វិញពេល�ពបង្ហាងឯក្ស្គារពេនះ នវិង�ើល់មតិវិពេយ៉ា្ល់ នវិងគ�នវិតិលអៗ ។



១

ការដោះស្រាយការភ្លាំងភ្លាត់
ដសចក្តីដ្្តើម

ឯក្ស្គារទី ១៤ នៃនក្បមងឯក្ស្គារ “បព�ខែដននៃនក្ម្មវ វិធីស្រគមន៍ដរឹក្នា�អនាម័យទាំ�ងស្រុសុង
”ពេផ្លាើ តិស�ខាន់ពេល�ក្លារយល់ពេ��ញ នវិងក្លារអនុវតិើ្ចំុ្ីនំពាក់្ព័នធនរឹងក្លារពេដ្ឋាះស្រុស្គាយក្លារ
ភាា �ងភាា ត់ិនៃនក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង។ ឯក្ស្គារពេនះពវិនវិតិយ
ពេម�លរពេ្ៀ្ក្�ណត់ិ នវិងក្ត់ិសមាា ល់ក្លារភាា �ងភាា ត់ិ នវិងគ�រពូេ�េងៗនៃនក្លារភាា �ងភាា ត់ិខែដលរក្
ពេ��ញពេបក្លាយក្លារប្ក្លាស ក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាល ទាំ�ងស្រុសុង។   
មានឯក្ស្គារជាពេបច�នពេល�ក្ពេឡ�ងពីរពេ្ៀ្្ពេងក�តិក្ម្មវ វិធីស្រគមន៍ដរឹក្នា�អនាម័យទាំ�ងស្រុសុង
ខែដលអាចទ្់ស្គាក ត់ិ មវិនឱ្យយមានក្លារភាា �ងភាា ត់ិ ា្ុខែនើឯក្ស្គារពេនះពេផ្លាើ តិស�ខាន់ពេល�រពេ្ៀ្ស្គាើ រ
ក្លារភាា �ងភាា ត់ិ ខែដលបានពេក្�តិពេឡ�ង។ គួរក្ត់ិសមាា ល់ថ្នា យុទធស្គាស្រ្តីសើខែដលបានពេប �្បបាស់
សបមា្់ក្លារស្គាើ រក្លារភាា �ងភាា ត់ិ នវិងយុទធស្គាស្រ្តីសើខែដលបានពេប �្បបាស់ជាមុនពេដ�មីី្ពេងក�តិក្ម្ម
វ វិធីខែដលអាចទ្់ស្គាក ត់ិក្លារភាា �ងភាា ត់ិមានភាពបច�
ខែដលពេ�ក្បមវិតិណាមួយ។

ក្លារពវិនវិតិយពេឡ�ងវ វិញពេល�ឯក្ស្គារមានស្រុស្គា្់ 
្ង្ហាា ញថ្នា  មានភិសើុតាំងតិវិចតួិចសើីពីរពេ្ៀ្
ស្គាើ រក្លារភាា �ងភាា ត់ិ ពេ្រ�យភិសើុតាំងខែដលមាន
នវិងក្លារខែណនា�នានា ហាក់្ពេផ្លាើ តិពេល�ក្លារទ្់
ស្គាក ត់ិ។ ក្លារពវិនវិតិយពេឡ�ងវ វិញពេនះចា្់ពេ�ើ�មពេល�ក្
ពេឡ�ងពីច�ណុច�្ះខាតិពេនះ។ អំក្អនុវតិើន៍គួរ
ពេប �្បបាស់បក្្�ណឌ សើីពីគ�រនូៃនក្លារភាា �ងភាា ត់ិ
ខែដលបានពេល�ក្ពេឡ�ង នវិងខែ�ំក្សើីពីក្តាំើ ្ងក
ក្លារភាា �ងភាា ត់ិ ពេដ�មីីខែសង្យល់ពីប្ពេភិទ នវិង
ក្បមវិតិនៃនក្លារភាា �ងភាា ត់ិក្នាងមក្ រចួពេប �្បបាស់
ឧទាំ្ររណ៍ក្ំុងខែ�ំក្សើីពីក្លារពេដ្ឋាះស្រុស្គាយក្លារ
ភាា �ងភាា ត់ិពេដ�មីីក្�ណត់ិរក្ក្លារពេឆ្លុះា�យតិ្ច�ពេពាះ
ក្លារភាា �ងភាា ត់ិខែដលអាចពេក្�តិពេឡ�ង។ 

ពេបរៅពីក្លារពវិនវិតិយពេឡ�ងវ វិញ ពេល�ឯក្ស្គារមាន
ស្រុស្គា្់ពេនះ1  ពេយ�ងបានពេធ្�្ទសមាភា សន៍សីុជំពេបរៅជាមួយអំក្�ើល់ព័ត៌ិមានស�ខាន់ពេ�ក្បមវិតិ
សក្ល តិ�្ន់ នវិងប្ពេទស។ អំក្�ើល់ព័ត៌ិមានស�ខាន់បតិូវបានពេបជំ�សពេរ �សពេដ្ឋាយមាន
ពេគាល �្ណងចបាស់លាស់ ពេដ�មីីក្�ណត់ិរក្្ទពវិពេស្គាធន៍ នវិងនវានុវតិើន៍ក្ំុងក្លារពេដ្ឋាះស្រុស្គាយ
ក្លារភាា �ងភាា ត់ិក្ំុងវ វិស័យពេនះ។

មាន “អបតាំភាា �ងភាា ត់ិនៃនក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ

្ង់ពាសវាលពាសក្លាល ទាំ�ងស្រុសុងខែប្ប្រួល

តាំមប្ពេទសនានា។ ក្លារពវិនវិតិយតាំមដ្ឋានក្លារ

ភាា �ងភាា ត់ិ នៃនក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាស

វាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង មវិនមានលក្ខណៈ

ជាប្ព័នធពេឡ�យ ពេទាំះ្ីជាមានក្លារក្ត់ិសមាា ល់

ជារមួពី្ញ្ញាា ពេនះក្ើី។ ចា�បាច់បតិូវក្�ណត់ិរក្ក្លារ

អនុវតិើថ្មីៗក្ំុងក្លារពេដ្ឋាះស្រុស្គាយ ក្លារភាា �ងភាា ត់ិ

ក្ំុងតិ�្ន់ឱ្យយបានឆ្នាំ្់រ្័រស នវិងខែចក្រ �ខែលក្

ឱ្យយបានទូល�ទូលាយ”។ 

សវិក្លាខ ស្គាលាសើីពីអនាម័យជំន្ទពេ�តិ�្ន់
អាហ្រ្វិក្ខាងពេក្�តិនវិងខាងតិីូង, IDS ២០១៨៖ 
https://www.communityledtotalsanitation.
org/regional-africa-sharingand-learning-
workshops-2018)

1គួរក្ត់ិសមាា ល់ថ្នា ក្លារពវិនវិតិយពេឡ�ងវ វិញពេល�ឯក្ស្គារមានស្រុស្គា្់មវិនមានលក្ខណៈជាប្ព័នធពេទ ា្ុខែនើខែ�អក្ពេល�
ក្លារខែសង្រក្ឯក្ស្គារនានា (ក្លារពវិនវិតិយពេឡ�ងវ វិញឱ្យយគំាពេ�វ វិញពេ�មក្ ឯក្ស្គារខែដលបានពេបាះពុមព�សាយ  
នវិងឯក្ស្គារមវិនទាំន់បានពេបាះពុមព�សាយ) ខែដលពេល�ក្ពេឡ�ងទាំ�ងស្រុសុង ឬពេដ្ឋាយខែ�ំក្ពីក្លារភាា �ងភាា ត់ិនៃនក្លារ
្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង។ ក្លារសមាភា សអំក្�ើល់ព័ត៌ិមានស�ខាន់ (KIIs) បាន
�ើល់ប្ភិពរបាយក្លារណ៍ ក្រណីសវិក្សា នវិងឯក្ស្គារបពាងសបមា្់ជាជំ�នួយដល់ក្លារពវិនវិតិយពេឡ�ងវ វិពេនះ។
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ក្លារភាា �ងភាា ត់ិស�ពេ�ពេល�ក្លារវ វិលពេ�រក្ឥរ វិយ៉ា្ថគា្ម នអនាម័យពីមុន ឬអសមតិថាភាពរ្ស់
សមាជំវិក្ស្រគមន៍មួយច�នួន ឬទាំ�ងអស់ ក្ំុងក្លារ្នើ �្ពេពញលក្ខណៈវ វិនវិច្័យទាំ�ងអស់
នៃនក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង (Jerneck et al. 2016)។ 

នវិយមន័យពេ�េងពេទៀតិ ពេផ្លាើ តិលមអវិតិពេល�ក្លារ
្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលផ្លាទេ ល់ (ភាគរយ
បគរួស្គារខែដលពេគរក្ពេ��ញថ្នាបានវ វិលពេ�អនុវតិើ
ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលពេឡ�ងវ វិញ) 
ឬពេផ្លាើ តិពេល�លទធភាពទទួលបាន ពេ្រដ្ឋាា រចនា
សមព័នធអនាម័យ (ភាគរយបគរួស្គារខែដលខែលង
ពេប �្បបាស់្ងាន់បគរួស្គារ។ នវិយមន័យពេនះខែដល
ង្ហាយស្រុសរួលវាស់ខែវង ា្ុខែនើក្លាន់ខែតិបបាស់ចាក្ពី
ក្លារលុ្ �្បាត់ិ ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាស
ក្លាល ខែដលជាលទធ�លឥរ វិយ៉ា្ថ ក្ំុងក្ម្មវ វិធី
ស្រគមន៍ដរឹក្នា�អនាម័យទាំ�ងស្រុសុង (USAID 2018)។ 

ពេគមវិនអាចក្�ណត់ិលក្ខណៈវ វិនវិច្័យនៃនក្លារភាា �ងភាា ត់ិតាំមរពេ្ៀ្រមួមួយ សបមា្់ក្លារ
ពេប្ៀ្ពេធៀ្អបតាំនៃនក្លារភាា �ងភាា ត់ិតាំម្ណាើ ប្ពេទសនានាបានពេឡ�យ ពេ្រ�យក្លារពេធ្�ដូពេចំះ
ក៏្គា្ម នប្ពេយ៉ាជំន៍អ្ីខែដរ ពេបពាះក្លារភាា �ងភាា ត់ិ ពាក់្ព័នធនរឹងនវិយមន័យនៃនក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ

្ងាន់ខែដលពេគខែលងពេប �្, Kilifi, ប្ពេទសពេក្នយ៉ាា  ឆំ្នាំ� ២០១០។ ពេបក្ឌី្ឍតិ៖ Ross Kidd

ដតើអ្ីជាការភ្លាំងភ្លាត់?

 “ប្ពេទសនានាមវិនបានដ្ឋាក់្ក្បមវិតិពេល�

នវិយមន័យនៃនក្លារភាា �ងភាា ត់ិ ឬភាពអវ វិជំាមាន

រ្ស់វាពេឡ�យ។ �ទេុយពេ�វ វិញ  ប្ពេទសទាំ�ង

ពេនាះពេផ្លាើ តិពេល�ថ្នាពេតិ�មានក្លារយក្ចវិតិើទុក្ដ្ឋាក់្

ពេល�ក្លារភាា �ងភាា ត់ិ ឬពេទ នវិងរពេ្ៀ្ពេដ្ឋាះស្រុស្គាយ

្ញ្ញាា ពេនះ”។

ក្លារសមាភា សអំក្�ើល់ព័ត៌ិមាន  ស�ខាន់ពេ�

តិ�្ន់អាសីុ
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្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង នវិង
លក្ខណៈវ វិនវិច្័យខែដលបានពេប �្បបាស់ ក្ំុងពវិធី
ស្គារនៃនក្លារពេ�ទេៀងផ្លាទេ ត់ិថំ្នាក់្ជាតិវិ។ ប្ក្លារស�ខាន់
គឺថ្នាពេតិ�មានក្លារក្�ណត់ិ តាំមដ្ឋាន នវិងពេល�ក្ពេឡ�ង
ពីក្លារភាា �ងភាា ត់ិពេ�ថំ្នាក់្ជាតិវិ នវិងថំ្នាក់្ពេបក្លាម
ជាតិវិ ឬពេទ។ 

ក្លារពេប្ៀ្ពេធៀ្លក្ខណៈវ វិនវិច្័យ សបមា្់ក្លារ្ញ្ញាា ក់្ក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាស
វាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង អាចរក្បានក្ំុងឯក្ស្គារពេ�េងពេទៀតិ (Bevan and Thomas 
2013; Jerneck et al. 2016) ដូចក្លារពវិភាក្សាពី្ញ្ញាា ប្ឈមក្ំុងក្លារក្�ណត់ិនវិយមន័យ 
នវិងក្លារពវិនវិតិយតាំមដ្ឋាន ក្លារភាា �ងភាា ត់ិនៃនក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាល
ទាំ�ងស្រុសុងខែដរ (Pasteur 2017; Cavill et al. 2015; USAID 2018)។ ជារមួ៖

 • ក្លារភាា �ងភាា ត់ិ បតិូវបានក្�ណត់ិពេ�តាំមលក្ខណៈវ វិនវិច្័យខែដលបានពេប �្បបាស់សបមា្់
ក្លារ្ញ្ញាា ក់្ពីក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង តាំ�ងពី
ពេដ�មទី។ តាំមពវិតិពេ� គួរខែតិគា្ម នលក្ខណៈវ វិនវិច្័យនៃនក្លារភាា �ងភាា ត់ិពេទ។ អ្ីខែដលចា�
បាច់គឺបតិូវមានវ វិធីស្គាស្រ្តីសើជាក់្លាក់្ក្ំុងក្លារខែញក្នវិនំាក្លារអវ វិជំាមាន នៃនក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់
ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង ពីក្លារភាា �ងភាា ត់ិ្ពេណាើ ះអាសនំ
 ឬ “អាចទទួលយក្បាន”។

• ប្សវិនពេ �្ លក្ខណៈវ វិនវិច្័យនៃនក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាល
ទាំ�ងស្រុសុង មវិនសីុគំាពេទពេនាះ ពេគមវិនអាចក្�ណត់ិនវិយមន័យនៃនក្លារភាា �ងភាា ត់ិក្ំុង
្រ វ្ិ ទនានាបានពេទ។ លក្ខណៈវ វិនវិច្័យខែដលបានពេបជំ�សពេរ �ស ពេធ្�ឱ្យយមានភាព
�ុសគំាយ៉ាា ងខាា �ងពេល�លទធ�លនៃនក្លារភាា �ងភាា ត់ិ។ ឧ. ក្ំុងក្លារសវិក្សាមួយក្លារភាា �ង
ភាា ត់ិមានអបតាំ ១3% ពេ�ពេពលពេគពវិចារណាពីលទធភាពទទួលបានអនាម័យ
មានអបតាំ ៦3% ពេ�ពេពលពេគពវិចារណាពីក្ខែនាងលាងសមាអ តិនៃដ នវិងមានអបតាំ
៩២% ពេ�ពេពលពេគពវិចារណាពីលក្ខណៈវ វិនវិច្័យទាំ�ងអស់នៃនក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ
្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង (Tyndale-Biscoe et al. 2013)។

• ស្គាថា នភាពពេដ�មបគា សបមា្់ក្លារ្ញ្ញាា ក់្ក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាស
ក្លាលទាំ�ងស្រុសុង អាចពេប �្បបាស់ឧ្ក្រណ៍ នវិងបក្ុមពេ�េងៗពេដ�មីីតាំមដ្ឋានក្លារបតិរួតិ
ពវិនវិតិយ។ ក្ំុងក្រណីខែដលក្លារ្ញ្ញាា ក់្ក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលក្ំុងក្រណីខែដលក្លារ្ញ្ញាា ក់្ក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាល
ទាំ�ងស្រុសុង មវិនសូវមានគុណភាព ក្លារពវិនវិតិយលមអវិតិពេល�នវិរនើរភាពអាចក្បមវិតិឱ្យយទាំ�ងស្រុសុង មវិនសូវមានគុណភាព ក្លារពវិនវិតិយលមអវិតិពេល�នវិរនើរភាពអាចក្បមវិតិឱ្យយ
ស្រគមន៍សពេបមចបានសើង់ដ្ឋារមួយខែដលមវិនធ្ា ្់មានតាំ�ងពីដ�្ូង។ ពេបរៅពីស្រគមន៍សពេបមចបានសើង់ដ្ឋារមួយខែដលមវិនធ្ា ្់មានតាំ�ងពីដ�្ូង។ ពេបរៅពី
ពេនះ អាចមានក្លារ្ខែនថាមលក្ខណៈវ វិនវិច្័យ ជាច�ណុចខែដលមវិនបតិូវបានពវិចារណាពេនះ អាចមានក្លារ្ខែនថាមលក្ខណៈវ វិនវិច្័យ ជាច�ណុចខែដលមវិនបតិូវបានពវិចារណា
ពេ�ពេពលស្រគមន៍បានប្ក្លាសដ�្ូងពីក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពេ�ពេពលស្រគមន៍បានប្ក្លាសដ�្ូងពីក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាល
ពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង (ឧ. ក្លារពេបាះពេចាលលាមក្កុ្មារពេដ្ឋាយសុវតិថាវិភាព)។ ក្លារពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង (ឧ. ក្លារពេបាះពេចាលលាមក្កុ្មារពេដ្ឋាយសុវតិថាវិភាព)។ ក្លារ
ភាា �ងភាា ត់ិក្ំុងឧទាំ្ររណ៍ពេនះ ស�ពេ�ពេល�ក្លារមវិន �្ពេពញច�ណុចពេ�ថ្មីមួយ។ភាា �ងភាា ត់ិក្ំុងឧទាំ្ររណ៍ពេនះ ស�ពេ�ពេល�ក្លារមវិន �្ពេពញច�ណុចពេ�ថ្មីមួយ។

“ក្លារភាា �ងភាា ត់ិមានវ វិស្គាលភាពធ�ទូលាយពេល�

សពីវ វិធ្នក្លារជាក់្លាក់្មួយ”។

ក្លារសមាភា សអំក្�ើល់ព័ត៌ិមានស�ខាន់ពេ�

តិ�្ន់អាហ្រ្វិក្ខាងលវិច



៤

• ពេគអាច �្ពេពញលក្ខណៈវ វិនវិច្័យជាក់្លាក់្ នៃនក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាល
ពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុងបានក្ំុងរយៈពេពល�ាី ឬ “សបមា្់ជាក្លារ្ង្ហាា ញ” ក្ំុងអ�ឡុង
ពេពលពេ�ទេៀងផ្លាទេ ត់ិ។ ា្ុខែនើពេ�ពេពលគា្ម នក្លារពវិនវិតិយតាំមដ្ឋានយូរអខែង្ងពេល�លក្ខណៈ
វ វិនវិច្័យទាំ�ងអស់ ក្លារភាា �ងភាា ត់ិនរឹងពេក្�តិពេឡ�ងពេដ្ឋាយគា្ម នអំក្ដរឹង។ ច�ណុចពេនះ
ពាក់្ព័នធនរឹងលក្ខណៈវ វិនវិច្័យនៃនក្លារពេបាះពេចាលលាមក្កុ្មារ នវិងក្លារលាងសមាអ តិ
នៃដខែដលហាក់្ភាា �ងភាា ត់ិ ពេលឿនជាងលក្ខណៈវ វិនវិច្័យពេ�េងពេទៀតិ។ 

ក្ំុងក្រណីខែដលរក្ពេ��ញក្លារភាា �ងភាា ត់ិ ពេបច�នខែតិគា្ម នវ វិធ្នក្លារ�ាូវក្លារពេដ�មីីដក្្ូរតិ
ស្គាថា នភាព្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង2  ពេល�ក្ខែលងខែតិប្ពេទស
អូតិយូពីរខែដលប្ព័នធពេដ្ឋាតិទង់ជាតិវិ ្ង្ហាា ញពីស្គាថា នភាព្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាល
ពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុងរ្ស់ភូិមវិមួយ នវិងអាចទមាា ក់្ក្បមវិតិ ប្សវិនពេ �្មានក្លារភាា �ងភាា ត់ិ
ពេក្�តិពេឡ�ង។ 

ក្លារពវិនវិតិយតាំមដ្ឋានក្លារភាា �ងភាា ត់ិក្លារពវិនវិតិយតាំមដ្ឋានក្លារភាា �ងភាា ត់ិ

ប្ពេទសភាគពេបច�នបាន្ពេងក�តិនីតិវិវ វិធីសបមា្់ក្លារពេ�ទេៀងផ្លាទេ ត់ិ នវិង្ញ្ញាា ក់្ស្គាថា នភាព្ញ្ជូ្ឈ្់
ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង ខែដលរមួមានក្លារវាស់ខែវងឥរ វិយ៉ា្ថ នវិង
ពេ្រដ្ឋាា រចនាសមព័នធ។ ភាគពេបច�ន ក្លារពវិនវិតិយតាំមដ្ឋានសូចនាក្រនៃនក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ
្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុងក្ំុងស្រគមន៍មួយ នរឹងបតិូវ្ញំ្ជូ្់ពេ�ពេពលមានក្លារ
ប្ក្លាសពីក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង។ 

ក្លារអពេងកតិនវិរនើរភាពខែ�អក្តាំមក្ម្មវ វិធី ដូចជា ក្លារអពេងកតិខែដលពេធ្�ពេឡ�ងពេដ្ឋាយ UNICEF, 
SNV នវិងអំក្ពាក់្ព័នធពេ�េងពេទៀតិ បាន�ើល់ទវិនំន័យ្នាទេ ្់្នេ�ពេបក្លាយចពេនាា ះពេពលមួយ 
ជាទវិនំន័យខែដលពេគអាចពេប �្បបាស់សបមា្់វាស់ខែវងក្បមវិតិនៃនក្លារភាា �ងភាា ត់ិ ខែដលបានពេក្�តិ
ពេឡ�ង។ ក្លារអពេងកតិបទង់បទាំយធ� នវិងស្មុគស្គា្ម ញទាំ�ងពេនះជួំយពបងរឹងក្លារយល់ដរឹងពី្ញ្ញាា
យូរអខែង្ងក្ម្មវ វិធី នវិងជាក្លារបតិរួតិពវិនវិតិយពីខាងពេបរៅពេល�ប្ភិពទវិនំន័យទូពេ�។ 

ពេទាំះជាយ៉ាាងណា ក្លារមានប្ភិពទវិនំន័យពីរ (ទវិនំន័យពីក្លារប្ក្លាសក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ
្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង នវិងទវិនំន័យពីក្លារអពេងកតិនវិរនើរភាពពេ�អ�ឡុង
ពេពលណាមួយ) នរឹង�ើល់ក្លារយល់ដរឹងតិវិចតួិចពីវ វិធ្នក្លារខែដលបានពេធ្�ពេឡ�ង មវិនថ្នាក្លារ
ភាា �ងភាា ត់ិខែដលបានក្ត់ិសមាា ល់ ពេ�អ�ឡុងពេពលណាមួយមានលក្ខណៈ្ពេណាើ ះអាសនំ 
ឬអចវិនៃហនើយ៍ ឬក៏្នវិនំាក្លារជារមួក្�ពុងពេឆ្នាំព ះពេ�រក្នវិរនើរភាពក្លាន់ខែតិប្ពេស�រពេនាះពេទ។ 

ចា�បាច់បតិូវមានក្លារប្មូលទវិនំន័យ្នើពេទៀតិ ពេបក្លាយក្លារប្ក្លាសពីក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ
្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង ពេដ�មីីចបាមយក្ក្លារភាា �ងភាា ត់ិនៃនក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់
ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង ពេ្រ�យក្ម្មវ វិធីមួយច�នួនក្�ពុងឈានពេ�
រក្ក្លារអពេងកតិលមអវិតិប្ចា�ឆំ្នាំ�។ ពេទាំះជាយ៉ាាងណា មវិនចបាស់ថ្នាពេតិ�ប្ព័នធព័ត៌ិមានពវិនវិតិយ
តាំមដ្ឋានសុ�ភាពជាប្ចា�អាចចបាមយក្សូចនាក្រចបមុះនៃនក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់

2ក្លារសមាភា សអំក្�ើល់ព័ត៌ិមានស�ខាន់៖ ប្ពេទសឥណាឌ  ពេក្នយ៉ាា  មាា លី នីពេ្រេរយី៉ាា  តិង់្រសានី នវិង្រសា�្ ុី
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ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុងខែដលពាក់្ព័នធនរឹងឥរ វិយ៉ា្ថជារមួ ឬភាព�ុសគំាក្ំុងបគរួស្គារ
ឬយ៉ាា ងណាពេនាះពេទ។ ច�ណុចចា�បាច់គឺបតិូវរក្សាតុិលយភាពពេដ�មីីអាច�ើល់ទវិនំន័យថំ្នាក់្ជាតិវិ
នវិងថំ្នាក់្ពេបក្លាមជាតិវិសបមា្់ក្លារពវិនវិតិយតាំមដ្ឋានវឌ្ឍឍនភាព ពេឆ្នាំព ះពេ�សពេបមចបានច�ណុច
ពេ�នៃនលទធភាពទទួលបានជាសក្ល �ណៈខែដលរចនាសមព័នធស្រគមន៍ នវិងរដ្ឋាា ភិវិបាល
មូលដ្ឋាា នខែដលគា�បទរចនាសមព័នធទាំ�ងពេនាះ មានទវិនំន័យចបមុះចា�បាច់សបមា្់ក្លារពេដ្ឋាះ
ស្រុស្គាយ្ញ្ញាា ភាា �ងភាា ត់ិពេដ្ឋាយផ្លាទេ ល់។ ពេគអាចពេធ្�ក្លារអពេងកតិលមអវិតិតាំមដ�ណាក់្ក្លាលពេដ�មីី
ពវិនវិតិយពេធៀ្នរឹងទវិនំន័យធម្មតាំ នវិងពនយល់ពីនវិនំាក្លារនៃនក្លារភាា �ងភាា ត់ិក្នាងមក្។

មានឧទាំ្ររណ៍ជាពេបច�ន នៃនប្ព័នធបតិរួតិពវិនវិតិយក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាស
ក្លាលទាំ�ងស្រុសុងខែដលអាចពវិនវិតិយក្លារប្ក្លាសពេបក្លាយក្លារភាា �ងភាា ត់ិ នវិងវឌ្ឍឍនភាពពេឆ្នាំព ះពេ�រក្
ក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង (ឧ. ក្លារបតិរួតិពវិនវិតិយតាំមទូរស័ពទេ-
ពេគ្រទ�ព័រក្ំុងប្ពេទស្រសា�្ ុី ពេសៀវពេៅពេគាល្ញ្ជូា ីស្រគមន៍ក្ំុងប្ពេទសតិង់្រសានីក្លារដ្ឋាក់្
ស្គាា ក្ភូិមវិស្គាស្រ្តីសើក្ំុងប្ពេទសឥណាឌ  នវិងក្លារពវិនវិតិយពេបក្លាយក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាស
វាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុងក្ំុងប្ពេទសមាា លី)។ គួរសវិក្សា្ខែនថាមពេទៀតិពីឧទាំ្ររណ៍ទាំ�ងពេនះ
ពេដ�មីីពបងីក្ក្លារយល់ដរឹងពីច�ណុចខែដលមានប្សវិទធភាព នវិង្ញ្ញាា ប្ឈម ក្ំុងក្លារជំះ
ឥទធវិពលពេល�ក្លារ្នើបតិរួតិពវិនវិតិយក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង។ 

គ�រនូៃនក្លារភាា �ងភាា ត់ិគ�រនូៃនក្លារភាា �ងភាា ត់ិ

ក្លារភាា �ងភាា ត់ិហាក់្ពេក្�តិពេឡ�ងពេ�បគ្់ក្ម្មវ វិធីស្រគមន៍ដរឹក្នា�អនាម័យទាំ�ងស្រុសុង ទាំ�ង
អស់ ា្ុខែនើវាមវិនសុទធខែតិ ា្ះពាល់ខាា �ងដល់ក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាល
ទាំ�ងស្រុសុងពេនាះពេទ។  គ�រពូេ�េងៗនៃនក្លារភាា �ងភាា ត់ិពេលចពេឡ�ងក្ំុងសង្្ហាក់្មួយ(សូមពេម�លរូ្  ១)។
គួរក្ត់ិសមាា ល់ថ្នា  គ�រនូៃនក្លារភាា �ងភាា ត់ិ បតិូវបានក្�ណត់ិនវិយមន័យ�ុសៗគំាក្ំុងឯក្ស្គារ
ពេ�េងពេទៀតិ (ឧ. Jerneck et al. 2016)។ សបមា្់ឯក្ស្គារពេនះ ក្លារពេប �្បបាស់ដយាបក្លាម
ទ�នាក់្ទ�នង្ង្ហាា ញពីលក្ខណៈនៃនក្លារភាា �ងភាា ត់ិ្ពេណាើ ះអាសនំ នវិងខែ�អក្តាំម្រ វ្ិ ទ។ 

ក្លារយល់ពីគ�រនូៃនក្លារភាា �ងភាា ត់ិ នវិងក្តាំើ រមួច�ខែណក្្ងកក្លារភាា �ងភាា ត់ិ គឺជាច�ណុចចា្់
ពេ�ើ�មសបមា្់ក្លារពេដ្ឋាះស្រុស្គាយ្ញ្ញាា ពេនះ។ ឧ. ក្លារពេឆ្លុះា�យតិ្ច�ពេពាះក្រណីក្បមខែដលស្រគមន៍
វ វិលពេ�រក្ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលពេឡ�ងវ វិញ អាច�ុសពីក្លារពេឆ្លុះា�យតិ្ច�ពេពាះ
ប្ជាជំន ១-២ បគរួស្គារខែដលគា្ម នគបម្្ងាន់ក្លារពាររយុចូល។ ដូចគំាពេនះខែដរ អាចមាន
ក្លារពេឆ្លុះា�យតិ្ជាឥរ វិយ៉ា្ថ ប្សវិនពេ �្មានពេ្រដ្ឋាា រចនាសមព័នធក្ំុងស្រគមន៍មួយ ា្ុខែនើគា្ម ន
ក្លារពេប �្បបាស់។ មួយវ វិញពេទៀតិ ប្ខែ្រលជាបតិូវមានក្លារពេឆ្លុះា�យតិ្ពេ�តាំមច�ណុចពេ� 
ប្សវិនពេ �្ ក្លារភាា �ងភាា ត់ិពេក្�តិពេឡ�ងពេដ្ឋាយស្គារ្ងាន់បតិូវបាន �្ផ្លាា ញពេដ្ឋាយពយុះសីុក្ាូន។ 
គ�នវិតិទាំ�ងពេនះ  បតិូវបានខែសង្យល់្ខែនថាមក្ំុងខែ�ំក្សើីពី  “ក្លារពេដ្ឋាះស្រុស្គាយក្លារភាា �ងភាា ត់ិ៖
គ�នវិតិពីមូលដ្ឋាា ន”។



៦

ស្រគមន៍ទាំ�ងមូល

ក្លារ្នើក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាស
វាលពាសក្លាលពេឡ�ងវ វិញ ឬ
ក្លារពេលចពេឡ�ងក្ំុងស្រគមន៍

្ងាន់មានស្រុស្គា្់មវិនបតិូវបាន      
ពេប �្បបាស់

អចវិនៃហនើយ៍

មនុសេមួយច�នួនតូិច

មវិនអនុវតិើតាំមលក្ខណៈ
វ វិនវិច្័យពេ�េងពេទៀតិនៃនក្លារ
្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាស
វាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង

្ពេណាើ ះអាសនំ

្ងាន់បតិូវបាន �្ផ្លាា ញ
ពេចាល ឬមវិនដ�ពេណ� រក្លារ

ដតើកត្លាអ្ីខលែះរួមចំដេកបង្កការភ្លាំងភ្លាត់?
រូ្  ២ ្ង្ហាា ញថ្នាមានមូលពេ្រតុិជាពេបច�នខែដល្ងកជាក្លារភាា �ងភាា ត់ិ ពេ្រ�យក្តាំើ ្ងកអាច

បតិូវបានខែ្ងខែចក្ជាប្ពេភិទតាំមវ វិធីពេ�េងៗ   (Tyndale-Biscoe et al. 2013; Jerneck et
al. 2016)។    សបមា្់ឯក្ស្គារទី ១៤ ពេនះ ក្តាំើ ្ងកក្លារភាា �ងភាា ត់ិបតិូវបានខែ្ងខែចក្ជា ៤ 
ប្ពេភិទពាក់្ព័នធគំា៖ ក្តាំើ ្ពេចំក្វ វិទយា ក្តាំើ ឥរ វិយ៉ា្ថ ក្តាំើ ពាក់្ព័នធនរឹងភាពបកី្បក្ នវិង
ភាពង្ហាយរងពេបគាះ នវិងក្តាំើ ខាងពេបរៅ (រូ្  3)។ ក្តាំើ រមួច�ខែណក្្ងកក្លារភាា �ងភាា ត់ិ ក៏្បតិូវ
បានចងបក្ងក្ំុងឯក្ស្គារពេ�េងពេទៀតិ�ងខែដរ។ តាំរាង ១ ពេរៀ្រា្់សពេងខ្ពីក្តាំើ នីមួយៗ 
នវិង�ើល់ទ�នាក់្ទ�នងពេ�នរឹងឧទាំ្ររណ៍ក្រណីពីមូលដ្ឋាា ន។

រូ្  ១ ៖ គ�រនូៃនក្លារភាា �ងភាា ត់ិក្ំុងសង្្ហាក់្មួយ



7

រូ្  ២ ៖ មូលពេ្រតុិខែដល្ងកជាក្លារភាា �ងភាា ត់ិ

សមាា ល់ ៖ ក្លារ្ង្ហាា ញជារូ្ ភាពពេនះគឺមវិនបគ្់បជំុងពេបជាយពេទ។

គួរក្ត់ិសមាា ល់ថ្នា ទ�នាក់្ទ�នងនៃនក្តាំើ ្ងក
ក្លារភាា �ងភាា ត់ិមានន័យថ្នា មានភាពបតិរួតិគំារវាង
្ណើុ� ក្តាំើ នានា ពេ្រ�យក្តាំើ នីមួយៗអាចជំះ
ឥទធវិពលក្លាន់ខែតិខាា �ង។ ឧ. ្ញ្ញាា ភាា �ងភាា ត់ិក្ំុង
តិ�្ន់មួយពេដ្ឋាយស្គារក្លារបាក់្ដី អាចមានទ�្រ�
ធ�ពេធង សបមា្់បគរួស្គារខែដលមានមនុសេចាស់
ជាពេមបគរួស្គារ ពេបពាះពួក្ពេគមវិនអាចសង់្ងាន់
ពេឡ�ងវ វិញ ពេ្រ�យច�ណុចពេនះនរឹង្ងកជាក្លារភាា �ង
ភាា ត់ិអចវិនៃហនើយ៍។

ក្តាំើ ឥរ វិយ៉ា្ថជំះឥទធវិពលយ៉ាាងខាា �ងពេល�ក្តាំើ
ពេ�េងពេទៀតិខែដល្ងកជាក្លារភាា �ងភាា ត់ិ។ �ណៈ
ខែដលខែ�ំក្ពេនះពវិនវិតិយពេឡ�ងវ វិញពេល�្ញ្ញាា ប្ឈម
ខែដលខែតិង្ងកជាក្លារភាា �ងភាា ត់ិនៃនក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់  ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាល ទាំ�ង
ស្រុសុងមវិនមានន័យថ្នា សុទធខែតិមានក្លារភាា �ងភាា ត់ិរ្ូរតិពេនាះពេទ។

 “មុ�សញ្ញាា ពេបគាះថំ្នាក់្ពីធម្មជាតិវិពេក្�តិ

ពេឡ�ងជាធម្មតាំ ជាពវិពេសសពយុះទី្រ្ុង។ 

ស�ខាន់ �្�ុតិ ្ងាន់ជារចនាសមព័នធ ស�ខាន់

ខែដលរងក្លារ �្�ាវិច �្ផ្លាា ញ ពេទាំះ្ីជាពេពល�ាះ

ពេគចាត់ិទុក្វាជារចនាសមព័នធ្នាទេ ្់្នេ�ក្ើី។

ប្ជាជំនសង់្ងាន់ពេឡ�ងវ វិញយ៉ាា ងឆ្នាំ្់រ្័រស 

ឬពេប �្្ងាន់រមួ ពេ�ពេពលមាន្ញ្ញាា ពេនះពេក្�តិ

ពេឡ�ង”។

ក្លារសមាភា សអំក្�ើល់ព័ត៌ិមានស�ខាន់ពេ�

តិ�្ន់អាសីុអាពេគំយ៍



៨

រូ្  3 ៖ ក្តាំើ អនើរក្ម្មខែដល្ងកជាក្លារភាា �ងភាា ត់ិ

ក្តាំើ ្ពេចំក្វ វិទយា ក្តាំើ ្ពេចំក្វ វិទយា 

• គុណភាព្ពេចំក្ពេទស  នវិង
        ភាពជា្់ធុន
• ក្លាររចនា
• ភាពអាចពេប �្បបាស់បាន
• លទធភាពទទួលបានពេសវា
        ពេ�េងពេទៀតិ

ក្តាំើ ឥរ វិយ៉ា្ថក្តាំើ ឥរ វិយ៉ា្ថ

•    ក្ង្ះក្លារផ្លាា ស់្ើូរ្ទដ្ឋាា នសងាម
•    លទធភាព�ុសគំាក្ំុងក្លារពេប �្
      បបាស់ពេ្រដ្ឋាា រចនាសមព័នធ
•    ជំ�ពេនឿពាក់្ព័នធនរឹងលាមក្កុ្មារ
•    ក្លារពេធ្�ក្លារឆ្នាំងា យពី�ទេះ



៩

ក្តាំើ ខាងពេបរៅក្តាំើ ខាងពេបរៅ

• ប្ជាជំនច�ណូលស្រុសុក្
• វ វ្ិ តិើវិអាក្លាសធ្តុិ  ឬ
        វ វ្ិ តិើវិភូិមវិស្គាស្រ្តីសើ

ក្តាំើ ពាក់្ព័នធនរឹងភាពបកី្បក្ ក្តាំើ ពាក់្ព័នធនរឹងភាពបកី្បក្ 

នវិងភាពង្ហាយរងពេបគាះនវិងភាពង្ហាយរងពេបគាះ

• ភាពបកី្បក្ នវិងភាពង្ហាយ
        រងពេបគាះពបងីក្ក្តាំើ ្ងក
        ក្លារភាា �ងភាា ត់ិខែដលមានស្រុស្គា្់
• គុណភាពទាំ្ពីដ�្ូង នវិង
        ច�ណាយពេល�ក្លារសង់
        ពេឡ�ងវ វិញ
• ភាពអាចពេប �្បបាស់បាន
• ភាពមវិនអាចទទួលយក្បាន   
        នៃនក្លារពេប �្្ងាន់រមួ



១០

ក្តាំើ ្ងកក្លារភាា �ងភាា ត់ិក្តាំើ ្ងកក្លារភាា �ងភាា ត់ិ ឧទាំ្ររណ៍ឧទាំ្ររណ៍
ក្រណីក្រណី
ពាក់្ព័នធពាក់្ព័នធ44

                                                                                                                   ក្តាំើ ្ងកក្លារ      ភាា �ងភាា ត់ិ                                                                                                                   ក្តាំើ ្ងកក្លារ      ភាា �ងភាា ត់ិ

គុណភិាព្ច្ចពេក្ទពេស នវិងភិាពជំា្់ធន់គុណភិាព្ច្ចពេក្ទពេស នវិងភិាពជំា្់ធន់
• គុណភាព្ពេចំក្ពេទស នវិងភាពជា្់ធន់រ្ស់្ងាន់ខែដលបានសង់ ពេដ្ឋាយពេប �្បបាស់ជំ�នាញ នវិង      សមាភា រៈខែដលមានក្ំុងមូលដ្ឋាា ន ក្ំុងពេពលជំ�រញុពេ�រក្ក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ 

ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង បតិូវបានក្�ណត់ិជាក្តាំើ ្ងកក្លារភាា �ងភាា ត់ិក្ំុង្រ វ្ិ ទភាគពេបច�ន។
• ក្ង្ះច�ពេណះដរឹង នវិងជំ�នាញរ្ស់សវិ្ីក្រ នវិងជាងស�ណង់ក្ំុងមូលដ្ឋាា ន អាចជំះឥទធវិពលពេល�      ភាពជា្់ធនរ្ស់្ងាន់ ជាពវិពេសសពេ�ពេពលប្ឈមនរឹងស្គាថា នភាពល�បាក្ ដូចជា 

ក្លារបាក់្ដី ឬដីស�្ូរថ្ម។

• ក្វិចំ�វិតិ��ប រ្ឹងខែប្ង នវិងច�ណាយពេល�ក្លារសង់្ងាន់ពេឡ�ងវ វិញជាពេបច�នដង អាចពេធ្�ឱ្យយអស់ទរឹក្ចវិតិើ      នវិង្ងកក្លារភាា �ងភាា ត់ិជាពេរៀងរ្ូរតិ។

• គូរក្ត់ិសមាា ល់ថ្នា ក្ំុងក្រណីមានក្លារ្ហញ្ញាា ្ឥរ វិយ៉ា្ថ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាស       ក្លាលទាំ�ងស្រុសុង នវិងមានក្លារគា�បទពី្ទដ្ឋាា នសងាម ក្លារភាា �ងភាា ត់ិពេដ្ឋាយស្គារក្លារ 
បាក់្រល�្ងាន់ ឬក្លារជំន់លវិចរពេ ើ្ ្ងាន់ មានលក្ខណៈ្ពេណាើ ះអាសនំ។ ពេ្រដ្ឋាា រចនាសមព័នធ       ខែដលបាត់ិ្ង់ បតិូវបានជំ�នួសយ៉ាា ងឆ្នាំ្់រ្័រសពេដ�មីីទទួលបានស្គាថា នភាព្ញ្ជូ្ឈ្់ 
ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុងពេឡ�ងវ វិញ។

ទី ១
ទី ២
ទី ៦

ក្ាររចនាក្ាររចនា
• ក្លាររចនា្ងាន់ នវិងក្បមវិតិខែដលក្លាររចនាពេនាះ �្ពេពញចវិតិើរ្ស់អំក្ពេប �្បបាស់្ងក�ល ា្ះពាល់      ថ្នាពេតិ�ក្លារភាា �ងភាា ត់ិពេក្�តិពេឡ�ង្នាទេ ្់ពីក្លារជំ�រញុដ�្ូងពេ�រក្ក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ 

្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង ឬពេទ។

ទី ២

ភាពអាចពេប �្បបាស់បានភាពអាចពេប �្បបាស់បាន
• មានក្លារភាា �ងភាា ត់ិក្ំុងបគរួស្គារ ឬស្រគមន៍ខែដល្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ង      ស្រុសុងពេ�ពេពលខែដលមនុសេចាស់ ឬជំនពវិក្លារ ឬស្រ្តីសើីមាននៃ�ទេពេពាះប្ឈម នរឹង   

ឧ្សគារូ្ វនើក្ំុងក្លារពេប �្បបាស់្ងាន់។

ទី ២
ទី 3

លទធភាពទទួលបានពេសវាពេ�េងពេទៀតិលទធភាពទទួលបានពេសវាពេ�េងពេទៀតិ
• ក្លារភាា �ងភាា ត់ិអាចពេក្�តិពេឡ�ងពេ�ពេពលខែដលក្លាររក្សានវិរនើរភាពនៃនក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាស       វាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង ខែ�អក្ពេល�វតិើមានពេ្រដ្ឋាា រចនាសមព័នធ នវិងឥរ វិយ៉ា្ថរ្ស់ 

អំក្ពេប �្បបាស់ បពមទាំ�ងលទធភាពទទួលបានពេសវាពេ�េងពេទៀតិដូចជា ទរឹក្សបមា្់លាងសមាអ តិ      នៃដ ចាក់្ទរឹក្្ងាន់ ឬលាងសមាអ តិគូទ។

• ប្សវិនពេ �្ក្ង្ះជំពេបម�សបគ្់បគងក្លាក្ស�ណល់លាមក្ខែដលមានតិនៃមាសមរមយ ពេធ្�ឱ្យយពេគមវិនអាច       ្ូមសមាអ តិរពេ ើ្ ្ងាន់ខែដលពេពញបាន សមាជំវិក្បគរួស្គារមួយច�នួនអាចវ វិលពេ� 
្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលពេដ�មីីឱ្យយរពេ ើ្ ្ងាន់ពេប �្បានយូរ ឬពេ�ពេពលខែដលរពេ ើ្ ្ងាន់       ពេពញ បគរួស្គារទាំ�ងមូលនរឹងវ វិលពេ�្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលពេឡ�ងវ វិញ។

តាំរាង ១ ៖ ក្តាំើ ្ងកក្លារភាា �ងភាា ត់ិ

ប្ភិព ៖ តាំរាងពេនះខែ�អក្តាំមឯក្ស្គារពេយ៉ាងដូចតិពេ� ៖   Cavill et al. 2015; Cavill et al. 2018;       Chambers and Myers 2016; Cole 2013; Gibson et al. 2018; Greaves 2016; House et 
al.2017; Jacob 2018; Jerneck et al. 2016; Kohlitz et al. 2019; Ngwale and DeGabriele       2017; Mukherjee, 2011; Odagiri et al. 2017; Orgill-Meyer et al. 2019; Pasteur 2012; 
Robinson et al. 2016; Russpatrick et al. 2017; SNV Tanzania 2019; Thomas 2016;       Tyndale-Biscoe et al. 2013; UN-Habitat 2017; UNICEF 2014, 2016, 2017; USAID 2017, 
2018; Wamera 2016; Wilbur and Jones 2014; WSSCC 2019; WSP-UNICEF 20153 ។

3គួរក្ត់ិសមាា ល់ថ្នា ឯក្ស្គារទាំ�ងពេនះគឺមវិនទាំន់អស់ពេនាះពេទ នវិងមវិនសុទធខែតិពេល�ក្ពេឡ�ងពីក្លារភាា �ងភាា ត់ិពេឡ�យ        ា្ុខែនើឯក្ស្គារនីមួយៗមានក្លារពវិភាក្សាទូពេ�ពេល�ប្ធ្ន្ទពាក់្ព័នធ។
4ច�ណា� ៖ ឧទាំ្ររណ៍ ៦ នៃនក្ម្មវ វិធីខែដលពេល�ក្ពេឡ�ងពីគ�រពូេ�េងៗនៃនក្លារភាា �ងភាា ត់ិ នវិងក្តាំើ ្ងក មាន្ង្ហាា ញក្ំុង       ខែ�ំក្ទី 3 “ក្លារពេដ្ឋាះស្រុស្គាយក្លារភាា �ងភាា ត់ិ ៖ គ�នវិតិពីមូលដ្ឋាា ន”។



១១

ក្តាំើ ្ងកក្លារភាា �ងភាា ត់ិក្តាំើ ្ងកក្លារភាា �ងភាា ត់ិ ឧទាំ្ររណ៍ឧទាំ្ររណ៍
ក្រណីក្រណី
ពាក់្ព័នធពាក់្ព័នធ44

                                                                                                                   ក្តាំើ ្ងកក្លារ      ភាា �ងភាា ត់ិ                                                                                                                   ក្តាំើ ្ងកក្លារ      ភាា �ងភាា ត់ិ

គុណភិាព្ច្ចពេក្ទពេស នវិងភិាពជំា្់ធន់គុណភិាព្ច្ចពេក្ទពេស នវិងភិាពជំា្់ធន់
• គុណភាព្ពេចំក្ពេទស នវិងភាពជា្់ធន់រ្ស់្ងាន់ខែដលបានសង់ ពេដ្ឋាយពេប �្បបាស់ជំ�នាញ នវិង      សមាភា រៈខែដលមានក្ំុងមូលដ្ឋាា ន ក្ំុងពេពលជំ�រញុពេ�រក្ក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ 

ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង បតិូវបានក្�ណត់ិជាក្តាំើ ្ងកក្លារភាា �ងភាា ត់ិក្ំុង្រ វ្ិ ទភាគពេបច�ន។
• ក្ង្ះច�ពេណះដរឹង នវិងជំ�នាញរ្ស់សវិ្ីក្រ នវិងជាងស�ណង់ក្ំុងមូលដ្ឋាា ន អាចជំះឥទធវិពលពេល�      ភាពជា្់ធនរ្ស់្ងាន់ ជាពវិពេសសពេ�ពេពលប្ឈមនរឹងស្គាថា នភាពល�បាក្ ដូចជា 

ក្លារបាក់្ដី ឬដីស�្ូរថ្ម។

• ក្វិចំ�វិតិ��ប រ្ឹងខែប្ង នវិងច�ណាយពេល�ក្លារសង់្ងាន់ពេឡ�ងវ វិញជាពេបច�នដង អាចពេធ្�ឱ្យយអស់ទរឹក្ចវិតិើ      នវិង្ងកក្លារភាា �ងភាា ត់ិជាពេរៀងរ្ូរតិ។

• គូរក្ត់ិសមាា ល់ថ្នា ក្ំុងក្រណីមានក្លារ្ហញ្ញាា ្ឥរ វិយ៉ា្ថ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាស       ក្លាលទាំ�ងស្រុសុង នវិងមានក្លារគា�បទពី្ទដ្ឋាា នសងាម ក្លារភាា �ងភាា ត់ិពេដ្ឋាយស្គារក្លារ 
បាក់្រល�្ងាន់ ឬក្លារជំន់លវិចរពេ ើ្ ្ងាន់ មានលក្ខណៈ្ពេណាើ ះអាសនំ។ ពេ្រដ្ឋាា រចនាសមព័នធ       ខែដលបាត់ិ្ង់ បតិូវបានជំ�នួសយ៉ាា ងឆ្នាំ្់រ្័រសពេដ�មីីទទួលបានស្គាថា នភាព្ញ្ជូ្ឈ្់ 
ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុងពេឡ�ងវ វិញ។

ទី ១
ទី ២
ទី ៦

ក្ាររចនាក្ាររចនា
• ក្លាររចនា្ងាន់ នវិងក្បមវិតិខែដលក្លាររចនាពេនាះ �្ពេពញចវិតិើរ្ស់អំក្ពេប �្បបាស់្ងក�ល ា្ះពាល់      ថ្នាពេតិ�ក្លារភាា �ងភាា ត់ិពេក្�តិពេឡ�ង្នាទេ ្់ពីក្លារជំ�រញុដ�្ូងពេ�រក្ក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ 

្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង ឬពេទ។

ទី ២

ភាពអាចពេប �្បបាស់បានភាពអាចពេប �្បបាស់បាន
• មានក្លារភាា �ងភាា ត់ិក្ំុងបគរួស្គារ ឬស្រគមន៍ខែដល្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ង      ស្រុសុងពេ�ពេពលខែដលមនុសេចាស់ ឬជំនពវិក្លារ ឬស្រ្តីសើីមាននៃ�ទេពេពាះប្ឈម នរឹង   

ឧ្សគារូ្ វនើក្ំុងក្លារពេប �្បបាស់្ងាន់។

ទី ២
ទី 3

លទធភាពទទួលបានពេសវាពេ�េងពេទៀតិលទធភាពទទួលបានពេសវាពេ�េងពេទៀតិ
• ក្លារភាា �ងភាា ត់ិអាចពេក្�តិពេឡ�ងពេ�ពេពលខែដលក្លាររក្សានវិរនើរភាពនៃនក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាស       វាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង ខែ�អក្ពេល�វតិើមានពេ្រដ្ឋាា រចនាសមព័នធ នវិងឥរ វិយ៉ា្ថរ្ស់ 

អំក្ពេប �្បបាស់ បពមទាំ�ងលទធភាពទទួលបានពេសវាពេ�េងពេទៀតិដូចជា ទរឹក្សបមា្់លាងសមាអ តិ      នៃដ ចាក់្ទរឹក្្ងាន់ ឬលាងសមាអ តិគូទ។

• ប្សវិនពេ �្ក្ង្ះជំពេបម�សបគ្់បគងក្លាក្ស�ណល់លាមក្ខែដលមានតិនៃមាសមរមយ ពេធ្�ឱ្យយពេគមវិនអាច       ្ូមសមាអ តិរពេ ើ្ ្ងាន់ខែដលពេពញបាន សមាជំវិក្បគរួស្គារមួយច�នួនអាចវ វិលពេ� 
្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលពេដ�មីីឱ្យយរពេ ើ្ ្ងាន់ពេប �្បានយូរ ឬពេ�ពេពលខែដលរពេ ើ្ ្ងាន់       ពេពញ បគរួស្គារទាំ�ងមូលនរឹងវ វិលពេ�្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលពេឡ�ងវ វិញ។

តាំរាង ១ ៖ ក្តាំើ ្ងកក្លារភាា �ងភាា ត់ិ

ប្ភិព ៖ តាំរាងពេនះខែ�អក្តាំមឯក្ស្គារពេយ៉ាងដូចតិពេ� ៖   Cavill et al. 2015; Cavill et al. 2018;       Chambers and Myers 2016; Cole 2013; Gibson et al. 2018; Greaves 2016; House et 
al.2017; Jacob 2018; Jerneck et al. 2016; Kohlitz et al. 2019; Ngwale and DeGabriele       2017; Mukherjee, 2011; Odagiri et al. 2017; Orgill-Meyer et al. 2019; Pasteur 2012; 
Robinson et al. 2016; Russpatrick et al. 2017; SNV Tanzania 2019; Thomas 2016;       Tyndale-Biscoe et al. 2013; UN-Habitat 2017; UNICEF 2014, 2016, 2017; USAID 2017, 
2018; Wamera 2016; Wilbur and Jones 2014; WSSCC 2019; WSP-UNICEF 20153 ។

3គួរក្ត់ិសមាា ល់ថ្នា ឯក្ស្គារទាំ�ងពេនះគឺមវិនទាំន់អស់ពេនាះពេទ នវិងមវិនសុទធខែតិពេល�ក្ពេឡ�ងពីក្លារភាា �ងភាា ត់ិពេឡ�យ        ា្ុខែនើឯក្ស្គារនីមួយៗមានក្លារពវិភាក្សាទូពេ�ពេល�ប្ធ្ន្ទពាក់្ព័នធ។
4ច�ណា� ៖ ឧទាំ្ររណ៍ ៦ នៃនក្ម្មវ វិធីខែដលពេល�ក្ពេឡ�ងពីគ�រពូេ�េងៗនៃនក្លារភាា �ងភាា ត់ិ នវិងក្តាំើ ្ងក មាន្ង្ហាា ញក្ំុង       ខែ�ំក្ទី 3 “ក្លារពេដ្ឋាះស្រុស្គាយក្លារភាា �ងភាា ត់ិ ៖ គ�នវិតិពីមូលដ្ឋាា ន”។



១២

                                                                                                                             ក្តាំើ       ឥរ វិយ៉ា្ថ                                                                                                                             ក្តាំើ       ឥរ វិយ៉ា្ថ

ក្ង្ះក្លារផ្លាា ស់្ើូរ្ទដ្ឋាា នសងាមក្ង្ះក្លារផ្លាា ស់្ើូរ្ទដ្ឋាា នសងាម
• ក្ំុងក្រណីខែដលអនើរាគមន៍មវិនអាចផ្លាា ស់្ើូរ្ទដ្ឋាា នសងាមបាន នវិងពេម�លពេ��ញពីក្ង្ះក្លារទទួល       យក្ក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង បគរួស្គារនរឹង 

អនុពេលាមតាំមពីដ�្ូង ា្ុខែនើបគរួស្គារ�ាះ ឬទាំ�ងអស់មវិនសូវមានភាពពេជំឿជាក់្ក្ំុងក្លារ្នើពេប �្បបាស់      ្ងាន់ពេទ ពេ�ពេពលខែលងមានសមាព ធ។

• ក្ង្ះក្លារផ្លាា ស់្ើូរ្ទដ្ឋាា នសងាម បានជំ�រញុក្លារពេប �្បបាស់្ងាន់ពេដ្ឋាយខែ�ំក្ ពេ�ពេពលសមាជំវិក្       បគរួស្គារ�ាះពេជំឿថ្នា ពួក្ពេគពេ�ខែតិអាច្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាល ឬអាចពេធ្� 
ដូពេចំះបានពេ�ពេពល�ាះ។

• ជាញរឹក្ញា្់ ក្លារភាា �ងភាា ត់ិ្ណាើ លមក្ពីក្ង្ះជំ�នួយពេល�ក្លារតាំមដ្ឋាន្នើ ពេ�ពេពលស្រគមន៍       សពេបមចបានក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុងពេដ�មីីពបងរឹង   
ឥរ វិយ៉ា្ថ ក្លារផ្លាា ស់្ើូរ្ទដ្ឋាា នសងាមជារមួ នវិង�ើល់ក្លារក្�ណត់ិរក្្ញ្ញាា ទាំនពេពលពេវលា។

ទី ២
ទី ៦

លទធភាព�ុសគំាក្ំុងក្លារពេប �្បបាស់ពេ្រដ្ឋាា រចនាសមព័នធលទធភាព�ុសគំាក្ំុងក្លារពេប �្បបាស់ពេ្រដ្ឋាា រចនាសមព័នធ
• ក្លារភាា �ងភាា ត់ិអាច្ណាើ លមក្ពី្ទដ្ឋាា នសងាមក្ំុងបគរួស្គារ ខែដលរមួច�ខែណក្្ងកជាលទធភាព�ុស      គំាក្ំុងក្លារទទួលបានពេ្រដ្ឋាា រចនាសមព័នធ។ ឧទាំ្ររណ៍រមួមាន ្ុរសខែដលមវិនពេប �្ 

្ងាន់រមួជាមួយស្រ្តីសើី ្ុរស ឬស្រ្តីសើីខែដលមវិនពេប �្្ងាន់រមួជាមួយស្គាច់នៃថា ឬស្រ្តីសើីខែដលមវិនពេប �្្ងាន់       បគរួស្គារពេ�ពេពលមក្រដូវ។

• ក្លារស្រុស្គាវបជាវថ្មីៗ ពេដ្ឋាយ GSF ក្ំុងប្ពេទសមាា ឡាវ ីបានរក្ពេ��ញក្លារភាា �ងភាា ត់ិប្ពេភិទពេនះ ជា      ពវិពេសសពាក់្ព័នធនរឹងលទធភាពពេប �្បបាស់្ងាន់រ្ស់ពេក្្មងស្រុសីខែដលពេគរក្ពេ��ញ
ថ្នាមានបតិរឹមខែតិ ៦០% (WSSCC 2019)។

ទី ២

ជំ�ពេនឿពាក់្ព័នធនរឹងលាមក្កុ្មារជំ�ពេនឿពាក់្ព័នធនរឹងលាមក្កុ្មារ
• ក្លារបគ្់បគងលាមក្កុ្មារមវិនបានសមស្រុស្ពាក់្ព័នធនរឹងក្លារយល់ថ្នា លាមក្កុ្មារមវិន្ងកពេបគាះ     ថំ្នាក់្។ ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលខែដលពេគរក្ពេ��ញក្ំុងស្រគមន៍ខែដល

ធ្ា ្់សពេបមចបានក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង ពេបច�ន្ណាើ លមក្ពី      ក្លារពេប �្បបាស់្ងាន់មវិនជា្់លា្់ពេដ្ឋាយកុ្មារតូិចៗ នវិងក្លារពេបាះពេចាលលាមក្ 
កុ្មារពេដ្ឋាយគា្ម នអនាម័យ។

• ក្លារសវិក្សាមួយពេដ្ឋាយ UNICEF នវិង WSP ក្ំុង្ណាើ ប្ពេទសខែដលបានបតិរួតិពវិនវិតិយ រក្ពេ��ញថ្នា      បគរួស្គារច�នួន ១១%-៦៤%  ខែដលមានអនាម័យលអប្ពេស�រ ពេ�ខែតិពេបាះពេចាល 
លាមក្កុ្មារពេដ្ឋាយគា្ម នសុវតិថាវិភាព។ ក្លារសវិក្សានវិរនើរភាពមួយក្ំុងប្ពេទសមាា ដ្ឋាហាក ស្គាក  រក្ពេ��ញ      ថ្នា ពេបក្លាយរយៈពេពល 3 ឆំ្នាំ� ក្លារពេបាះពេចាលលាមក្កុ្មារពេដ្ឋាយសុវតិថាវិភាព បានធ្ា ក់្
ដល់ក្បមវិតិមួយខែដលទាំ្ជាងក្បមវិតិពេដ�មបគា5។

ទី ២
ទី ៤

ក្លារពេធ្�ក្លារឆ្នាំងា យពី�ទេះក្លារពេធ្�ក្លារឆ្នាំងា យពី�ទេះ
• ក្លារភាា �ងភាា ត់ិអាចពេក្�នពេឡ�ងពេ�ពេពលមនុសេខែដលពេធ្�ក្លារឆ្នាំងា យពី�ទេះពេ�ពេពលនៃថងា គា្ម នភាពង្ហាយ       ស្រុសរួលក្ំុងក្លារពេប �្្ងាន់ នវិងវ វិលពេ�រក្ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលវវិញ។
• ក្តាំើ ពេនះក៏្ស�ខាន់�ងខែដរ ក្ំុងក្រណីខែដលពលក្រ្ពេណាើ ះអាសនំពេធ្�ក្លារឆ្នាំងា យពី�ទេះរ្ូរតិដល់       ៦ ខែ�6  ឬក៏្ស្រគមន៍ទាំ�ងមូលខែដល្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាល    

ទាំ�ងស្រុសុង អាចពេធ្� �្លាស់ទីពេ�ចពេនាា ះតិ�្ន់�ពង់រា្ នវិងវាលទ�នា្តាំមរដូវក្លាល។ ្ញ្ញាា គឺថ្នា       ពេតិ�មានក្លាររក្សាឥរ វិយ៉ា្ថ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ង ស្រុសុង 
ពេ�ពេពលពួក្ពេគចាក្ពេចញពីល�ពេ�ដ្ឋាា នអចវិនៃហនើយ៍ ឬពេទ7។ 

                                                                                              ក្តាំើ ពាក់្ព័នធនរឹងភាពបកី្បក្      នវិងភាពង្ហាយរងពេបគាះ                                                                                              ក្តាំើ ពាក់្ព័នធនរឹងភាពបកី្បក្      នវិងភាពង្ហាយរងពេបគាះ

5មានក្លារពេល�ក្ពេឡ�ងថ្នា គា្ម នក្លារពេបាះពេចាលលាមក្កុ្មារឱ្យយបានសមស្រុស្ពេទ នវិងពេធ្�ឱ្យយមានក្លារបាា ន់ស្គា្ម ន�ពស់       បជំុលពេ�ពេពល្ញ្ញាា ក់្ក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង។
6ក្លារសមាភា សអំក្�ើល់ព័ត៌ិមានស�ខាន់ពេ�អាសីុខាងតិីូង
7ក្លារសមាភា សអំក្�ើល់ព័ត៌ិមានស�ខាន់ពេ�អាសីុខាងតិីូង



១3

                                                                                                                             ក្តាំើ       ឥរ វិយ៉ា្ថ                                                                                                                             ក្តាំើ       ឥរ វិយ៉ា្ថ

ក្ង្ះក្លារផ្លាា ស់្ើូរ្ទដ្ឋាា នសងាមក្ង្ះក្លារផ្លាា ស់្ើូរ្ទដ្ឋាា នសងាម
• ក្ំុងក្រណីខែដលអនើរាគមន៍មវិនអាចផ្លាា ស់្ើូរ្ទដ្ឋាា នសងាមបាន នវិងពេម�លពេ��ញពីក្ង្ះក្លារទទួល       យក្ក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង បគរួស្គារនរឹង 

អនុពេលាមតាំមពីដ�្ូង ា្ុខែនើបគរួស្គារ�ាះ ឬទាំ�ងអស់មវិនសូវមានភាពពេជំឿជាក់្ក្ំុងក្លារ្នើពេប �្បបាស់      ្ងាន់ពេទ ពេ�ពេពលខែលងមានសមាព ធ។

• ក្ង្ះក្លារផ្លាា ស់្ើូរ្ទដ្ឋាា នសងាម បានជំ�រញុក្លារពេប �្បបាស់្ងាន់ពេដ្ឋាយខែ�ំក្ ពេ�ពេពលសមាជំវិក្       បគរួស្គារ�ាះពេជំឿថ្នា ពួក្ពេគពេ�ខែតិអាច្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាល ឬអាចពេធ្� 
ដូពេចំះបានពេ�ពេពល�ាះ។

• ជាញរឹក្ញា្់ ក្លារភាា �ងភាា ត់ិ្ណាើ លមក្ពីក្ង្ះជំ�នួយពេល�ក្លារតាំមដ្ឋាន្នើ ពេ�ពេពលស្រគមន៍       សពេបមចបានក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុងពេដ�មីីពបងរឹង   
ឥរ វិយ៉ា្ថ ក្លារផ្លាា ស់្ើូរ្ទដ្ឋាា នសងាមជារមួ នវិង�ើល់ក្លារក្�ណត់ិរក្្ញ្ញាា ទាំនពេពលពេវលា។

ទី ២
ទី ៦

លទធភាព�ុសគំាក្ំុងក្លារពេប �្បបាស់ពេ្រដ្ឋាា រចនាសមព័នធលទធភាព�ុសគំាក្ំុងក្លារពេប �្បបាស់ពេ្រដ្ឋាា រចនាសមព័នធ
• ក្លារភាា �ងភាា ត់ិអាច្ណាើ លមក្ពី្ទដ្ឋាា នសងាមក្ំុងបគរួស្គារ ខែដលរមួច�ខែណក្្ងកជាលទធភាព�ុស      គំាក្ំុងក្លារទទួលបានពេ្រដ្ឋាា រចនាសមព័នធ។ ឧទាំ្ររណ៍រមួមាន ្ុរសខែដលមវិនពេប �្ 

្ងាន់រមួជាមួយស្រ្តីសើី ្ុរស ឬស្រ្តីសើីខែដលមវិនពេប �្្ងាន់រមួជាមួយស្គាច់នៃថា ឬស្រ្តីសើីខែដលមវិនពេប �្្ងាន់       បគរួស្គារពេ�ពេពលមក្រដូវ។

• ក្លារស្រុស្គាវបជាវថ្មីៗ ពេដ្ឋាយ GSF ក្ំុងប្ពេទសមាា ឡាវ ីបានរក្ពេ��ញក្លារភាា �ងភាា ត់ិប្ពេភិទពេនះ ជា      ពវិពេសសពាក់្ព័នធនរឹងលទធភាពពេប �្បបាស់្ងាន់រ្ស់ពេក្្មងស្រុសីខែដលពេគរក្ពេ��ញ
ថ្នាមានបតិរឹមខែតិ ៦០% (WSSCC 2019)។

ទី ២

ជំ�ពេនឿពាក់្ព័នធនរឹងលាមក្កុ្មារជំ�ពេនឿពាក់្ព័នធនរឹងលាមក្កុ្មារ
• ក្លារបគ្់បគងលាមក្កុ្មារមវិនបានសមស្រុស្ពាក់្ព័នធនរឹងក្លារយល់ថ្នា លាមក្កុ្មារមវិន្ងកពេបគាះ     ថំ្នាក់្។ ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលខែដលពេគរក្ពេ��ញក្ំុងស្រគមន៍ខែដល

ធ្ា ្់សពេបមចបានក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង ពេបច�ន្ណាើ លមក្ពី      ក្លារពេប �្បបាស់្ងាន់មវិនជា្់លា្់ពេដ្ឋាយកុ្មារតូិចៗ នវិងក្លារពេបាះពេចាលលាមក្ 
កុ្មារពេដ្ឋាយគា្ម នអនាម័យ។

• ក្លារសវិក្សាមួយពេដ្ឋាយ UNICEF នវិង WSP ក្ំុង្ណាើ ប្ពេទសខែដលបានបតិរួតិពវិនវិតិយ រក្ពេ��ញថ្នា      បគរួស្គារច�នួន ១១%-៦៤%  ខែដលមានអនាម័យលអប្ពេស�រ ពេ�ខែតិពេបាះពេចាល 
លាមក្កុ្មារពេដ្ឋាយគា្ម នសុវតិថាវិភាព។ ក្លារសវិក្សានវិរនើរភាពមួយក្ំុងប្ពេទសមាា ដ្ឋាហាក ស្គាក  រក្ពេ��ញ      ថ្នា ពេបក្លាយរយៈពេពល 3 ឆំ្នាំ� ក្លារពេបាះពេចាលលាមក្កុ្មារពេដ្ឋាយសុវតិថាវិភាព បានធ្ា ក់្
ដល់ក្បមវិតិមួយខែដលទាំ្ជាងក្បមវិតិពេដ�មបគា5។

ទី ២
ទី ៤

ក្លារពេធ្�ក្លារឆ្នាំងា យពី�ទេះក្លារពេធ្�ក្លារឆ្នាំងា យពី�ទេះ
• ក្លារភាា �ងភាា ត់ិអាចពេក្�នពេឡ�ងពេ�ពេពលមនុសេខែដលពេធ្�ក្លារឆ្នាំងា យពី�ទេះពេ�ពេពលនៃថងា គា្ម នភាពង្ហាយ       ស្រុសរួលក្ំុងក្លារពេប �្្ងាន់ នវិងវ វិលពេ�រក្ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលវវិញ។
• ក្តាំើ ពេនះក៏្ស�ខាន់�ងខែដរ ក្ំុងក្រណីខែដលពលក្រ្ពេណាើ ះអាសនំពេធ្�ក្លារឆ្នាំងា យពី�ទេះរ្ូរតិដល់       ៦ ខែ�6  ឬក៏្ស្រគមន៍ទាំ�ងមូលខែដល្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាល    

ទាំ�ងស្រុសុង អាចពេធ្� �្លាស់ទីពេ�ចពេនាា ះតិ�្ន់�ពង់រា្ នវិងវាលទ�នា្តាំមរដូវក្លាល។ ្ញ្ញាា គឺថ្នា       ពេតិ�មានក្លាររក្សាឥរ វិយ៉ា្ថ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ង ស្រុសុង 
ពេ�ពេពលពួក្ពេគចាក្ពេចញពីល�ពេ�ដ្ឋាា នអចវិនៃហនើយ៍ ឬពេទ7។ 

                                                                                              ក្តាំើ ពាក់្ព័នធនរឹងភាពបកី្បក្      នវិងភាពង្ហាយរងពេបគាះ                                                                                              ក្តាំើ ពាក់្ព័នធនរឹងភាពបកី្បក្      នវិងភាពង្ហាយរងពេបគាះ

5មានក្លារពេល�ក្ពេឡ�ងថ្នា គា្ម នក្លារពេបាះពេចាលលាមក្កុ្មារឱ្យយបានសមស្រុស្ពេទ នវិងពេធ្�ឱ្យយមានក្លារបាា ន់ស្គា្ម ន�ពស់       បជំុលពេ�ពេពល្ញ្ញាា ក់្ក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង។
6ក្លារសមាភា សអំក្�ើល់ព័ត៌ិមានស�ខាន់ពេ�អាសីុខាងតិីូង
7ក្លារសមាភា សអំក្�ើល់ព័ត៌ិមានស�ខាន់ពេ�អាសីុខាងតិីូង



១៤

ភាពបកី្បក្ នវិងភាពង្ហាយរងពេបគាះ្ពេងក�នក្តាំើ ្ងកក្លារភាា �ងភាា ត់ិខែដលមានស្រុស្គា្់ភាពបកី្បក្ នវិងភាពង្ហាយរងពេបគាះ្ពេងក�នក្តាំើ ្ងកក្លារភាា �ងភាា ត់ិខែដលមានស្រុស្គា្់
• សមាជំវិក្ស្រគមន៍ខែដលបកី្បក្ �្�ុតិ ពេបច�នខែតិជាអំក្ខែដលង្ហាយភាា �ងភាា ត់ិ។ បក្ុមជួំ្ក្លារល�បាក្      ឬង្ហាយរងពេបគាះប្ខែ្រលជាមវិនអាចសពេបមចបាន  ឬរក្សាក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ 

្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុងពេដ្ឋាយស្គារពេ្រតុិ�លជាពេបច�ន។ លទធ�លនៃនក្លារអពេងកតិរ្ស់      GSF ក្ំុងប្ពេទសនានា គូស្ញ្ញាា ក់្ថ្នាក្ង្ះក្លាររមួ្ញូំ្ជូលជាឧ្សគាដ៏ធ�ខែដល   
រារា�ងក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង នវិង្ងកជាក្លារភាា �ងភាា ត់ិយ៉ាា ងឆ្នាំ្់      រ្័រស8។

• ភាពបកី្បក្ នវិងភាពង្ហាយរងពេបគាះ មវិនបតិរឹមខែតិជាក្តាំើ ្ងកក្លារភាា �ងភាា ត់ិ ា្ុពេណា្ណ ះពេទ ា្ុខែនើខែថមទាំ�ង       រមួ�េ�ជាមួយក្តាំើ ្ងកក្លារភាា �ងភាា ត់ិពេ�េងពេទៀតិ�ងខែដរ (ឧ. ក្ំុងក្រណណីខែដលក្លារ 
       ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុងពរឹងខែ�អក្ពេល�លទធភាពនៃលលក្ពេសវាពេ�េង      ពេទៀតិដូចជា ទរឹក្សបមា្់ចាក់្្ងាន់ នវិងលាងសមាអ តិនៃដ ឬពេសវា្ូមសមាអ តិរពេ ើ្
       ្ងាន់ ឬក្ង្ះគុណភាពពេ�ពេពលសង់ដ�្ូង)។ 

ទី ៦

គុណភាពទាំ្ពីដ�្ូង នវិងច�ណាយពេល�ក្លារសង់ពេឡ�ងវ វិញគុណភាពទាំ្ពីដ�្ូង នវិងច�ណាយពេល�ក្លារសង់ពេឡ�ងវ វិញ
• ពេ�ពេពលពវិចារណាពីគុណភាព្ពេចំក្ពេទស នវិងភាពជា្់ធន់រ្ស់្ងាន់ �ណៈខែដលក្តាំើ ទាំ�ង      ពេនះអាច ា្ះពាល់ដល់បក្ុមសងាមពេសដាក្វិចំទាំ�ងអស់ក្ំុងស្រគមន៍ជំន្ទពេ� 

ក្បមវិតិណាមួយ បគរួស្គារបកី្បក្ �្�ុតិមានលទធភាពតិវិច �្�ុតិក្ំុងក្លារទវិញពេ្រដ្ឋាា រចនាសមព័នធខែដលមាន      គុណភាពលអ ពេពាលគឺ្ងាន់ទាំ�ងពេនាះង្ហាយបាក់្រល� នវិង្ងកជាក្លារភាា �ងភាា ត់ិ។

• ពេធៀ្នរឹងបគរួស្គារសើុក្សើមភា បគរួស្គារបកី្បក្ច�ណាយពេបច�នពេល�ក្លារជួំសជុំល (ពេធៀ្នរឹងច�ណាយដ�្ូងពេល�       ក្លារស្គាងសង់) ពេដ្ឋាយស្គារខែតិគុណភាពទាំ្ពេ�ពេពលសង់ដ�្ូង (UNICEF 2014)។   
ក្លារភាា �ងភាា ត់ិនៃនក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុងអាចពេក្�តិពេឡ�ងពេ�ពេពលខែដល       បគរួស្គារបកី្បក្ខែលងមានលទធភាពជួំសជុំល ្ូមសមាអ តិ ឬផ្លាា ស់ពេ្រដ្ឋាា រចនាសមព័នធថ្មី។

ទី ២

ភាពអាចពេប �្បបាស់បានភាពអាចពេប �្បបាស់បាន
• មនុសេចាស់ នវិងជំនពវិក្លារ អាចប្ឈមនរឹងឧ្សគារូ្ វនើក្ំុងក្លារពេប �្បបាស់្ងាន់ នវិងវ វិលពេ�រក្ក្លារ       ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលពេដ្ឋាយផ្លាទេ ល់ ឬបតិូវពេប �្ជំពេបម�សខែដលគា្ម នអនាម័យ។

ទី 3

ភាពមវិនអាចទទួលយក្បាននៃនក្លារពេប �្្ងាន់រមួភាពមវិនអាចទទួលយក្បាននៃនក្លារពេប �្្ងាន់រមួ
ក្ំុងប្ពេទសជាពេបច�ន ខែដលពេផ្លាើ តិស�ខាន់ពេល�ក្លារលុ្ �្បាត់ិក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ង      ស្រុសុង ក្លារពេប �្្ងាន់រមួជាជំពេបម�សខែដលពេគទទួលយក្សបមា្់ក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ 
្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង (Bevan and Thomas, 2013) នវិងពេបច�នខែតិបតិូវបានពេល�ក្      ពេឡ�ងសបមា្់អំក្ខែដលមវិនអាចសង់្ងាន់ពេដ្ឋាយ�ាួនឯងបាន។ ា្ុខែនើក្លារសវិក្សា
ក្ំុង្ណាើ ប្ពេទសជាពេបច�ន (ពេអតិយូពី ឥណឌូ ពេនសីុ ពេក្នយ៉ាា  ្រ្ីលីពីន ពេសរាា ពេឡអូន អុុយ្រកង់ដ្ឋា) រក្       ពេ��ញថ្នា ក្លារពេប �្្ងាន់រមួជាក្តាំើ មួយខែដល្ងកជាក្លារភាា �ងភាា ត់ិ។ ពេគមវិនចាត់ិទុក្
ថ្នា ្ងាន់រមួ �្ពេពញលក្ខណៈវ វិនវិច្័យនៃនក្លារបគ្់បគងអនាម័យពេដ្ឋាយសុវតិថាវិភាព ឬមូលដ្ឋាា នក្ំុងច�ណុច      ពេ�ទី ៦.២ នៃនពេគាលពេ�អភិវិវឌ្ឍឍន៍ប្ក្្ពេដ្ឋាយចីរភាពពេទ។

ទី ២

                                                                                                                         ក្តាំើ               ខាងពេបរៅ                                                                                                                         ក្តាំើ               ខាងពេបរៅ

ប្ជាជំនច�ណូលស្រុសុក្ប្ជាជំនច�ណូលស្រុសុក្ 
• ស្រគមន៍ផ្លាា ស់ទីពេ�មក្ ពេ្រ�យ្ុគាល ឬបក្ុមនានាបានចូលមក្ ឬចាក្ពេចញពេ�វ វិញពេដ្ឋាយ      ស្គារមូលពេ្រតុិពេ�េងៗ។ វតិើមានអំក្្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលពេ�ក្ំុងតិ�្ន់

ខែដល្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង អាចរ �ខានដល់ក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ       ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុងជា្ពេណាើ ះអាសនំ ឬយូរអខែង្ង នវិង្ងកជាក្លារ
       ភាា �ងភាា ត់ិ។ ទ�្រ� នវិងភាពអាចពយាក្រណ៍បាននៃនចលនាប្ជាជំន ជំះឥទធវិពលពេល��ល ា្ះពាល់        រ្ស់វា ៖

• ទ�្រ�តូិចដូចជា ក្លារ្ពេងក�តិបគរួស្គារថ្មីតាំមរយៈអាពា្៍រពវិពា្៍រ នវិងអំក្ពេធ្�ដ�ពេណ� រខែដលឈ្់       សបមាក្តាំមមហាវវិថី

• ទ�្រ�ធ� ា្ុខែនើអាចពយាក្រណ៍បានដូចជា ទី�សារ ពវិធី្ុណយ ឬក្លារបបារពធពវិធីស្គាសនា

• �្លាស់ទីប្ជាជំនភាា មៗ នវិងបទង់បទាំយធ�ពេដ្ឋាយស្គាក្លារបាត់ិ្ង់ទីល�ពេ�ក្ំុងប្ពេទសខែដល       ្ណាើ លមក្ពីជំពេមាា ះ ឬពេបគាះម្រនើរាយធម្មជាតិវិ។

ទី 5

វ វ្ិ តិើវិអាក្លាសធ្តុិ ឬវ វ្ិ តិើវិភូិមវិស្គាស្រ្តីសើវ វ្ិ តិើវិអាក្លាសធ្តុិ ឬវ វ្ិ តិើវិភូិមវិស្គាស្រ្តីសើ
• ក្តាំើ ខាងពេបរៅពេ�េងពេទៀតិ រមួមាន វ វ្ិ តិើវិអាក្លាសធ្តុិ ដូចជា ទរឹក្ជំ�នន់ នវិងពយុះទី្រ្ុង  (ឧ.Aroroy,       Masbate ក្ំុងប្ពេទស្រ្ីលីពីន ២០១៦9 ) ឬវ វ្ិ តិើវិភូិមវិស្គាស្រ្តីសើដូចជា ពេបគាះ រញ្ជូាួ យដី  

ឬ្នទេុះភិំ�ពេភិា�ង ខែដលអាចពេធ្�ឱ្យយមានក្លារភាា �ងភាា ត់ិនៃនក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាល       ទាំ�ងស្រុសុង (ឧ.ពេបគាះរញ្ជូាួ យដីក្ំុងប្ពេទសពេនបាា ល់ ២០១510 )។

8ក្លារសមាភា សអំក្�ើល់ព័ត៌ិមានស�ខាន់ជាសក្ល  
9Draft report ‘Coping strategies on damaged toilet facilities: The case of Aroroy, Masbate’, UNICEF,        2016.
10ក្លារសមាភា សអំក្�ើល់ព័ត៌ិមានស�ខាន់ក្ំុងប្ពេទសពេនបាា ល់



១5

ភាពបកី្បក្ នវិងភាពង្ហាយរងពេបគាះ្ពេងក�នក្តាំើ ្ងកក្លារភាា �ងភាា ត់ិខែដលមានស្រុស្គា្់ភាពបកី្បក្ នវិងភាពង្ហាយរងពេបគាះ្ពេងក�នក្តាំើ ្ងកក្លារភាា �ងភាា ត់ិខែដលមានស្រុស្គា្់
• សមាជំវិក្ស្រគមន៍ខែដលបកី្បក្ �្�ុតិ ពេបច�នខែតិជាអំក្ខែដលង្ហាយភាា �ងភាា ត់ិ។ បក្ុមជួំ្ក្លារល�បាក្      ឬង្ហាយរងពេបគាះប្ខែ្រលជាមវិនអាចសពេបមចបាន  ឬរក្សាក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ 

្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុងពេដ្ឋាយស្គារពេ្រតុិ�លជាពេបច�ន។ លទធ�លនៃនក្លារអពេងកតិរ្ស់      GSF ក្ំុងប្ពេទសនានា គូស្ញ្ញាា ក់្ថ្នាក្ង្ះក្លាររមួ្ញូំ្ជូលជាឧ្សគាដ៏ធ�ខែដល   
រារា�ងក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង នវិង្ងកជាក្លារភាា �ងភាា ត់ិយ៉ាា ងឆ្នាំ្់      រ្័រស8។

• ភាពបកី្បក្ នវិងភាពង្ហាយរងពេបគាះ មវិនបតិរឹមខែតិជាក្តាំើ ្ងកក្លារភាា �ងភាា ត់ិ ា្ុពេណា្ណ ះពេទ ា្ុខែនើខែថមទាំ�ង       រមួ�េ�ជាមួយក្តាំើ ្ងកក្លារភាា �ងភាា ត់ិពេ�េងពេទៀតិ�ងខែដរ (ឧ. ក្ំុងក្រណណីខែដលក្លារ 
       ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុងពរឹងខែ�អក្ពេល�លទធភាពនៃលលក្ពេសវាពេ�េង      ពេទៀតិដូចជា ទរឹក្សបមា្់ចាក់្្ងាន់ នវិងលាងសមាអ តិនៃដ ឬពេសវា្ូមសមាអ តិរពេ ើ្
       ្ងាន់ ឬក្ង្ះគុណភាពពេ�ពេពលសង់ដ�្ូង)។ 

ទី ៦

គុណភាពទាំ្ពីដ�្ូង នវិងច�ណាយពេល�ក្លារសង់ពេឡ�ងវ វិញគុណភាពទាំ្ពីដ�្ូង នវិងច�ណាយពេល�ក្លារសង់ពេឡ�ងវ វិញ
• ពេ�ពេពលពវិចារណាពីគុណភាព្ពេចំក្ពេទស នវិងភាពជា្់ធន់រ្ស់្ងាន់ �ណៈខែដលក្តាំើ ទាំ�ង      ពេនះអាច ា្ះពាល់ដល់បក្ុមសងាមពេសដាក្វិចំទាំ�ងអស់ក្ំុងស្រគមន៍ជំន្ទពេ� 

ក្បមវិតិណាមួយ បគរួស្គារបកី្បក្ �្�ុតិមានលទធភាពតិវិច �្�ុតិក្ំុងក្លារទវិញពេ្រដ្ឋាា រចនាសមព័នធខែដលមាន      គុណភាពលអ ពេពាលគឺ្ងាន់ទាំ�ងពេនាះង្ហាយបាក់្រល� នវិង្ងកជាក្លារភាា �ងភាា ត់ិ។

• ពេធៀ្នរឹងបគរួស្គារសើុក្សើមភា បគរួស្គារបកី្បក្ច�ណាយពេបច�នពេល�ក្លារជួំសជុំល (ពេធៀ្នរឹងច�ណាយដ�្ូងពេល�       ក្លារស្គាងសង់) ពេដ្ឋាយស្គារខែតិគុណភាពទាំ្ពេ�ពេពលសង់ដ�្ូង (UNICEF 2014)។   
ក្លារភាា �ងភាា ត់ិនៃនក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុងអាចពេក្�តិពេឡ�ងពេ�ពេពលខែដល       បគរួស្គារបកី្បក្ខែលងមានលទធភាពជួំសជុំល ្ូមសមាអ តិ ឬផ្លាា ស់ពេ្រដ្ឋាា រចនាសមព័នធថ្មី។

ទី ២

ភាពអាចពេប �្បបាស់បានភាពអាចពេប �្បបាស់បាន
• មនុសេចាស់ នវិងជំនពវិក្លារ អាចប្ឈមនរឹងឧ្សគារូ្ វនើក្ំុងក្លារពេប �្បបាស់្ងាន់ នវិងវ វិលពេ�រក្ក្លារ       ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលពេដ្ឋាយផ្លាទេ ល់ ឬបតិូវពេប �្ជំពេបម�សខែដលគា្ម នអនាម័យ។

ទី 3

ភាពមវិនអាចទទួលយក្បាននៃនក្លារពេប �្្ងាន់រមួភាពមវិនអាចទទួលយក្បាននៃនក្លារពេប �្្ងាន់រមួ
ក្ំុងប្ពេទសជាពេបច�ន ខែដលពេផ្លាើ តិស�ខាន់ពេល�ក្លារលុ្ �្បាត់ិក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ង      ស្រុសុង ក្លារពេប �្្ងាន់រមួជាជំពេបម�សខែដលពេគទទួលយក្សបមា្់ក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ 
្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង (Bevan and Thomas, 2013) នវិងពេបច�នខែតិបតិូវបានពេល�ក្      ពេឡ�ងសបមា្់អំក្ខែដលមវិនអាចសង់្ងាន់ពេដ្ឋាយ�ាួនឯងបាន។ ា្ុខែនើក្លារសវិក្សា
ក្ំុង្ណាើ ប្ពេទសជាពេបច�ន (ពេអតិយូពី ឥណឌូ ពេនសីុ ពេក្នយ៉ាា  ្រ្ីលីពីន ពេសរាា ពេឡអូន អុុយ្រកង់ដ្ឋា) រក្       ពេ��ញថ្នា ក្លារពេប �្្ងាន់រមួជាក្តាំើ មួយខែដល្ងកជាក្លារភាា �ងភាា ត់ិ។ ពេគមវិនចាត់ិទុក្
ថ្នា ្ងាន់រមួ �្ពេពញលក្ខណៈវ វិនវិច្័យនៃនក្លារបគ្់បគងអនាម័យពេដ្ឋាយសុវតិថាវិភាព ឬមូលដ្ឋាា នក្ំុងច�ណុច      ពេ�ទី ៦.២ នៃនពេគាលពេ�អភិវិវឌ្ឍឍន៍ប្ក្្ពេដ្ឋាយចីរភាពពេទ។

ទី ២

                                                                                                                         ក្តាំើ               ខាងពេបរៅ                                                                                                                         ក្តាំើ               ខាងពេបរៅ

ប្ជាជំនច�ណូលស្រុសុក្ប្ជាជំនច�ណូលស្រុសុក្ 
• ស្រគមន៍ផ្លាា ស់ទីពេ�មក្ ពេ្រ�យ្ុគាល ឬបក្ុមនានាបានចូលមក្ ឬចាក្ពេចញពេ�វ វិញពេដ្ឋាយ      ស្គារមូលពេ្រតុិពេ�េងៗ។ វតិើមានអំក្្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលពេ�ក្ំុងតិ�្ន់

ខែដល្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង អាចរ �ខានដល់ក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ       ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុងជា្ពេណាើ ះអាសនំ ឬយូរអខែង្ង នវិង្ងកជាក្លារ
       ភាា �ងភាា ត់ិ។ ទ�្រ� នវិងភាពអាចពយាក្រណ៍បាននៃនចលនាប្ជាជំន ជំះឥទធវិពលពេល��ល ា្ះពាល់        រ្ស់វា ៖

• ទ�្រ�តូិចដូចជា ក្លារ្ពេងក�តិបគរួស្គារថ្មីតាំមរយៈអាពា្៍រពវិពា្៍រ នវិងអំក្ពេធ្�ដ�ពេណ� រខែដលឈ្់       សបមាក្តាំមមហាវវិថី

• ទ�្រ�ធ� ា្ុខែនើអាចពយាក្រណ៍បានដូចជា ទី�សារ ពវិធី្ុណយ ឬក្លារបបារពធពវិធីស្គាសនា

• �្លាស់ទីប្ជាជំនភាា មៗ នវិងបទង់បទាំយធ�ពេដ្ឋាយស្គាក្លារបាត់ិ្ង់ទីល�ពេ�ក្ំុងប្ពេទសខែដល       ្ណាើ លមក្ពីជំពេមាា ះ ឬពេបគាះម្រនើរាយធម្មជាតិវិ។

ទី 5

វ វ្ិ តិើវិអាក្លាសធ្តុិ ឬវ វ្ិ តិើវិភូិមវិស្គាស្រ្តីសើវ វ្ិ តិើវិអាក្លាសធ្តុិ ឬវ វ្ិ តិើវិភូិមវិស្គាស្រ្តីសើ
• ក្តាំើ ខាងពេបរៅពេ�េងពេទៀតិ រមួមាន វ វ្ិ តិើវិអាក្លាសធ្តុិ ដូចជា ទរឹក្ជំ�នន់ នវិងពយុះទី្រ្ុង  (ឧ.Aroroy,       Masbate ក្ំុងប្ពេទស្រ្ីលីពីន ២០១៦9 ) ឬវ វ្ិ តិើវិភូិមវិស្គាស្រ្តីសើដូចជា ពេបគាះ រញ្ជូាួ យដី  

ឬ្នទេុះភិំ�ពេភិា�ង ខែដលអាចពេធ្�ឱ្យយមានក្លារភាា �ងភាា ត់ិនៃនក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាល       ទាំ�ងស្រុសុង (ឧ.ពេបគាះរញ្ជូាួ យដីក្ំុងប្ពេទសពេនបាា ល់ ២០១510 )។

8ក្លារសមាភា សអំក្�ើល់ព័ត៌ិមានស�ខាន់ជាសក្ល  
9Draft report ‘Coping strategies on damaged toilet facilities: The case of Aroroy, Masbate’, UNICEF,        2016.
10ក្លារសមាភា សអំក្�ើល់ព័ត៌ិមានស�ខាន់ក្ំុងប្ពេទសពេនបាា ល់



១៦

ចា�បាច់បតិូវមានក្លារស្រុស្គាវបជាវ្ខែនថាម៖

ក្លារភាា �ងភាា ត់ិក្ំុងបគរួស្គារក្លារភាា �ងភាា ត់ិក្ំុងបគរួស្គារ

មានភិសើុតាំងជាពេបច�ន្ង្ហាា ញថ្នា  ឌី្ឍណាមវិក្សងាមក្ំុងបគរួស្គារពេធ្�ឱ្យយមានលទធភាព
�ុសៗគំាក្ំុងក្លារពេប �្បបាស់ពេ្រដ្ឋាា រចនាសមព័នធមានស្រុស្គា្់។ ក្ំុងក្រណី�ាះ មានក្លារ
យល់ដរឹង�ាះពីច�ណុចពេនះ ដូចជាជំ�ពេនឿខែ្្ប្នៃពណីជុំ�វ វិញក្លារមក្រដូវឬក្លារពេប �្
្ងាន់រមួជាមួយស្គាច់នៃថា (Chambers and Myers 2016)។ ក្ំុងក្រណីពេ�េងពេទៀតិ
មានក្លារយល់ដរឹងថ្មីៗខែដលបតិូវពេល�ក្មក្លាតិបតិដ្ឋាង ដូចជា មូលពេ្រតុិខែដលពេក្្មង
ស្រុសីមវិនសូវអាចពេប �្បបាស់ពេ្រដ្ឋាា រចនាសមព័នធក្ំុងបគរួស្គារ (WSSCC 2019)។

ចា�បាច់បតិូវមានក្លារស្រុស្គាវបជាវជាពេបច�ន នវិងក្លារខែចក្រ �ខែលក្ពេមពេរៀនសើីពីរពេ្ៀ្
ក្�ណត់ិរក្ នវិងពេរៀ្រា្់ពីក្លារភាា �ងភាា ត់ិក្ំុងបគរួស្គារ ្ូក្រមួនរឹងក្លារចងបក្ងឯក្ស្គារ
សើីពីវ វិធីស្គាស្រ្តីសើផ្លាា ស់្ើូរឥរ វិយ៉ា្ថខែដលមានប្សវិទធភាព ពេដ�មីីពេល�ក្ពេឡ�ងពី្ទដ្ឋាា ន
សងាមខែដល្ងកជាក្លារភាា �ងភាា ត់ិក្ំុង្រ វ្ិ ទទាំ�ងពេនះ។ 

ក្លាររក្សានវិរនើរភាពនៃនក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង ក្លាររក្សានវិរនើរភាពនៃនក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង 
ក្ំុងច�ពេណាមបគរួស្គារបកី្បក្ �្�ុតិក្ំុងច�ពេណាមបគរួស្គារបកី្បក្ �្�ុតិ

វគាតាំមប្ធ្ន្ទក្ំុងសនំវិសីទ AfricaSan5 សនំវិដ្ឋាា នថ្នា ក្លារពេផ្លាើ តិក្លារយក្ចវិតិើ
ទុក្ដ្ឋាក់្ពេល�មនុសេបគ្់រូ្  មវិនពេក្�តិពេឡ�ងពេដ្ឋាយឯក្ឯងពេនាះពេទ ា្ុខែនើចា�បាច់បតិូវ
មានយុទធស្គាស្រ្តីសើចបាស់លាស់សបមា្់ក្លារពេផ្លាើ តិពេល�បគរួស្គារបកី្បក្ នវិងង្ហាយរងពេបគាះ

�្�ុតិ ពេដ�មីីធ្នាថ្នា មនុសេបគ្់រូ្ ក្ំុងស្រគមន៍អាចពេប �្បបាស់ពេ្រដ្ឋាា រចនា
សមព័នធអនាម័យខែដលអាចទទួលយក្បាន នវិង �្ពេពញតិបមូវក្លារ នវិងក្លារចង់បានជា
ដរា្ ពេដ្ឋាយមវិនគវិតិពីសមតិថាភាព្ង់បបាក់្ (AMCOM នរឹងពេបាះពុមព�សាយឆ្នាំ្់ៗ
ពេនះ)។ ប្ពេទស នវិងអងាក្លារជាពេបច�ន ក្�ពុងចា្់ពេ�ើ�មខែសង្រក្ដ�ពេណាះស្រុស្គាពេបក្លាយ
ក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង ខែដលឧ្តិថាមភាថវ វិក្លា ឬ
សមាភា រៈក្លាន់ខែតិពេបច�នដល់បគរួស្គារបកី្បក្ �្�ុតិ ខែដលសពេបមចបានឥរ វិយ៉ា្ថ្ញ្ជូ្ឈ្់
ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង ទនទេរឹមនរឹងក្លារ្នើអនុវតិើវ វិធីស្គាស្រ្តីសើ
ដរឹក្នា�ពេដ្ឋាយស្រគមន៍។ ឯក្ស្គារទី ១០ នវិងទី ១3 នៃនក្បមងឯក្ស្គារ “បព�ខែដន
នៃនក្ម្មវ វិធីស្រគមន៍ដរឹក្នា�អនាម័យទាំ�ងស្រុសុង” (House et al. 2017; Kohlitz et
al. 2019) �ើល់ក្លារពវិភាក្េទូល�ទូលាយសើីពីយនើក្លារគា�បទនានា។ ជារមួ គួរចង
បក្ង នវិងខែចក្រ �ខែលក្ពេមពេរៀន្ខែនថាម  សើីពីរពេ្ៀ្ខែដលវ វិធីស្គាស្រ្តីសើនានាអាចពេផ្លាើ តិ
ស�ខាន់ពេល�ក្លារភាា �ងភាា ត់ិ។



១7

ការដោះស្រាយការភ្លាំងភ្លាត់ ៖ គំនិត្ីមូលោ្លាន
ខែ�អក្តាំមបក្្�ណឌ ខែដលបានពេប �្បបាស់ក្នាងមក្ ពេដ�មីីពវិនវិតិយពេម�លគ�រនូៃនក្លារភាា �ងភាា ត់ិ 

ចា�បាច់បតិូវមានក្លារពេឆ្លុះា�យតិ្ពេ�េងៗ ពេ�តាំមគ�រខូែដលបានក្ត់ិសមាា ល់។ អំក្អនុវតិើន៍ 
WASH/CLTS នវិងបក្ុមស្រគមន៍អាចវាយតិនៃមាគ�រពូេនះ ពេដ្ឋាយពវិនវិតិយពេម�លខែ�ំក្ខែដលស
្រគមន៍រ្ស់�ាួន្រាជ័ំយពេ�ច�ណុចពេនាះក្ំុង្ណើុ� សង្្ហាក់្នានា (រូ្  ៤)។ ក្លារភាា �ងភាា ត់ិ
ខែដលមានបទង់បទាំយធ� នវិងធងាន់ធងារ ទាំមទាំរក្លារពេឆ្លុះា�យតិ្ទូទាំ�ងស្រគមន៍ ច�ខែណក្ក្រណី
ជាក់្លាក់្នៃនក្លារភាា �ងភាា ត់ិខែដលពាក់្ព័នធនរឹង្ញ្ញាា ប្ឈមក្ំុងបគរួស្គារនីមួយៗ អាចពេដ្ឋាះ
ស្រុស្គាយបានពេដ្ឋាយពេប �្វ វិធីស្គាស្រ្តីសើពេផ្លាើ តិជាក់្លាក់្។ ក្ំុងក្រណីជាពេបច�នគ�រនូៃនក្លារភាា �ងភាា ត់ិ
នរឹងសថាវិតិពេ�ទីតាំ�ងណាមួយពេ�ចពេនាា ះច�ណុចពីរ ខែដល្ង្ហាា ញថ្នាអាចបតិូវក្លារក្លារពេឆ្លុះា�យ
តិ្ចបមុះ។ សបមា្់ក្រណីសវិក្សានីមួយៗ គ�រនូៃនក្លារភាា �ងភាា ត់ិបតិូវបានវាយតិនៃមាជាសង្្ហាក់្
នវិងសមាា ល់ពេដ្ឋាយផ្លាក យមួយ ពេដ�មីី្ង្ហាា ញពីដ�ពេណ� រក្លារក្ំុងក្លារអនុវតិើជាក់្ខែសើង។

រូ្  ៤ ៖ គ�រនូៃនក្លារពេឆ្លុះា�យតិ្នរឹងក្លារភាា �ងភាា ត់ិ

ស្រគមន៍ទាំ�ងមូល

ក្លារ្នើក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាស
វាលពាសក្លាលពេឡ�ងវ វិញ ឬ
ក្លារពេលចពេឡ�ងក្ំុងស្រគមន៍

្ងាន់មានស្រុស្គា្់មវិនបតិូវ
បានពេប �្បបាស់

អចវិនៃហនើយ៍

មនុសេមួយច�នួនតូិច

មវិនអនុវតិើតាំមលក្ខណៈ
វ វិនវិច្័យពេ�េងពេទៀតិនៃនក្លារ
្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាស
វាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង

្ពេណាើ ះអាសនំ

្ងាន់បតិូវបាន �្ផ្លាា ញ
ពេចាល ឬមវិនដ�ពេណ� រក្លារ

ឧទាំ្ររណ៍នៃនក្លារពេឆ្លុះា�យតិ្ 

•    ក្លារផ្លាា ស់្ើូរឥរ វិយ៉ា្ថតាំមរយៈក្លារ

      បបាស្រុស័យទាំក់្ទងក្ំុងស្រគមន៍

•    ក្លារ �្�ុសពេឡ�ងវ វិញ

•    ក្វិចំសនទេនាក្ំុងស្រគមន៍

ឧទាំ្ររណ៍នៃនក្លារពេឆ្លុះា�យតិ្៖

•    បក្ុមគា�បទ

•    ជំ�នួយ្ពេចំក្ពេទស

•    ក្លារ�ើល់ជំ�នួយដល់បក្ុមពេគាលពេ�



១៨

ក្តាំើ ្ងកក្លារភាា �ងភាា ត់ិខែដលបានពេល�ក្ពេឡ�ង៖ក្តាំើ ្ងកក្លារភាា �ងភាា ត់ិខែដលបានពេល�ក្ពេឡ�ង៖

ក្តាំើ ្ពេចំក្វ វិទយាក្តាំើ ្ពេចំក្វ វិទយា •  គុណភាពខែ�ំក្្ពេចំក្ពេទស នវិងភាពជា្់ធន់ នៃន  
    ពេ្រដ្ឋាា រចនាសមព័នធខែដលបានសង់ពេដ្ឋាយពេប �្
    សមាភា រៈក្ំុងមូលដ្ឋាា ន

ក្តាំើ ភាពបកី្បកី្ ក្តាំើ ភាពបកី្បកី្ 
នវិងភាពង្ហាយរងពេបគាះនវិងភាពង្ហាយរងពេបគាះ

•   គុណភាពទាំ្តាំ�ងពីដ�្ូង
•   ច�ណាយពេល�ក្លារសង់ពេឡ�ងវ វិញ

ក្លារពវិនវិតិយពេឡ�ងវ វិញពេនះ �វិតិ��ក្�ណត់ិរក្ឧទាំ្ររណ៍សើីពីរពេ្ៀ្ពេដ្ឋាះស្រុស្គាយក្លារភាា �ង
ភាា ត់ិក្ំុង្រ វ្ិ ទពេ�េងៗ ា្ុខែនើគួរក្ត់ិសមាា ល់ថ្នា មានក្លារល�បាក្ក្ំុងក្លាររក្បានក្រណីជាក់្
លាក់្ ឬឧទាំ្ររណ៍តាំមមូលដ្ឋាា នសើីពីវ វិធីស្គាស្រ្តីសើស្គាើ រក្លារភាា �ងភាា ត់ិ។ 

១.ជំ�នួយ្ពេចំក្ពេទសសបមា្់ពេដ្ឋាះស្រុស្គាយក្តាំើ ្ពេចំក្វ វិទយាខែដល្ងកជាក្លារភាា �ងភាា ត់ិ១.ជំ�នួយ្ពេចំក្ពេទសសបមា្់ពេដ្ឋាះស្រុស្គាយក្តាំើ ្ពេចំក្វ វិទយាខែដល្ងកជាក្លារភាា �ងភាា ត់ិ

មានឧទាំ្ររណ៍ជាពេបច�នសើីពីរពេ្ៀ្ពេដ្ឋាះស្រុស្គាយក្តាំើ
្ងកក្លារភាា �ងភាា ត់ិ ខែដលពាក់្ព័នធនរឹង្ពេចំក្វ វិទយា តាំមរយៈ
ក្លារ្ពេងក�នច�ពេណះដរឹង នវិងជំ�នាញ្ពេចំក្ពេទសរ្ស់សវិ្ីក្រ
ជាងស�ណង់អំក្ដរឹក្នា� នវិង្ុគាលវិក្សុខាភិវិបាល ក្ំុង
មូលដ្ឋាា ន”11 ។ 

ប្ពេទសពេក្នយ៉ាា   នវិងប្ពេទសឥណាឌ សុទធខែតិបានក្លារ
ក្ស្គាងសមតិថាភាព្ពេចំក្ពេទស រ្ស់សវិ្ីក្រ   នវិងជាង
ស�ណង់ក្ំុងមូលដ្ឋាា នពេដ�មីី�ើល់ក្លារខែក្លមអ នវិងដ�ពេណាះ
ស្រុស្គាយជា្់ធន់ក្ំុងក្លារ “សង់្ងាន់ពេឡ�ងវ វិញឱ្យយលអជាងមុន” 
ទនទេរឹមនរឹងក្លារ្នើពេផ្លាើ តិពេល�ដ�ពេណាះស្រុស្គាយក្ំុងមូលដ្ឋាា ន។ 
ក្ម្មវ វិធីក្ំុងស្គាធ្រណរដាប្ជាធវិ្ពេតិយយកុ្ងពេហាា នវិងប្ពេទស
រ្ាា ន់ដ្ឋា បានពេល�ក្ក្មពស់ក្លារគា�បទខែ�ំក្្ពេចំក្ពេទសពេដ្ឋាយ
មវិនខែ�អក្ពេល�ទី�សារតាំមរយៈ ក្លារ្ណើុ ះ្ណាើ លអំក្ដរឹក្
នា�នវិង្ុគាលវិក្សុខាភិវិបាលឱ្យយ�ើល់ដ�្ូនា្ម នមូលដ្ឋាា នសើី

11ឧទាំ្ររណ៍�ើល់ពេដ្ឋាយអំក្�ើល់ព័ត៌ិមានស�ខាន់ក្ំុងតិ�្ន់អាហ្រ្វិក្ភាគខាងលវិច នវិងភាគក្ណាើ ល 
តិ�្ន់អាសីុ ប្ពេទសឥណាឌ  ពេក្នយ៉ាា  ពេនបាា ល់ នវិង្រ្ីលីពីន។

“ក្ំុងប្ពេទសឡាវ ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលក្ំុងតិ�្ន់មួយច�នួនមានច�នួន ៩០%។ ដូពេចំះ 

ប្ជាជំនមវិនសូវមាន្ទពវិពេស្គាធន៍្ពេចំក្ពេទសពេល�ក្លារសង់្ងាន់ពេទ។ ស�ណង់មវិនលអស�ពេ�ពេល�រពេ ើ្

្ងាន់ ខែដលឆ្នាំ្់ពេពញពេដ្ឋាយគា្ម នក្លារខែណនា�្ពេចំក្ពេទសចា�បាច់ ពេដ�មីីពេដ្ឋាះស្រុស្គាយ្ញ្ញាា ទាំ�ងពេនះ”។ 

ក្លារសមាភា សអំក្�ើល់ព័ត៌ិមានស�ខាន់ពេ�អាសីុ

ក្លារខែណនា�រ្ស់អំក្ស្ម័បគចវិតិើ សុ�ភាព
ស្រគមន៍ នវិងអំក្ខែដលមានពេទពពេក្លាសលយ
ជាអំក្ដរឹក្នា�ពីក្�ពេណ� តិ  សើីពីក្លារពេបជំ�ស
ពេរ �ស្ងាន់។  ពេបក្ឌី្ឍតិ ៖ 
បក្សួងសុខាភិវិបាលពេក្នយ៉ាា។



១៩

ពីរពេ្ៀ្ជីំក្រពេ ើ្ ខែដលមវិនង្ហាយបាក់្ នវិងក្លារពារពេឈ�មវិនឱ្យយក្ពេណើ ៀរសីុ។ ក្ំុងប្ពេទស
្រ្ីលីពីនបគរួស្គារខែដលពេប �្្ងាន់រមួពីដ�្ូងរចួឈ្់ពេប �្្ងាន់រមួ្ពេណើ� រៗ ទទួលបានក្លារ
ខែណនា� សើីពីជំពេបម�សសង់្ងាន់ខែដលច�ណាយតិវិច។ បក្សួងសុខាភិវិបាលពេក្នយ៉ាា ពេបគាង
នរឹងខែក្សបមរួលពេសៀវពេៅខែណនា�្ពេចំក្ពេទស សបមា្់ខែចក្ជូំនមហនើីសុ�ភាពស្គាធ្រណៈ
នវិង្ុគាលវិក្សុ�ភាពស្រគមន៍ ខែដលពេផ្លាើ តិស�ខាន់ខែតិពេល�ក្លារសង់្ងាន់ទ�ពេន�្12 នវិងបាន
្ពេងក�តិឯក្ស្គារជំ�នួយពេដ�មីី�ើល់លទធភាពឱ្យយអំក្ជំ�នាញសុ�ភាពស្រគមន៍ អំក្ស្ម័បគចវិតិើ
នវិងអំក្ខែដលមានពេទពពេក្លាសលយជាអំក្ដរឹក្នា�ពីក្�ពេណ� តិ �ើល់ក្លារខែណនា�ដល់បគរួស្គារសើី
ពីក្លារ្ពេងក�នគុណភាពរ្ស់្ងាន់ខែដលបានសង់ ពេ�តាំមតិនៃមាខែដល�ើល់ជូំន តិបមូវក្លារ 
នវិងក្លារចង់បានរ្ស់ពួក្ពេគ (Coombes 2016)។

12ក្លារសមាភា សអំក្�ើល់ព័ត៌ិមានស�ខាន់ក្ំុងប្ពេទសពេក្នយ៉ាា   
13ក្លារសមាភា សអំក្�ើល់ព័ត៌ិមានស�ខាន់ក្ំុងប្ពេទសពេក្នយ៉ាា

 

    ក្រណីសវិក្សា៖ ក្លារ្ណើុ ះ្ណាើ លសវិ្ីក្រសើីពីក្លារ “សង់្ងាន់ពេឡ�ងវ វិញឱ្យយលអជាងមុន”      ក្រណីសវិក្សា៖ ក្លារ្ណើុ ះ្ណាើ លសវិ្ីក្រសើីពីក្លារ “សង់្ងាន់ពេឡ�ងវ វិញឱ្យយលអជាងមុន”      
  ក្ំុងប្ពេទសពេក្នយ៉ាា  ក្ំុងប្ពេទសពេក្នយ៉ាា 1313

 រូ្  5 ៖ គ�រនូៃនក្លារភាា �ងភាា ត់ិខែដលពេលចពេឡ�ងក្ំុងឧទាំ្ររណ៍ក្រណី

ស្រគមន៍ទាំ�ងមូល

ក្លារ្នើក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាស
វាលពាសក្លាលពេឡ�ងវ វិញ ឬ
ក្លារពេលចពេឡ�ងក្ំុងស្រគមន៍

្ងាន់មានស្រុស្គា្់មវិនបតិូវ
បានពេប �្បបាស់

អចវិនៃហនើយ៍

មនុសេមួយច�នួនតូិច

មវិនអនុវតិើតាំមលក្ខណៈ
វ វិនវិច្័យពេ�េងពេទៀតិនៃនក្លារ
្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាស
វាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង

្ពេណាើ ះអាសនំ

្ងាន់បតិូវបាន �្ផ្លាា ញ
ពេចាល ឬមវិនដ�ពេណ� រក្លារ



២០

 មវិន�ុសពីប្ពេទសជាពេបច�នពេ�េងពេទៀតិខែដរ ្ងាន់�ាះពេ�ទីជំន្ទ ក្ំុងប្ពេទស
ពេក្នយ៉ាា  បតិូវបានសង់ពេឡ�ងពេដ្ឋាយពេប �្សមាភា រៈក្ំុងមូលដ្ឋាា  នខែដលមវិនជា្់ធន់ នវិង
ង្ហាយដួលរល�ពេដ្ឋាយស្គារពេភិាៀង ឬក្ពេណើ ៀរសីុ។

ក្លារភាា �ងភាា ត់ិពេនះពេសទេ�រខែតិមានលក្ខណៈ្ពេណាើ ះអាសនំជានវិចំ �ណៈខែដលបគរួស្គារ
សង់្ងាន់ផ្លាទេ ល់�ាួនពេឡ�ងវ វិញ។ ប្ជាជំនពេប �្បបាស់្ងាន់រមួជាមួយអំក្ជំវិតិខាងជា 
្ពេណាើ ះអាសនំ ឬអនុវតិើ “វ វិធីស្គាស្រ្តីសើសតិ្ឆ្នាំ្ម ” (ស�ពេ�ពេល�ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពេដ្ឋាយក្លា្់
រពេ ើ្ ជុំះ)។ ជាទូពេ� បគរួស្គារក្ំុងស្គាថា នភាពពេនះខែសង្រក្ក្លារខែណនា�ខែ�ំក្្ពេចំក្ពេទស
ពីសវិ្ីក្រក្ំុងមូលដ្ឋាា ន ពេដ�មីីខែក្លមអក្លាររចនា្ងាន់រ្ស់�ាួនឱ្យយមានគុណភាពលអ
 នវិងជា្់ធន់។ 

ក្ំុងក្ម្មវ វិធី KSHIP14  ខែដល�ើល់ជំ�នួយមូលនវិធវិពេដ្ឋាយមូលនវិធវិអនាម័យសក្ល
AMREF បានស្រក្លារជាមួយរដ្ឋាា ភិវិបាលជាតិវិ រដ្ឋាា ភិវិបាលមូលដ្ឋាា ននវិងនៃដគូអនាម័យ
ពេដ�មីី្ណើុ ះ្ណាើ លសវិ្ីក្រមូលដ្ឋាា នតាំមស្រុសុក្ ជាពេបច�ន ដូចជា Uashan Gishu, 
Busia, Narok, Kisii នវិង Muranga។ ក្លារ្ណើុ ះ្ណាើ លពេផ្លាើ តិពេល�ស្រគមន៍ ខែដល
មានក្លារធ្នាឥរ វិយ៉ា្ថ្ញ្ជូ្ឈ្់ ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង ា្ុខែនើ
មាន្ញ្ញាា ខែ�ំក្្ពេចំក្ពេទស15 ។ 

វ វិធីស្គាស្រ្តីសើពេនះពេប �្បបាស់ក្លារពេរៀនសូបតិក្ំុងច�ពេណាមសវិ្ីក្រ ពេដ�មីីធ្នាក្លារក្ស្គាង
សមតិថាភាព នវិងជំ�នាញសមស្រុស្ពេ�តាំម្រ វ្ិ ទមូលដ្ឋាា ន ពេ្រ�យស្រគមន៍ពេ�ខែតិ
មានសមតិថាភាព នវិងជំ�នាញទាំ�ងពេនះពេបក្លាយក្លារ្ញំ្ជូ្់គពេបមាង។

ជំ�ហាន ៖ជំ�ហាន ៖
១.   ក្លារក្�ណត់ិអតិើសញ្ញាា ណសវិ្ីក្រខែដលក្�ពុងពេធ្�ក្លារក្ំុងតិ�្ន់ពេនះ ដូចជា ជាង�ទេះ។
២.   សវិ្ីក្រទទួលបានក្លារ្ណើុ ះ្ណាើ លជាក់្ខែសើង សើីពីរពេ្ៀ្ខែដលក្លារខែក្សបមរួល

តិវិចតួិចពេល�ក្លាររចនា្ងាន់ នវិងក្លារពេប �្សមាភា រៈខែដលរក្បានពីមូលដ្ឋាា ន អាច
្ពេងក�នភាពជា្់ធន់។

3.   ក្លារ្ណើុ ះ្ណាើ លរមួ្ញូំ្ជូលក្លារខែណនា�សើីពីជំពេបម�សខែដលច�ណាយតិវិច     នវិង
រពេ្ៀ្ពេធ្�ក្លារជាមួយបគរួស្គារពេដ�មីីក្�ណត់ិយក្លក្ខណៈនៃនក្លាររចនាខែដលចា�បាច់
ឬចង់បាន ពេដ្ឋាយខែ�អក្តាំមថវ វិក្លារ្ស់ពួក្ពេគ។

៤.   ពេបក្លាយក្លារ្ណើុ ះ្ណាើ ល   សវិ្ីក្រទទួលបានក្លារគា�បទខែ�ំក្្ពេចំក្ពេទស   ពី
នាយក្ដ្ឋាា នសុ�ភាពស្គាធ្រណៈ នវិងឧ្ក្រណ៍នានា ដូចជា ឯក្ស្គារជំ�នួយ។

14មូលនវិធវិអនាម័យសក្ល (GSF) ក្ម្មវ វិធីពេល�ក្ក្មពស់អនាម័យពេ�ប្ពេទសពេក្នយ៉ាា  (KSHIP) ខែដលពេធ្�
ប្តិវិ្តិើវិក្លារក្ំុងអនុស្រុសុក្ច�នួន១១។
15KSHIP បាន្ណើុ ះ្ណាើ លសវិ្ីក្រក្ំុងតិ�្ន់ក្ម្មវ វិធីថ្មី ពេដ�មីីធ្នាថ្នា បគរួស្គារ ស្រគមន៍ នវិងសវិ្ីក្រ 
ទទួលបានច�ពេណះដរឹងសើីពីរពេ្ៀ្សង់្ងាន់ខែដលមានគុណភាពលអ្ ��ុតិពេដ្ឋាយពេប �្សមាភា រៈក្ំុងមូលដ្ឋាា ន 
នវិងច�ពេណះពេធ្� មុនពេពល ឬភាា មៗ្នាទេ ្់ពីក្លារ �្�ុស។
16គនារឹះ�ើល់ពេដ្ឋាយអំក្�ើល់ព័ត៌ិមានស�ខាន់ក្ំុងប្ពេទសពេអតិយូពី ឥណាឌ  ពេក្នយ៉ាា  ពេនបាា ល់ ្រ្ីលីពីន
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គនារឹះ នវិងក្លារខែណនា�សើីពីក្លារ�ើល់ដ�្ូនា្ម នខែ�ំក្្ពេចំក្ពេទសពេដ�មីីពេដ្ឋាះស្រុស្គាយក្លារភាា �ងភាា ត់ិគនារឹះ នវិងក្លារខែណនា�សើីពីក្លារ�ើល់ដ�្ូនា្ម នខែ�ំក្្ពេចំក្ពេទសពេដ�មីីពេដ្ឋាះស្រុស្គាយក្លារភាា �ងភាា ត់ិ1616

  
• រក្សាតុិលយភាព រវាងដ�្ូនា្ម នខែ�ំក្្ពេចំក្ពេទសពេដ�មីីជាជំ�នួយដល់ក្លារសពេបមច

ចវិតិើ នវិង “ក្លារស្គាងសង់្ួរសក្បមវិតិ” ពេដ្ឋាយពេប �្ក្លាររចនាខែដលបានក្�ណត់ិ។ គួរ
្នើពេផ្លាើ តិពេល�ដ�ពេណាះស្រុស្គាយខែដលខែ�អក្តាំម្រ វ្ិ ទមូលដ្ឋាា ន ពេដ្ឋាយពេប �្បបាស់
សមាភា រៈខែដលរក្បានក្ំុងមូលដ្ឋាា ន នវិងខែក្សបមរួលមពេធយាបាយនានាពេដ�មីី្ពេងក�ន
ភាពជា្់ធន់។

• សវិ្ីក្រក្ំុងមូលដ្ឋាា ន នវិងស្រគមន៍ សង់�ទេះខែដលរ រឹងមា�ពេ�តាំម្រ វ្ិ ទរ្ស់�ាួន 
នវិងគួរបតិូវបានពេល�ក្ទរឹក្ចវិតិើឱ្យយពេប �្បបាស់្ពេចំក្ពេទសពេនះសបមា្់ក្លារសង់្ងាន់។ 
ជំ�រញុក្លារចូលរមួរ្ស់ស្រគមន៍ជាមុន ពេបពាះពួក្ពេគមាន្ទពវិពេស្គាធន៍ក្ំុងក្លារ
សង់្ងាន់ក្នាងមក្ នវិងគ�នវិតិលអៗ សើីពីក្លារខែក្លមអ ក្លារចង់បាន ក្លាររចនានវិងក្លារ
ខែក្ខែប្នានា នវិងសមាភា រៈជាជំពេបម�សពេដ�មីីទ្់ស្គាក ត់ិក្លារភាា �ងភាា ត់ិមើងពេទៀតិ។

• �ើល់ជំ�នួយ្ពេចំក្ពេទសដល់ជាងស�ណង់ នវិងសវិ្ីក្រ ដូចជា ជំ�នួយពីមនទេីរ
សុ�ភាពស្គាធ្រណៈពេ�ថំ្នាក់្ស្រុសុក្ ឬមូលដ្ឋាា ន ពេដ�មីីធ្នាក្លារ្ញ្ជូាូ នក្រណី
ស្មុគស្គា្ម ញ នវិង�ើល់ក្លារខែណនា�នានា។

២.រចនាសមព័នធគា�បទស្រគមន៍សបមា្់្នើ�ើល់ក្លារគា�បទ នវិងក្លារពេល�ក្ទរឹក្ចវិតិើ២.រចនាសមព័នធគា�បទស្រគមន៍សបមា្់្នើ�ើល់ក្លារគា�បទ នវិងក្លារពេល�ក្ទរឹក្ចវិតិើ

ក្តាំើ ្ងកក្លារភាា �ងភាា ត់ិខែដលបានពេល�ក្ពេឡ�ង៖ក្តាំើ ្ងកក្លារភាា �ងភាា ត់ិខែដលបានពេល�ក្ពេឡ�ង៖

ក្តាំើ ្ពេចំក្វ វិទយាក្តាំើ ្ពេចំក្វ វិទយា •   គុណភាពខែ�ំក្្ពេចំក្ពេទស នវិងភាពជា្់ធន់នៃន 
     ពេ្រដ្ឋាា រចនាសមព័នធខែដលបានសង់
•   ក្លាររចនា
•   ភាពអាចពេប �្បបាស់បាន

ក្តាំើ ឥរ វិយ៉ា្ថក្តាំើ ឥរ វិយ៉ា្ថ •   ក្ង្ះក្លារផ្លាា ស់្ើូរ្ទដ្ឋាា នសងាម
•   លទធភាព�ុសគំា ក្ំុងក្លារពេប �្បបាស់ពេ្រដ្ឋាា រចនា
     សមព័នធក្ំុងបគរួស្គារ
•   ជំ�ពេនឿពាក់្ព័នធនរឹងលាមក្កុ្មារ

ជាញរឹក្ញា្់ ក្លារភាា �ងភាា ត់ិ្ណាើ លមក្ពីក្ង្ះក្លារគា�បទដល់ក្លារតាំមដ្ឋាន្នើ្នាទេ ្់
ពីស្រគមន៍សពេបមចបានក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង ពេដ�មីី
ពបងរឹងឥរ វិយ៉ា្ថ ពេធ្�ឱ្យយមានក្លារផ្លាា ស់្ើូរ្ទដ្ឋាា នសងាម នវិង�ើល់ក្លារក្�ណត់ិរក្្ញ្ញាា ទាំន់
ពេពលពេវលា។ បក្ុមសក្ម្មភាពស្រគមន៍បតិូវបាន្ពេងក�តិពេឡ�ងតាំម្ណាើ ប្ពេទសជាពេបច�ន
ពេដ�មីី្នើ�ើល់ក្លារគា�បទ នវិងក្លារពេល�ក្ទរឹក្ចវិតិើ្នាទេ ្់ពីក្លារប្ក្លាសក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ
្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង នវិងពេដ្ឋាះស្រុស្គាយក្លារភាា �ងភាា ត់ិឱ្យយបានឆ្នាំ្់រ្័រស �្�ុតិ។
ឧទាំ្ររណ៍នៃនបក្ុមទាំ�ងពេនះ  រមួមានបក្ុមសក្ម្មភាព Jirani ក្ំុងប្ពេទសតិង់្រសានី (Rieiro
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2019) បក្ុមតាំមដ្ឋាន Mandona ក្ំុងប្ពេទសមាា ដ្ឋាហាក ស្គាក  (England 2016) នវិងបក្ុម
 WASHcoms ក្ំុងប្ពេទសនីពេ្រេរយី៉ាា 17 ។

“ក្លារទទួលបានក្លារគា�បទជា្នើ្នាទេ ្់ ពេប្ៀ្ដូចជាក្លារពេបក្�នរ �លរឹក្ រ្ូរតិដល់ក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ

ក្លារ្ណើុ ះ្ណាើ ល �្ ា្ន រវាង្ុគាលវិក្សុ�ភាពមំាក់្
នវិងពេមបក្ុម Jirani ពេដ�មីី្ពេងក�នសុបក្រឹតិភាពទវិនំន័យ
ខែដលបក្ុមពេនះ បាន �្ពេពញក្ំុងពេសៀវពេៅពេគាល្ញ្ជូា ី
អនាម័យរ្ស់រដ្ឋាា ភិវិបាល។ ពេបក្ឌី្ឍតិ ៖ SNV តិង់្រសានី។

្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង ក្លាា យជា

ទមាា ្់”។

ក្លារសមាភា សអំក្�ើល់ព័ត៌ិមានស�ខាន់ពេ�

តិ�្ន់អាប្រវិក្្ខាងពេក្�តិ

17ឧទាំ្ររណ៍ទទួលបានពីក្លារសមាភា សអំក្�ើល់ព័ត៌ិមានស�ខាន់ក្ំុងប្ពេទសនីពេ្រេរយី៉ាា  នវិងតិង់្រសានី។

 

 ក្រណីសវិក្សា ៖ ក្លារគា�បទដល់ក្លារតាំមដ្ឋាន្នើពេដ្ឋាយបក្ុមអនាម័យ Jirani  ពេបក្លាយក្លារ ក្រណីសវិក្សា ៖ ក្លារគា�បទដល់ក្លារតាំមដ្ឋាន្នើពេដ្ឋាយបក្ុមអនាម័យ Jirani  ពេបក្លាយក្លារ
 ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង ក្ំុងប្ពេទសតិង់្រសានី ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង ក្ំុងប្ពេទសតិង់្រសានី

 រូ្  ៦ ៖ គ�រនូៃនក្លារភាា �ងភាា ត់ិខែដលពេលចពេឡ�ងក្ំុងឧទាំ្ររណ៍ក្រណី

ស្រគមន៍ទាំ�ងមូល

ក្លារ្នើក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាស
វាលពាសក្លាលពេឡ�ងវ វិញ ឬ
ក្លារពេលចពេឡ�ងក្ំុងស្រគមន៍

្ងាន់មានស្រុស្គា្់មវិនបតិូវ
បានពេប �្បបាស់

អចវិនៃហនើយ៍

មនុសេមួយច�នួនតូិច

មវិនអនុវតិើតាំមលក្ខណៈ
វ វិនវិច្័យពេ�េងពេទៀតិនៃនក្លារ
្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាស
វាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង

្ពេណាើ ះអាសនំ

្ងាន់បតិូវបាន �្ផ្លាា ញ
ពេចាល ឬមវិនដ�ពេណ� រក្លារ

ក្លារភាា �ងភាា ត់ិក្�ពុងពេក្�តិពេឡ�ង
ពេ�បគ្់ទីក្ខែនាងក្ំុងសង្្ហាក់្ពេនះ

ក្លារភាា �ងភាា ត់ិក្�ពុងពេក្�តិពេឡ�ង
ពេ�បគ្់ទីក្ខែនាងក្ំុងសង្្ហាក់្ពេនះ
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18គួរក្ត់ិសមាា ល់ថ្នា ក្ំុងប្ពេទសតិង់្រសានី បក្ុមអំក្ជំវិតិខាងខែដលមាន ១០ បគរួស្គារ បតិូវបានពេរៀ្ច�ជា 
ពេស្រុសចជាបក្ុម ១០ បគរួស្គារពេដ្ឋាយរដ្ឋាា ភិវិបាល។

 វ វិធីស្គាស្រ្តីសើបក្ុមអនាម័យ Jirani (JSG) បតិូវបាន្ពេងក�តិពេឡ�ងក្ំុងតិ�្ន់ក្ម្មវ វិធីរ្ស់ 
SNV ក្ំុងប្ពេទសតិង់្រសានី ពេដ�មីី�ើល់ក្លារគា�បទដល់ស្រគមន៍ពេ�ក្បមវិតិបក្ុមក្ំុង
ពេគាល �្ណងធ្នាក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង។

JSGs មានបគរួស្គារ ១០ ជាសមាជំវិក្
ខែដលជួំយគំាពេ�វ វិញពេ�មក្ ក្ំុងក្លារ
រក្សា នវិងខែក្លមអក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ
្ង់ពាសវាលពាសក្លាល ទាំ�ងស្រុសុង 
ក្ំុងតិ�្ន់ខែដល�ាួនរស់ពេ�។ ពេ�ពេពល
បគរួស្គារមួយមានក្លារល�បាក្ ដូចជា 
្ងាន់រ្ស់ពួក្ពេគដួលរល� JSG នរឹង
រ វិះរក្ដ�ពេណាះស្រុស្គាយរមួគំា ពេដ�មីីឱ្យយ
តិ�្ន់ខែដលពួក្ពេគរស់ពេ� អាច្នើរក្សា
ក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាល 
ពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុងបាន។ វ វិធីស្គាស្រ្តីសើ  
ពេនះ ក៏្ពេផ្លាើ តិពេល�្ញ្ញាា ប្ឈមរ្ស់
បគរួស្គារង្ហាយរងពេបគាះក្ំុងក្លារធ្នាក្លារ
្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង តាំមរយៈក្លារក្�ណត់ិរក្តិបមូវ
ក្លាររ្ស់ពួក្ពេគ នវិងលទធភាពក្ំុងក្លារ្ញ្ជូាូ នក្រណីពេ�ប្ធ្នបក្ុម ប្សវិនពេ �្បតិូវ
ក្លារជំ�នួយ្ខែនថាមពេទៀតិ។ 

វ វិធីស្គាស្រ្តីសើពេនះជាវ វិធីមួយ សបមា្់ពេដ្ឋាះស្រុស្គាយភាព�ុសគំានៃនទវិនំន័យក្ំុងពេសៀវ
ពេៅពេគាល្ញ្ជូា ីអនាម័យតាំមភូិមវិ ា្ុខែនើបតិូវបានពេគពេម�លពេ��ញថ្នាជាយនើក្លារខែដល
មានប្សវិទធភាពក្ំុងក្លារពេដ្ឋាះស្រុស្គាយក្លារភាា �ងភាា ត់ិ នវិងរក្សាក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ
្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង តាំមរយៈក្លារគា�បទស្រគមន៍ នវិងក្លារទទួល
�ុសបតិូវច�ពេពាះគំាពេ�វ វិញពេ�មក្។ ប្សវិទធភាពខែ�អក្ពេល�ភាពពេ�ជំវិតិ (ប្ជាជំនខែដល
បតិរួតិពវិនវិតិយអំក្ រស់ពេ�ជំវិតិខាងអំក្។ ដូពេចំះ អំក្បតិូវខែក្លមអ” (Rieiro 2019)។

JSGs ជាគ�នវិតិថ្មី ា្ុខែនើពេដ្ឋាយស្គារខែតិលទធ�លជាវ វិជំាមាន   ស្រុសុក្មួយច�នួនបានចា្់
ពេ�ើ�មពបងីក្វ វិធីស្គាស្រ្តីសើពេនះពេបរៅពីតិ�្ន់ក្ម្មវ វិធីរ្ស់ SNV។ 

ជំ�ហាន ៖ជំ�ហាន ៖
១.    ពេ�ពេពលភូិមវិមួយបតិូវបាន �្�ុស   នវិងពេ្ើជាញា ខែប្ក្លាា យជាភូិមវិខែដល្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ

្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង ប្ធ្នបក្ុម JSG បតិូវបានចាត់ិតាំ�ងក្ំុងក្វិចំ
ប្ជុំ�ស្រគមន៍។ បក្ុមនីមួយៗមានសមាជំវិក្ ១០ បគរួស្គារ ពេ្រ�យពួក្ពេគពេបជំ�ស
ពេរ �សប្ធ្នបក្ុមមំាក់្”18។

ប្ធ្នបក្ុម Jiraniខែក្សបមរួលពេសៀវពេៅពេគាល្ញ្ជូា ីរ្ស់�ាួន។
អាវយឺតិពណ៌ពេ�ៀវពេធ្�ឱ្យយពេគង្ហាយសមាា ល់បក្ុមពេនះពេ្រ�យពួក្
ពេគទទួលបានក្លារពេគារពក្ំុងស្រគមន៍ប្ពេទសតិង់្រសានី។
ពេបក្ឌី្ឍតិ ៖ SNV តិង់្រសានី។



២៤

 ២.  ប្ធ្នបក្ុម Jirani ឆ្លុះាងក្លាត់ិវគា្ណើុ ះ្ណាើ លរយៈពេពលមួយនៃថងា ពេដ្ឋាយពេផ្លាើ តិ
ពេល�ក្លារប្មូល នវិងរាយក្លារណ៍ទវិនំន័យសបមា្់ពេសៀវពេៅពេគាល្ញ្ជូា ីភូិមវិ។

3.  ប្ធ្នបក្ុម  Jirani  ចុះតាំម�ទេះជាប្ចា�ពេដ�មីីតាំមដ្ឋានភាពអាចរក្បាន  នវិង
ស្គាថា នភាពនៃនពេ្រដ្ឋាា រចនាសមព័នធអនាម័យ។

៤.  ប្ធ្នបក្ុម Jirani ជួំយឱ្យយអំក្ពេ�េងពេទៀតិក្�ណត់ិរក្ នវិងអនុវតិើវ វិធ្នក្លារតូិចៗ
ខែដលអាចពេធ្�បានភាា មៗ ពេដ�មីីខែក្លមអអនាម័យ នវិងស្គាើ រក្លារភាា �ងភាា ត់ិ (ដូចជា 
ក្លារបគ្ប្ពេហាងចាន្ងាន់ខែដលច�្ររពេចាល)។ ក្លារភាា �ងភាា ត់ិខែដលរក្ពេ��ញ
នរឹងបតិូវបានពេដ្ឋាះស្រុស្គាយ នវិងស្គាើ រភាា មៗតាំមរយៈដ�ពេណាះស្រុស្គាយក្ំុងមូលដ្ឋាា ន។

5.   ប្ធ្នបក្ុម Jirani ទទួលបានជំ�នួយ្ពេចំក្ពេទសពីប្ព័នធភូិមវិ នវិង្ុគាលវិក្សុ�
ភាពមូលដ្ឋាា នសបមា្់ក្រណីភាា �ងភាា ត់ិ ខែដលពវិបាក្ពេដ្ឋាះស្រុស្គាយ។

គនារឹះ នវិងក្លារខែណនា�សើីពីក្លារពេប �្បបាស់រចនាសមព័នធគា�បទស្រគមន៍ពេដ�មីីពេដ្ឋាះស្រុស្គាយក្លារគនារឹះ នវិងក្លារខែណនា�សើីពីក្លារពេប �្បបាស់រចនាសមព័នធគា�បទស្រគមន៍ពេដ�មីីពេដ្ឋាះស្រុស្គាយក្លារ
ភាា �ងភាា ត់ិភាា �ងភាា ត់ិ1919  

• ស្រគមន៍ខែដលពេបជំ�សពេរ �សអំក្ដរឹក្នា�ក្ំុងមូលដ្ឋាា ន ជាជាងក្លារចាត់ិតាំ�ងអំក្ដរឹក្
នា�ពេដ្ឋាយរដ្ឋាា ភិវិបាល នរឹង្ពេងក�នភាពអាចទទួលយក្បាន នវិងនវិរនើរភាពនៃនវ វិធី
ស្គាស្រ្តីសើពេនះ។ ភាពពេ�ជំវិតិស្រគមន៍   (ឧ. ជាអំក្ជំវិតិខាង មវិនខែមនជា្ុគាលវិក្
សុ�ភាពខែដលចុះតាំម�ទេះ)   �ើល់លទធភាពភាា មៗ នវិងក្លារគា�បទផ្លាទេ ល់ ក៏្ដូចជា
្ពេងក�តិក្លារទទួល�ុសបតិូវរ្ស់ស្រគមន៍ ច�ពេពាះអំក្ជំវិតិខាងក្ំុងក្លារស្គាើ រក្លារ
ភាា �ងភាា ត់ិយ៉ាា ងឆ្នាំ្់រ្័រស។

• ប្ពេទសនីពេ្រេរយី៉ាា អនុវតិើវ វិធីស្គាស្រ្តីសើនៃនក្លារពេបជំ�សពេរ �សគណៈក្មា្ម ធវិក្លារទរឹក្ស្គាអ តិ
នវិងអនាម័យពេដ្ឋាយស្រគមន៍ ពេ្រ�យសមាជំវិក្បតិូវបានពេបជំ�សពេរ �សពេ�ពេពល
សពេបមចបានក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង។ ពេនះក៏្
ពេដ្ឋាយស្គារខែតិពួក្ពេគយល់ថ្នា ភាពស្គាទររ្ស់សមាជំវិក្ខែដលបានពេបជំ�សពេរ �សក្ំុង
ពេពល �្�ុស អាចស្គា្រលា្តាំមពេពលពេវលា ពេ្រ�យពួក្ពេគរក្បានអំក្ស្ម័បគចវិតិើ
ខែដលអាចទុក្ចវិតិើបានក្ំុងពេពលឈានពេ�សពេបមចបានក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ ក្លារ្ពេនាទេ រ
្ង់ពាសវាលពាសក្លាល20 ។

• ក្លារ�ើល់ជំ�នួយជា្នើ្នាទេ ្់ពីប្ពេភិទពេ�េងៗ ដូចជា ក្លារ�េព្�សាយពីស្គារតាំម
ដ្ឋាន្នើតាំមវ វិហារឥស្គាា ម វ វិហារបគវិសើ បក្ុមស្រ្តីសើី នវិងគាីនវិក្ពវិនវិតិយនៃ�ទេពេពាះមុនពេពល
សបមាល អាចទ្់ស្គាក ត់ិក្លារភាា �ងភាា ត់ិ (Odagiri et al 2017) នវិងពបងរឹងក្លារង្ហារ
រ្ស់បក្ុមអនាម័យស្រគមន៍។

19គនារឹះទាំ�ងពេនះទទួលបានពីអំក្�ើល់ព័ត៌ិមានស�ខាន់ក្ំុងប្ពេទសមាា លី នីពេ្រេរយី៉ាា  ្រ្ីលីពីន នវិងតិង់្រសានី
20ក្លារសមាភា សអំក្�ើល់ព័ត៌ិមានស�ខាន់ក្ំុងប្ពេទសនីពេ្រេរយី៉ាា



២5

ចា�បាច់បតិូវមានក្លារស្រុស្គាវបជាវ្ខែនថាម៖  ក្លាររក្សានវិរនើរភាពបក្ុមគា�បទក្ំុងមូលដ្ឋាា ន   ចា�បាច់បតិូវមានក្លារស្រុស្គាវបជាវ្ខែនថាម៖  ក្លាររក្សានវិរនើរភាពបក្ុមគា�បទក្ំុងមូលដ្ឋាា ន   
នវិងអំក្ខែដលមានពេទពពេក្លាសលយជាអំក្ដរឹក្នា�ពីក្�ពេណ� តិនវិងអំក្ខែដលមានពេទពពេក្លាសលយជាអំក្ដរឹក្នា�ពីក្�ពេណ� តិ

ក្លារភាា �ងភាា ត់ិពេក្�តិពេឡ�ង្នាទេ ្់ពីក្លារ្ញ្ញាា ក់្ក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាល
ពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង។ ដូពេចំះ រចនាសមព័នធគា�បទស្រគមន៍ បតិូវ្នើមានវតិើមានពេដ�មីី
ពេដ្ឋាះស្រុស្គាយ្ញ្ញាា ពេនះក្ំុងរយៈពេពលយូរ។ មានក្លារសន្មតិថ្នា ្ណាើ ញអំក្ខែដលមាន
ពេទពពេក្លាសលយជាអំក្ដរឹក្នា�ពីក្�ពេណ� តិ នរឹង្នើពេធ្�ក្លារជាអំក្ស្ម័បគចវិតិើ ពេទាំះជាខែលង
មានក្លារគា�បទពីក្ម្មវ វិធីក្ើី (Wamera 2016)។ ា្ុខែនើក្ំុងក្រណីជាពេបច�ន ពេគរក្ពេ��ញ
ថ្នា ក្លារសន្មតិពេនះគឺមវិនពវិតិពេទ។ ឧ. ក្ំុងប្ពេទស្រសា�្ ុី អំក្ស្ម័បគចវិតិើពេឆ្លុះំ�មក្ំុង
ស្រគមន៍ពេបច�នខែតិខែលងគា�បទសក្ម្មភាពក្ំុងស្រគមន៍ ពេដ្ឋាយស្គារខែតិខែលងមាន
ក្លារគា�បទពីស្រុសុក្ ពេ្រ�យអបតាំបាត់ិ្ង់រ្ស់ WASHcoms ក្ំុងប្ពេទសនីពេ្រេរយី៉ាា
មានរ្ូរតិដល់ ៤០%*។ ក្ម្មវ វិធីមួយច�នួនក្�ពុងរ វិះរក្វ វិធីធ្នានវិរនើរភាពអំក្ស្ម័បគ
ចវិតិើស្រគមន៍ ដូចជា ក្លារ្ពេងក�តិ្ណាើ ញអំក្ខែដលមានពេទពពេក្លាសលយជាអំក្ដរឹក្
នា�ពីក្�ពេណ� តិជា�ាូវក្លារ (ប្ពេទសពេសរាា ពេឡអូន ប្ពេទសពេសពេនហាក ល់) ឬក្លារ�សារ
ភាា ្់ពួក្ពេគពេ�នរឹងឱ្យក្លាស្ពេងក�តិបបាក់្ច�ណូល ដូចជា សួន�ទេះបាយ ក្លារ�លវិតិ
ក្ខែនេងអនាម័យ ឬក្លារពេធ្�ស្គា្ូុ (ប្ពេទសពេក្នយ៉ាា  ប្ពេទសនីពេ្រេរយី៉ាា )។ គ�នវិតិទាំ�ង
ពេនះគួរឆ្លុះាងក្លាត់ិក្លារវាយតិនៃមា   នវិងគួរចងបក្ងទុក្ជាពេមពេរៀន សបមា្់វ វិស័យពេនះ 
(សូមពេម�ល�ងខែដរ Cavill et al, 2015)។
(*ព័ត៌ិមានពីក្លារសមាភា សអំក្�ើល់ព័ត៌ិមានស�ខាន់)

3.ក្លារគា�បទជាក់្លាក់្ដល់បក្ុមង្ហាយរងពេបគាះខែដលមានក្លារល�បាក្ក្ំុងក្លារទទួលបាន3.ក្លារគា�បទជាក់្លាក់្ដល់បក្ុមង្ហាយរងពេបគាះខែដលមានក្លារល�បាក្ក្ំុងក្លារទទួលបាន
្ងាន់្ងាន់

ក្តាំើ ្ងកក្លារភាា �ងភាា ត់ិខែដលបានពេល�ក្ពេឡ�ង៖ក្តាំើ ្ងកក្លារភាា �ងភាា ត់ិខែដលបានពេល�ក្ពេឡ�ង៖

ក្តាំើ ្ពេចំក្វ វិទយាក្តាំើ ្ពេចំក្វ វិទយា

•   ភាពអាចពេប �្បបាស់បានក្តាំើ ភាពបកី្បក្ ក្តាំើ ភាពបកី្បក្ 
នវិងភាពង្ហាយរងពេបគាះនវិងភាពង្ហាយរងពេបគាះ

ក្លារខែសង្យល់ពីឌី្ឍណាមវិក្ពេ�ក្បមវិតិ
បគរួស្គារ នវិងស្រគមន៍ ជួំយក្�ណត់ិ
អតិើសញ្ញាា ណ្ុគាល  ក្ំុងបគរួស្គារខែដល
្ញ្ជូ្ឈ្់ ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាល
ទាំ�ងស្រុសុង ខែដលមវិនបាន ឬមវិនអាចពេប �្
បបាស់ពេ្រដ្ឋាា រចនាសមព័នធជា្់លា្់ ពេដ្ឋាយ
ស្គារ្ទដ្ឋាា នសងាម  ឬអសមតិថាភាពរាង 



២៦

ពេសៀវពេៅព័ត៌ិមានសើីពីជំពេបម�ស្ងាន់បគរួស្គារសបមា្់ជំនពវិក្លារ នវិងក្លារ
ល�បាក្នានា។ ពេបក្ឌី្ឍតិ ៖  DWSSM/NWSSTC។

ក្លាយកុំ្ងក្លារពេប �្បបាស់្ងាន់ខែដល
បានសង់  ក្ំុងក្ម្មវ វិធីស្រគមន៍
ដរឹក្នា�អនាម័យទាំ�ងស្រុសុង 
(House et al. 2017)។ 

SNV ក្ំុងប្ពេទសពេនបាា ល់ នវិង 
WaterAid     ក្ំុងប្ពេទសក្មពុជា
ក្�ពុងពេល�ក្ពេឡ�ងពីតិបមូវក្លាររ្ស់
ជំនមានពវិក្លារភាព នវិងក្លារល�បាក្
ក្ំុងក្លារពេប �្បបាស់ពេ�េងពេទៀតិ21។
ក្ំុងប្ពេទសពេនបាា ល់ ជំពេបម�ស្ងាន់

ខែដល�ើល់ភាពង្ហាយស្រុសរួល   បតិូវ
បានចងបក្ងជា   ពេសៀវពេៅក្លាតាំ
ឡុក្ពេដ�មី�ើល់ជំពេបម�សខែ�អក្តាំម
ព័ត៌ិមានបតិរឹមបតិូវដល់ជំនពវិក្លារ (NWSSTC 2017)។ ក្ំុងប្ពេទសក្មពុជាមានក្លារពេប �្បបាស់
តាំរាងបតិរួតិពវិនវិតិយភាពអាចពេប �្បបាស់បាន នវិងសុវតិថាវិភាពនៃនពេសវា/ពេ្រដ្ឋាា រចនាសមព័នធទរឹក្
ស្គាអ តិ នវិងអនាម័យសបមា្់វាយតិនៃមា នវិងក្�ណត់ិរក្ច�ណុចខែក្លមអ (WaterAid and
 DDSP 2016)។

21ឧទាំ្ររណ៍ពីក្លារសមាភា សអំក្�ើល់ព័ត៌ិមានស�ខាន់ពេ�ប្ពេទសពេនបាា ល់

 

 ក្រណីសវិក្សា៖ ក្លាររចនា្ងាន់ខែដលង្ហាយស្រុសរួលពេប �្បបាស់ក្ំុងប្ពេទសពេនបាា ល់ ក្រណីសវិក្សា៖ ក្លាររចនា្ងាន់ខែដលង្ហាយស្រុសរួលពេប �្បបាស់ក្ំុងប្ពេទសពេនបាា ល់

 រូ្  7 ៖ គ�រនូៃនក្លារភាា �ងភាា ត់ិខែដលពេលចពេឡ�ងក្ំុងឧទាំ្ររណ៍ក្រណី

ស្រគមន៍ទាំ�ងមូល

ក្លារ្នើក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាស
វាលពាសក្លាលពេឡ�ងវ វិញ ឬ
ក្លារពេលចពេឡ�ងក្ំុងស្រគមន៍

មនុសេមួយច�នួនតូិច

មវិនអនុវតិើតាំមលក្ខណៈ
វ វិនវិច្័យពេ�េងពេទៀតិនៃនក្លារ
្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាស
វាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង



២7

 
្ងាន់មានស្រុស្គា្់មវិនបតិូវ
បានពេប �្បបាស់

អចវិនៃហនើយ៍ ្ពេណាើ ះអាសនំ

្ងាន់បតិូវបាន �្ផ្លាា ញ
ពេចាល ឬមវិនដ�ពេណ� រក្លារ

ចា្់តាំ�ងពីក្លារអនុវតិើខែ�នក្លារថំ្នាក់្ជាតិវិពេ�ឆំ្នាំ� ២០១១ ប្ពេទសពេនបាា ល់សពេបមច
បានវឌ្ឍឍនភាពជាពេបច�នពេឆ្នាំព ះពេ�រក្ក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាល
ទាំ�ងស្រុសុងទូទាំ�ងប្ពេទស។ ពេទាំះជាយ៉ាា ងណា ក្លារអពេងកតិថ្មីៗសើីពីនវិរនើរភាព (UNICEF
នវិង GSF) ្ង្ហាា ញថ្នា �ណៈខែដលនវិនំាក្លារជារមួមានភាពលអប្ពេស�រ ក្លារភាា �ងភាា ត់ិ
ពេ�ខែតិពេក្�តិពេឡ�ង។ ក្ំុងតិ�្ន់ក្ម្មវ វិធីរ្ស់ SNV ក្លារសវិក្សានវិរនើរភាពបាន្ង្ហាា ញថ្នា 
្ញ្ញាា ពាក់្ព័នធនរឹងភាពង្ហាយស្រុសរួល ក្ំុងក្លារពេប �្បបាស់ពេ្រដ្ឋាា រចនាសមព័នធមានស្រុស្គា្់
សបមា្់ជំនពវិក្លារពេ�ខែតិពេលចពេឡ�ង ពេ្រ�យក្លារភាា �ងភាា ត់ិបតិូវបានក្ត់ិសមាា ល់ពេ��ញ
ក្ំុងបគរួស្គារខែដល្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង។

ក្លារល�បាក្ពេប �្បបាស់រមួមាន ្នទេ្់ នវិងទ្ាំរ្ងាន់តូិចពេពក្ ក្លារមវិនសូវមាន្ងាន់
អងាុយ នវិងឧ្សគាខែ�ំក្រូ្ វនើ ដូចជា ក្លា�ជំពេណើ� រចូលពេ�ក្ំុង្ងាន់។ ដ�្ូង ្ញ្ញាា ទាំ�ង
ពេនះបតិូវបានពេដ្ឋាះស្រុស្គាយពេ�តាំមក្រណីនីមួយៗ ា្ុខែនើ្ញ្ញាា ពេចាទគឺចា�បាច់បតិូវ្ពេងក�តិ
ធនធ្នជាក់្លាក់្សបមា្់ជួំយដល់្ុគាលវិក្សុ�ភាពកុំ្ងក្លារពេដ្ឋាះស្រុស្គាយ្ញ្ញាា ពេនះ។ 

SNV បានដរឹក្នា�ក្លារពេរៀ្ពេរៀង
ពេសៀវពេៅ “ជំពេបម�ស្ងាន់បគរួស្គារ
សបមា្់ជំនមានពវិក្លារភាព នវិង
ក្លារល�បាក្”។ ពេសៀវពេៅព័ត៌ិមាន
ពេនះគឺសបមា្់ឱ្យយ្ុគាលចុះមូលដ្ឋាា ន
្ុគាលវិក្សុ�ភាព នវិងអនាម័យ 
អំក្ស្ម័បគចវិតិើ នវិងជាងស�ណង់ ពេប �្
បបាស់ជាមគាុពេទសក៍្ពេល�ក្លារពវិភាក្សា 
ក្បមវិតិបគរួស្គារ សើីពីក្លារសង់្ងាន់
ខែដលច�ណាយតិវិច នវិងពេប �្បបាស់
សមាភា រៈ ខែដលរក្បានក្ំុងមូលដ្ឋាា ន
សបមា្់សមាជំវិក្បគរួស្គារខែដលមាន 
ក្លារល�បាក្ក្ំុងក្លារពេប �្បបាស់។ ពេសៀវពេៅព័ត៌ិមានពេនះបតិូវបានអនុម័តិ នវិងខែចក្ចាយ 
តាំម្ណាើ ស្រុសុក្ទាំ�ងអស់ក្ំុងប្ពេទសពេនបាា ល់។ 

គនាង�ាូវពេដ�រសបមា្់ជំនមានក្ពេមសាយគ�ពេ្រ�ញ។ 
ពេបក្ឌី្ឍតិ ៖ DWSSM/NWSSTC។



២៨

 ជំ�ហាន៖ជំ�ហាន៖
១.   ្នាទេ ្់ពីក្លារក្�ណត់ិរក្ក្លារភាា �ងភាា ត់ិពីដ�្ូងតាំមរយៈក្លារង្ហារតាំមមូលដ្ឋាា ន  នវិង

ក្លារអពេងកតិ ក្លារវ វិភាគ្ញ្ញាា លមអវិតិបតិូវបានពេធ្�ពេឡ�ង។
២.   មានក្លាររ វិះរក្  នវិងចងបក្ងដ�ពេណាះស្រុស្គាយនានាពេដ្ឋាយពេប �្ឧទាំ្ររណ៍ក្ំុងមូល

ដ្ឋាា ន ឯក្ស្គារខែដលបានពេបាះពុមព�សាយសើីពីប្ធ្ន្ទពេនះ នវិងក្លារស្រុស្គាវបជាវ
តាំមអីុនធឺណវិ តិ។

3.  ្នាទេ ្់មក្ ដ�ពេណាះស្រុស្គាយទាំ�ងពេនាះ “បតិូវបាន្ហញ្ញាា ្ក្ំុងមូលដ្ឋាា ន” តាំមរយៈ
ក្លារពេធ្�ក្លារជាមួយអងាក្លារជំនពវិក្លារ នវិងជាងស�ណង់ក្ំុងតិ�្ន់ក្ម្មវ វិធី។

៤.   មានក្លារប្ខែមប្មូលដ�ពេណាះស្រុស្គាយសមស្រុស្នានា  ពេដ្ឋាយស្រក្លារជាមួយ
មជំ្ឈមណឌ លជាតិវិ្ណើុ ះ្ណាើ លក្លារ�ាត់ិ�ាង់ទរឹក្ នវិងអនាម័យ។

5.   ឯក្ស្គារខែណនា�បតិូវបានខែចក្ចាយសបមា្់ក្លារពវិនវិតិយពេឡ�ងវ វិញយ៉ាា ងទូល�ទូលាយ
ក្ំុងវ វិស័យ ពេនះ មុននរឹងយក្ពេ�អនុវតិើ។

៦.   សបមា្់ក្លារអនុវតិើគ�នវិតិ�ើួចពេ�ើ�មក្ំុងពេសៀវពេៅព័ត៌ិមានពេនះ SNV បានស្រក្លារ
ជាមួយសភាពាណវិ ជំាក្ម្ម នវិងឧសសា្រក្ម្មពេដ�មីីក្ស្គាងក្លារយល់ដរឹង នវិងពបងរឹង
សង្្ហាក់្�ាត់ិ�ាង់ ពេដ�មីីពេធ្�ក្លារខែក្សបមរួលចា�បាច់សបមា្់ជំនពវិក្លារតាំមរយៈ្ណាើ ញ
តួិអងាវ វិស័យឯក្ជំនរ្ស់�ាួន។

គនារឹះ នវិងក្លារខែណនា�សើីពីក្លារ�ើល់ក្លារគា�បទជាក់្លាក់្ដល់បក្ុមង្ហាយរងពេបគាះ ពេដ�មីីគនារឹះ នវិងក្លារខែណនា�សើីពីក្លារ�ើល់ក្លារគា�បទជាក់្លាក់្ដល់បក្ុមង្ហាយរងពេបគាះ ពេដ�មីី
ពេដ្ឋាះស្រុស្គាយក្លារភាា �ងភាា ត់ិពេដ្ឋាះស្រុស្គាយក្លារភាា �ងភាា ត់ិ2222

  
• ធ្នាក្លារ្ពេងក�តិវ វិធីស្គាស្រ្តីសើខែដលបគ្ដណើ ្់ពេល�បក្ុមង្ហាយរងពេបគាះ �្�ុតិពេដ្ឋាយ

ស្រក្លារ នវិងចូលរមួពេដ្ឋាយបក្ុមពាក់្ព័នធទាំ�ងអស់ ដូចជា ក្លាពេក្ៀរគរអងាក្លារខែដល
ពេធ្�ក្លារក្ំុងវ វិស័យទរឹក្ស្គាអ តិ នវិងអនាម័យ រដ្ឋាា ភិវិបាលមូលដ្ឋាា ន នវិងបក្ុមច�ណា្់
អារម្មណ៍ក្ំុងមូលដ្ឋាា ន (ដូចជា អងាក្លារជំនពវិក្លារ) ពេដ�មីី្ពេងក�តិដ�ពេណាះស្រុស្គាយ
សបមា្់ក្លារភាា �ងភាា ត់ិខែដលសមស្រុស្ នវិងខែ�អក្តាំម្រ វ្ិ ទ។

• ្ពេងក�តិប្ព័នធពវិនវិតិយតាំមដ្ឋានក្ំុងមូលដ្ឋាា ន ខែដល�វិតិ��ក្�ណត់ិអតិើសញ្ញាា ណបក្ុម
ខែដលង្ហាយរងពេបគាះ �្�ុតិក្ំុង្រ វ្ិ ទណាមួយ នវិងប្ឈមនរឹងហានវិភ័ិយខាា �ង

�្�ុតិពេដ្ឋាយស្គារក្លារភាា �ងភាា ត់ិ។ ឧ.ក្ម្មវ វិធី KSHIP ក្ំុងប្ពេទសពេក្នយ៉ាាបានក្�ណត់ិ
អតិើសញ្ញាា ណបគរួស្គារង្ហាយរងពេបគាះក្ំុងពេពលគូសខែ�នទីស្រគមន៍ រចួតាំមដ្ឋាន
្នើពេល�ពួក្ពេគតាំមខែ្្ប្តិវិសក្ម្ម (IDS 2018)។

• ក្ស្គាងសមតិថាភាពរ្ស់្ុគាលវិក្សុ�ភាព នវិងអំក្ខែដលមានពេទពពេក្លាសលយជា
អំក្ដរឹក្នា�ពីក្�ពេណ� តិក្ំុងក្លារក្ត់ិសមាា ល់ឧ្សគាខែដលអាចរារា�ង ក្លារពេប �្បបាស់ 
នវិង្ងកជាក្លារភាា �ងភាា ត់ិ។ ច�ណុចពេនះរមួមានក្លារបតិរួតិពវិនវិតិយភាពអាចពេប �្បបាស់
បាន ឬឧ្ក្រណ៍ពេ�េងពេទៀតិពេដ�មីីក្�ណត់ិរក្ក្លារភាា �ងភាា ត់ិ នវិងយុទធស្គាស្រ្តីសើស្គាើ រ
ក្លារភាា �ងភាា ត់ិ (សូមពេម�ល�ងខែដរឯក្ស្គារទី 3 ក្ំុងក្បមងឯក្ស្គារពេនះ)។

22គនារឹះទទួលបានពីអំក្�ើល់ព័ត៌ិមានស�ខាន់ក្ំុងប្ពេទសពេនបាា ល់ នវិងឯក្ស្គារមានស្រុស្គា្់



២៩

៤.ក្លារពេដ្ឋាះស្រុស្គាយក្លារភាា �ងភាា ត់ិខែដល្ងកពេឡ�ងពេដ្ឋាយឥរ វិយ៉ា្ថពេបាះពេចាលលាមក្កុ្មារ៤.ក្លារពេដ្ឋាះស្រុស្គាយក្លារភាា �ងភាា ត់ិខែដល្ងកពេឡ�ងពេដ្ឋាយឥរ វិយ៉ា្ថពេបាះពេចាលលាមក្កុ្មារ

ក្តាំើ ្ងកក្លារភាា �ងភាា ត់ិខែដលបានពេល�ក្ពេឡ�ង៖ក្តាំើ ្ងកក្លារភាា �ងភាា ត់ិខែដលបានពេល�ក្ពេឡ�ង៖

ក្តាំើ ្ពេចំក្វ វិទយាក្តាំើ ្ពេចំក្វ វិទយា •   ជំ�ពេនឿពាក់្ព័នធនរឹងលាមក្កុ្មារ

មានក្លារពេល�ក្ពេឡ�ងជាញរឹក្ញា្់ថ្នា ក្លារពេបាះពេចាលលាមក្កុ្មារមវិនបានបតិរឹមបតិូវជា
្ុព្ពេ្រតុិ្ងកជាក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាល សូមីីខែតិក្ំុស្រគមន៍ខែដល្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ
្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង ពេបពាះកុ្មារតូិចៗមវិនពេប �្្ងាន់23  ឬមាើ យ នវិង
អំក្ខែថទាំ�ពេបាះពេចាលលាមក្ទាំរក្ពេដ្ឋាយគា្ម នអនាម័យ24 25។ ចា�បាច់បតិូវមានសក្ម្មភាព
ផ្លាា ស់្ើូរឥរ វិយ៉ា្ថតាំមរយៈក្លារបបាស្រុស័យទាំក់្ទង ខែដលចបាស់លាស់ នវិងខែ�អក្តាំមភិសើុតាំង
ពេដ�មីីផ្លាា ស់្ើូរក្លារយល់ពេ��ញ នវិងក្លារអនុវតិើ។ ពេទាំះជាយ៉ាា ងណា មានឧទាំ្ររណ៍តិវិចតួិច
នៃនយុទធស្គាស្រ្តីសើ ឬវ វិធីស្គាស្រ្តីសើជាក់្លាក់្ពេដ�មីីពេដ្ឋាះស្រុស្គាយក្លារពេបាះពេបាលលាមក្កុ្មារមវិន
បានបតិរឹមបតិូវ26 ។ ក្ំុងក្រណីជាពេបច�ន ប្ខែ្រលជាគា្ម នក្លារដ្ឋាក់្្ញូំ្ជូលលាមក្កុ្មារជា
លក្ខណៈវ វិនវិច្័យក្ំុងក្លារ្ញ្ញាា ក់្ ក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង
ពេទ ា្ុខែនើក្ំុងរយៈពេពល ា្ុនា្ម នឆំ្នាំ�ថ្មីៗពេនះ ច�ណុចពេនះបតិូវបានចាត់ិទុក្ជាធ្តុិ�េ�ដ៏ស�ខាន់
ក្ំុងក្លារសពេបមចបាន្រ វិស្គាថា នស្គាអ តិ ខែដលគា្ម នក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាល។ ដូពេចំះ
ក្លារភាា �ងភាា ត់ិស�ពេ�ពេល�ក្លារមវិនសពេបមចបានលក្ខណៈវ វិនវិច្័យ្ខែនថាម។

 

ក្រណីសវិក្សា ៖ ក្លារពេធ្�ក្លារជាមួយខែ�ំក្អាហារូ្ តិថាមភាពេដ�មីីពេដ្ឋាះស្រុស្គាយក្លារភាា �ងភាា ត់ិពេ�រក្ក្រណីសវិក្សា ៖ ក្លារពេធ្�ក្លារជាមួយខែ�ំក្អាហារូ្ តិថាមភាពេដ�មីីពេដ្ឋាះស្រុស្គាយក្លារភាា �ងភាា ត់ិពេ�រក្
ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាល ៖ ក្លារពេរៀនសូបតិថ្មីៗពីប្ពេទស្រ្ីលីពីនក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាល ៖ ក្លារពេរៀនសូបតិថ្មីៗពីប្ពេទស្រ្ីលីពីន

 រូ្  ៨ ៖ គ�រនូៃនក្លារភាា �ងភាា ត់ិខែដលពេលចពេឡ�ងក្ំុងឧទាំ្ររណ៍ក្រណី

ស្រគមន៍ទាំ�ងមូល

ក្លារ្នើក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាស
វាលពាសក្លាលពេឡ�ងវ វិញ ឬ
ក្លារពេលចពេឡ�ងក្ំុងស្រគមន៍

មនុសេមួយច�នួនតូិច

មវិនអនុវតិើតាំមលក្ខណៈ
វ វិនវិច្័យពេ�េងពេទៀតិនៃនក្លារ
្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាស
វាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង

23ក្លារសមាភា សអំក្�ើល់ព័ត៌ិមានស�ខាន់ក្ំុងប្ពេទសនីពេ្រេរយី៉ាា  នវិងមាា លី
24ក្លារសមាភា សអំក្�ើល់ព័ត៌ិមានស�ខាន់ក្ំុងប្ពេទស្រ្ីលីពីន
25 ក្រណីញរឹក្ញា្់គឺលាមក្កុ្មារមវិនបតិូវបានដ្ឋាក់្្ញូំ្ជូលក្ំុងលក្ខណៈវ វិនវិច្័យនៃនក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ
្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង ឬក៏្គា្ម នក្លារធ្នាស្គាថា នភាព្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាល
ទាំ�ងស្រុសុងខែដលពាក់្ព័នធនរឹងលាមក្កុ្មារក្ំុងអ�ឡុងពេពលពេ�ទេៀងផ្លាទេ ត់ិ។
26ក្លារសមាភា សអំក្�ើល់ព័ត៌ិមានស�ខាន់ក្ំុងប្ពេទស្រ្ីលីពីន
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្ងាន់មានស្រុស្គា្់មវិនបតិូវ
បានពេប �្បបាស់

អចវិនៃហនើយ៍ ្ពេណាើ ះអាសនំ

្ងាន់បតិូវបាន �្ផ្លាា ញ
ពេចាល ឬមវិនដ�ពេណ� រក្លារ

ក្ំុងប្ពេទស្រ្ីលីពីន �ណៈខែដលស្រគមន៍នានា�វិតិ��ខែប្ក្លាា យជាស្រគមន៍
ខែដល្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង ក្លារពេបាះពេចាលលាមក្ 
នវិងពេខាទរឹក្ពេនាមរ្ស់កុ្មារពេដ្ឋាយគា្ម នអនាម័យពេ�ក្ខែនាងចាក់្ស�រាម ឬក្ណាើ ល
វាល ពេ�ខែតិពេក្�តិមាន ឬភាា �ងភាា ត់ិ្នាទេ ្់ពីក្លារ្ញ្ញាា ក់្ក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាស
វាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង។

ជាក្លារពេឆ្លុះា�យតិ្ UNICEF នវិងនៃដគូរដ្ឋាា ភិវិបាលមក្ពីនាយក្ដ្ឋាា នអនាម័យនវិង
នាយក្ដ្ឋាា នអាហារូ្ តិថាមភា បានស្គាក្លីងវ វិធីស្គាស្រ្តីសើស្រក្លារអនើរវ វិស័យខែដល្ងក្់
ស្គារនៃនក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់  ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុងពាក់្ព័នធនរឹងក្លារ
ពេបាះពេចាលពេខាទរឹក្ពេនាម នវិងលាមក្កុ្មារបានបតិរឹមបតិូវ ក្ំុងយុទធស្គាស្រ្តីសើ�េព្�សាយ
រ្ស់ក្ម្មវ វិធី ១០០០ នៃថងាដ�្ូងនៃនវ វិស័យអាហារូ្ តិថាមភា។ វ វិធីស្គាស្រ្តីសើពេនះនរឹងបតិូវបាន 
អនុវតិើពេដ្ឋាយ្ណាើ ញ្ញ្ជូាវនើអាហារូ្ តិថាមភាស្រគមន៍មានស្រុស្គា្់ពេ�ក្បមវិតិស្រគមន៍27។
ពួក្ពេគបតិូវបានដ្ឋាក់្ពបង្ហាយពេដ�មីីពបងរឹងស្គារនៃនក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាល
ពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង នវិងពេផ្លាើ តិជាពវិពេសសពេល�កុ្មារ នវិងអំក្ខែថទាំ�កុ្មារ។

ក្លារ្ពេងក�តិយុទធស្គាស្រ្តីសើ ពវិធីស្គារ នវិងឧ្ក្រណ៍ផ្លាា ស់្ើូរឥរ វិយ៉ា្ថ ខែ�អក្តាំមក្លារ
ស្រុស្គាវបជាវ្ពេណើ� រៗខែដលបានពេធ្�ពេឡ�ងក្ំុងទីបក្ុង  Quezon នវិងពេ�តិើស្គាមាា ខាងពេជំ�ង 
នវិងបតិូវអនុវតិើស្គាក្លីងពេ�អ�ឡុងឆំ្នាំ� ២០១៩-២០២០។ 

ជំ�ហាន ៖ជំ�ហាន ៖
១.   មានក្លារទទួលយក្នវិរនើរភាព នៃនក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាល

ទាំ�ងស្រុសុងក្លាន់ខែតិពេបច�ន ពេ�ពេពលខែដលក្ម្មវ វិធីពេនះពេផ្លាើ តិពេល�ក្លារសពេបមចបាន
លទធ�លក្ង្ះអាហារូ្ តិថាមភាក្ំុង “រយៈពេពល ១០០០ នៃថងាដ�្ូង” ។ ក្ម្មវ វិធីពេនះបាន
ង្ហាក្មក្ពេផ្លាើ តិក្លារយក្ចវិតិើទុក្ដ្ឋាក់្ពេល�កុ្មារបក្វិះបក្វិន  ខែដលរង�ល ា្ះពាល់
អវ វិជំាមានពេដ្ឋាយស្គារក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាល។

27មាន្ញ្ជូាវនើអាហារូ្ តិថាមភាមំាក់្ក្ំុងស្រគមន៍មួយ។ ពួក្ពេគជាអំក្ស្ម័បគចវិតិើ នវិង្ពេបម�ឱ្យយ�ល
ប្ពេយ៉ាជំន៍ស្រគមន៍រ្ស់�ាួន។
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 ២.   ក្លារស្រុស្គាវបជាវ្ពេណើ� រៗ   មានពេគាល �្ណងក្�ណត់ិរក្្ញ្ញាា ស�ខាន់ៗខែដលបតិូវ
ពេដ្ឋាះស្រុស្គាយសបមា្់កុ្មារក្ំុងរយៈពេពល ១០០០ នៃថងាដ�្ូង នវិងក្តាំើ ខែដលអាច
ជំ�រញុក្លារផ្លាា ស់្ើូរឥរ វិយ៉ា្ថ។

3.  យុទធស្គាស្រ្តីសើផ្លាា ស់្ើូរឥរ វិយ៉ា្ថតាំមរយៈក្លារបបាស្រុស័យទាំក់្ទង បតិូវបាន្ពេងក�តិពេឡ�ង
ពេបក្លាមក្វិចំស្រក្លាររ្ស់បក្ុមទ�នាក់្ទ�នងពេដ�មីីក្លារអភិវិវឌ្ឍឍ នវិងទូទាំ�ងវ វិស័យ។

៤.   យុទធនាក្លារ ខែដលរមួ្ញូំ្ជូលឧ្ក្រណ៍/សមាភា រៈផ្លាា ស់្ើូរឥរ វិយ៉ា្ថ នវិងសងាមនរឹង
បតិូវបាន្ពេងក�តិពេឡ�ង នវិងស្គាក្លីងជាមុន។

5.  វ វិធីស្គាស្រ្តីសើពេនះនរឹងបតិូវបានអនុវតិើស្គាក្លីងពេ�ថំ្នាក់្ពេ�តិើ  នវិងបក្ុង តាំមរយៈ
ប្ព័នធរដ្ឋាា ភិវិបាលមានស្រុស្គា្់    (ឧ. អធវិក្លារអនាម័យជំន្ទ ្ុគាលវិក្សុ�ភាព
Barangay ្ញ្ជូាវនើអាហារូ្ តិថាមភា Barangay នវិងប្ធ្នបតិរួតិពវិនវិតិយរ្ស់ពួក្ពេគ)។

គនារឹះ នវិងក្លារខែណនា�សបមា្់ក្លារពេដ្ឋាះស្រុស្គាយក្លារភាា �ងភាា ត់ិខែដលពាក់្ព័នធនរឹងក្លារពេបាះពេចាលគនារឹះ នវិងក្លារខែណនា�សបមា្់ក្លារពេដ្ឋាះស្រុស្គាយក្លារភាា �ងភាា ត់ិខែដលពាក់្ព័នធនរឹងក្លារពេបាះពេចាល
លាមក្កុ្មារ នវិងទាំរក្លាមក្កុ្មារ នវិងទាំរក្
  

• រ វិះរក្ឱ្យក្លាសជំ�រញុក្លារចូលរមួរ្ស់កុ្មារ   នវិងអំក្ខែថទាំ�តាំមរយៈ្ណាើ ញអនើរ
វ វិស័យ។ ក្ម្មវ វិធីចាក់្ថំ្នា�្ង្ហាក រ នវិងក្លារពវិពេបគាះពេយ៉ា្ល់សើីពីអាហារូ្ តិថាមភានរឹង
ក្�ណត់ិយក្កុ្មារ នវិងអំក្ខែថទាំ�កុ្មារជាច�ណុចពេផ្លាើ តិនៃនអនើរាគមន៍រ្ស់�ាួន
ពេ្រ�យពួក្ពេគនរឹងក្លាា យជាបក្ុមអាទវិភាពសបមា្់ក្លារក្�ណត់ិរក្ នវិងពេដ្ឋាះស្រុស្គាយ
ក្លារភាា �ងភាា ត់ិ។

• ពេប �្បបាស់ក្លារស្រុស្គាវបជាវ្ពេណើ� រៗ នវិងមតិវិពេយ៉ា្ល់ពីវ វិស័យពេ�េងពេទៀតិខែដល
ពេផ្លាើ តិពេល�ឪពុក្មាើ យថ្មី នវិងអំក្ខែថទាំ�កុ្មារ ពេដ�មីី្ពេងក�តិគ�នវិតិ�ើួចពេ�ើ�មផ្លាា ស់្ើូរ
ឥរ វិយ៉ា្ថខែដលថ្មីស្រុសឡាង មានភាពពាក់្ព័នធ នវិងសមស្រុស្ក្ំុងក្លារពេដ្ឋាះស្រុស្គាយ
ក្តាំើ ្ងកក្លារភាា �ងភាា ត់ិជាក់្លាក់្។

• ក្លារ្ពេបងៀនឱ្យយកុ្មារពេចះពេប �្្ងាន់ ជាក្តាំើ ដ៏ស�ខាន់មួយក្ំុងក្លារ �្ពាក់្ �្ ា្នក្លារ
្ញ្ជូ្ឈ្់ ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុងជា្ទដ្ឋាា នសងាម ក្ំុង
ស្រគមន៍។ ពេដ្ឋាយស្គារខែតិលាមក្កុ្មារជាក្តាំើ ដ៏ស�ខាន់ខែដល្ងកជាក្លារភាា �ង
ភាា ត់ិក្ំុង្រ វ្ិ ទជាពេបច�ន ចា�បាច់បតិូវ្ពេងក�តិនវិងខែចក្រ �ខែលក្យុទធស្គាស្រ្តីសើជាក់្លាក់្
ពេដ�មីីចូលដល់កុ្មារ នវិងអំក្ខែថទាំ� នវិងពេល�ក្ក្មពស់ក្លារផ្លាា ស់្ើូរឥរ វិយ៉ា្ថ។

5.ក្លារក្ស្គាងភាពធន់នរឹងវ វ្ិ តិើវិខាងពេបរៅ5.ក្លារក្ស្គាងភាពធន់នរឹងវ វ្ិ តិើវិខាងពេបរៅ

ក្តាំើ ្ងកក្លារភាា �ងភាា ត់ិខែដលបានពេល�ក្ពេឡ�ង៖ក្តាំើ ្ងកក្លារភាា �ងភាា ត់ិខែដលបានពេល�ក្ពេឡ�ង៖

ក្តាំើ ខាងពេបរៅក្តាំើ ខាងពេបរៅ •   អំក្ច�ណូលស្រុសុក្/ពេភិញាៀវ
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�្លាស់ទីប្ជាជំនពេ�ក្ំុងតិ�្ន់ខែដល្ញ្ជូ្ឈ្់ ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ង
ស្រុសុង អាច្ងកជាក្លារភាា �ងភាា ត់ិ ប្សវិនពេ �្អំក្ច�ណូលស្រុសុក្មវិនអនុវតិើតាំមលក្ខណៈវ វិនវិច្័យ
នៃនក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង។ �្លាស់ទីទាំ�ងពេនះអាច
មានបទង់បទាំយតូិច ឬធ� អាចពយាក្របាន ឬភាា មៗ ្ពេណាើ ះអាសនំ ឬយូរអខែង្ង។ 
ឧទាំ្ររណ៍ខាងពេបក្លាមដក្ស្រុសង់ពេចញពីប្ពេទសនីពេ្រេរយី៉ាា  ខែដលមានល�្ូររចូលភាា មៗ
នៃនជំនពេភិៀស�ាួន។ ច�ណុចពេនះបាន្ងកជាក្លារភាា �ងភាា ត់ិនៃនក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាស
វាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង នវិងជា្ញ្ញាា ខែដលបតិូវពេដ្ឋាះស្រុស្គាយ្នាទេ ន់។

 

 ក្រណីសវិក្សា ៖ ក្លារ្ពេងក�នសវិទធវិអ�ណាចរ្ស់ WASHcoms ក្ំុងប្ពេទសនីពេ្រេរយី៉ាា ពេដ�មីី ក្រណីសវិក្សា ៖ ក្លារ្ពេងក�នសវិទធវិអ�ណាចរ្ស់ WASHcoms ក្ំុងប្ពេទសនីពេ្រេរយី៉ាា ពេដ�មីី
 ប្យុទធប្ឆ្នាំ�ងក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលខែដលអាចពេក្�តិពេឡ�ង ប្យុទធប្ឆ្នាំ�ងក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលខែដលអាចពេក្�តិពេឡ�ង

 រូ្  ៩ ៖ គ�រនូៃនក្លារភាា �ងភាា ត់ិខែដលពេលចពេឡ�ងក្ំុងឧទាំ្ររណ៍ក្រណី

ស្រគមន៍ទាំ�ងមូល

ក្លារ្នើក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាស
វាលពាសក្លាលពេឡ�ងវ វិញ ឬ
ក្លារពេលចពេឡ�ងក្ំុងស្រគមន៍

្ងាន់មានស្រុស្គា្់មវិនបតិូវ
បានពេប �្បបាស់

អចវិនៃហនើយ៍

មនុសេមួយច�នួនតូិច

មវិនអនុវតិើតាំមលក្ខណៈ
វ វិនវិច្័យពេ�េងពេទៀតិនៃនក្លារ
្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាស
វាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង

្ពេណាើ ះអាសនំ

្ងាន់បតិូវបាន �្ផ្លាា ញ
ពេចាល ឬមវិនដ�ពេណ� រក្លារ

គា្ម នអំក្ពីខាងពេបរៅ

ស្រគមន៍ខែដល្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលក្ំុងតិ�្ន់ក្ម្មវ វិធី United
Purpose អាចស្គាើ រក្លារភាា �ងភាា ត់ិខែដល្ងកពេឡ�ងពេដ្ឋាយល�្ូររចូលនៃនជំនពេភិៀស�ាួន
បានយ៉ាា ងឆ្នាំ្់រ្័រស នវិងធ្នាបានស្គាថា នភាពនៃនក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាល
ពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង ពេទាំះ្ីជាមានសមាព ធ្ខែនថាមពេទៀតិពេល�ប្ព័នធមានស្រុស្គា្់ក្ើី។ 
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 ពេ�ខែ� ក្ញ្ញាា  ឆំ្នាំ� ២០១៨ ជំនពេភិៀស�ាួនច�នួន ៦០០០-៨០០០ នាក់្មក្ពីប្ពេទស
ក្លាពេមរនូ បានឆ្លុះាងខែដនចូលពេ�ក្ំុងប្ពេទសនីពេ្រេរយី៉ាា ភាគអាពេគំយ៍ ពេដ�មីីខែសង្រក្សវិទធវិ
បជំក្ពេក្លានក្ំុងប្ពេទសអុុយ្រកង់ដ្ឋា (តិ�្ន់រដ្ឋាា ភិវិបាលមូលដ្ឋាា ន Obanliku ក្ំុងរដា Cross
River)។ ប្ពេទសនីពេ្រេរយី៉ាា  ធ្ា ្់ជាតិ�្ន់ខែដលបតិូវបានពេ�ទេៀងផ្លាទេ ត់ិក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ
្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង។ ជំនពេភិៀស�ាួនទាំ�ងពេនះបតិូវបានដ្ឋាក់្ឱ្យយ
សំ្គាក់្ពេ�ជាមួយបគរួស្គារនានាក្ំុងស្រគមន៍ ឬសំ្គាក់្ពេ�ក្ំុងជំបមក្្ពេណាើ ះអាសនំ
ក្ំុងភូិមវិ។ អំក្ច�ណូលស្រុសុក្យ៉ាាងពេបច�នខែដលគា្ម ន្ងាន់ពេប �្បបាស់ បានចា្់ពេ�ើ�ម្ងក
ក្លាររ �ខានដល់ស្គាថា នភាព្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង រ្ស់
ស្រគមន៍។ ពេដ្ឋាយក្ត់ិសមាា ល់ពីក្លារភាា �ងភាា ត់ិ នវិងមវិនចង់បាត់ិ្ង់ស្គាថា នភាព្ញ្ជូ្ឈ្់
ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុងរ្ស់�ាួន WASHcoms បានពេរៀ្ច�ក្វិចំ
ប្ជុំ�ភាា មៗជាមួយជំនពេភិៀស�ាួន ពេដ�មីីពនយល់ពីវ វិធ្ននៃនក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់
ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុងក្ំុងតិ�្ន់ពេនាះ។ WASHcoms បានពេរៀ្ច�ក្លារអនុញ្ញាា តិ
ឱ្យយជំនពេភិៀស�ាួនពេប �្បបាស់្ងាន់ក្ំុងស្រគមន៍ ពេដ�មីីកុ្�ឱ្យយពួក្ពេគមានពេលស្ពេនាទេ រ
្ង់ក្ំុងគុពេមាព តិនៃបព។ 

ក្ំុងរយៈពេពល�ាី ស្រគមន៍ចង់ពេប �្្ងាន់រមួជាមួយអំក្ច�ណូលស្រុសុក្ ជាជាងវ វិល
ពេ�រក្ស្គាថា នភាព្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាល។ ឯក្ស្គារមានស្រុស្គា្់្ង្ហាា ញថ្នា ក្លារ
ពេប �្្ងាន់រមួអាច្ងកជាក្លារភាា �ងភាា ត់ិ (Pasteur 2012)។ ដូពេចំះ �ណៈខែដលក្លារពេរៀ្
ច�ពេនះហាក់្គា្ម នប្សវិទធភាពក្ំុងរយៈពេពលខែវង ច�ណុចពេនះ្ង្ហាា ញថ្នា មាន្ទដ្ឋាា ន
សងាមដ៏រ រឹងមា�ជាពេស្រុសចពេ្រ�យ WASHcoms យល់ថ្នាទទួលបានសវិទធវិអ�ណាច ក្ំុង
ក្លារទទួល�ុសបតិូវពេល�ស្គាថា នភាព្ញ្ជូ្ឈ្់     ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង
រ្ស់ស្រគមន៍ ជាជាងរង់ចា�ជំ�នួយពីខាងពេបរៅ។

គនារឹះ នវិងក្លារខែណនា�សបមា្់ក្លារពេដ្ឋាះស្រុស្គាយក្លារភាា �ងភាា ត់ិខែដល្ងកពេឡ�ងពេដ្ឋាយអំក្ច�ណូលគនារឹះ នវិងក្លារខែណនា�សបមា្់ក្លារពេដ្ឋាះស្រុស្គាយក្លារភាា �ងភាា ត់ិខែដល្ងកពេឡ�ងពេដ្ឋាយអំក្ច�ណូល
ស្រុសុក្ស្រុសុក្  

• មានក្លារពេធ្�ច�ណាត់ិក្លារភាា មពេល�ក្លារភាា �ងភាា ត់ិក្ំុងប្ពេទសនីពេ្រេរយី៉ាា    ពេដ្ឋាយស្គារ
ខែតិ WASHcoms យល់ថ្នាមានសវិទធវិអ�ណាចក្ំុងក្លារចាត់ិវ វិធ្នក្លារជំ�នួសមុ�ឱ្យយ
ស្រគមន៍ ជាជាងរង់ចា�ឱ្យយទីភំាក់្ង្ហារខាងពេបរៅ “ប្ឈមមុ�ជាមួយ” ជំនពេភិៀស
�ាួន។ ពេទាំះ្ីជា WASHcoms ជាអំក្ស្ម័បគចវិតិើក្ើី ា្ុខែនើពួក្ពេគមានស្គា្ម រតីិទទួល
បានសវិទធវិអ�ណាចតាំមរយៈក្លារ្ណើុ ះ្ណាើ លមូលដ្ឋាា ន នវិងក្លារអពេញ្ជូា �ញឱ្យយពួក្
ពេគចូលរមួប្ជុំ�ជាមួយ្ុគាលវិក្សុ�ភាពខែដលទទួលបានបបាក់្ឈំួល នវិងមហនើី
មូលដ្ឋាា នខែដល្ង្ហាា ញក្លារពេគារព នវិងស្គារៈស�ខាន់រ្ស់ពួក្ពេគក្ំុងស្រគមន៍។

• ្ទដ្ឋាា នសងាមដ៏រ រឹងមា� នវិងលក្ខនើវិក្ៈក្ំុងមូលដ្ឋាា ន ខែដលបតិូវបាន្ពេងក�តិពេឡ�ង
ប្ឆ្នាំ�ងនរឹងក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាល ជាលក្ខ�ណឌ តិបមូវឱ្យយអំក្ច�ណូល
ស្រុសុក្�វិតិ��ពេធ្�យ៉ាាងណាមវិនឱ្យយភាា �ងភាា ត់ិស្គាថា នភាព្ញ្ជូ្ឈ្់ ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាស
វាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង។ តាំមពវិតិ មវិនថ្នាអំក្ច�ណូលស្រុសុក្បតិូវបានពេសំ�ឱ្យយ
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សង់្ងាន់ ឬអត់ិពេនាះពេទ វាជា
វ វិធ្នក្លារមួយ ខែដល្ង្ហាា ញពី
ក្បមវិតិនៃនក្លារផ្លាា ស់្ើូរ្ទដ្ឋាា ន
សងាម28 ។ ផ្លាា ក្សញ្ញាា ខែដល 
្ង្ហាា ញពី តិ�្ន់្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ 
្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាល 
ទាំ�ងស្រុសុងក្ំុងប្ពេទស ពេក្នយ៉ាាង
នវិងប្ពេទស ពេ�េងពេទៀតិ នវិង
ក្លារពេប �្បបាស់ ទង់ជាតិវិ ពេដ�មីី
្ង្ហាា ញពីស្គាថា នភាព្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ
្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុងក្ំុងប្ពេទសពេអតិយូពី សុទធខែតិជាវ វិធីខែដល
មានប្សវិទធភាពក្ំុងក្លារ្ង្ហាា ញពីក្លារមវិនទទួលយក្អំក្ច�ណូលស្រុសុក្ខែដល្ពេនាទេ រ
្ង់ពាសវាលពាសក្លាល។

• សបមា្់ �្លាស់ទីប្ជាជំនខែដលអាចពយាក្រណ៍បាន ដូចជាពេភិញាៀវឈ្់សបមាក្
តាំមមហាវវិថី ឬបក្ុមគង្្ហាលសតិ្ ្ ងាន់ស្គាធ្រណៈអាចជាដ�ពេណាះស្រុស្គាយខែដល
មានប្សវិទធភាពសបមា្់ក្លារភាា �ងភាា ត់ិខែដល្ងកពេឡ�ងពេដ្ឋាយអំក្ច�ណូលស្រុសុក្។

28ក្លារសមាភា សអំក្�ើល់ព័ត៌ិមានស�ខាន់ក្ំុងប្ពេទសពេអតិយូពី

៦.ខែ�នក្លារសក្ម្មភាពពេបក្លាយក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង៦.ខែ�នក្លារសក្ម្មភាពពេបក្លាយក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង

ខែ�អក្តាំមពេគាលពេ�អភិវិវឌ្ឍឍន៍ប្ក្្ពេដ្ឋាយចីរភាព ចា�បាច់បតិូវមានក្លារផ្លាា ស់្ើូរពីក្លារ
ពេផ្លាើ តិស�ខាន់ពេល�ស្រគមន៍ ខែដល្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុពេ�
រក្ក្លារចាត់ិទុក្ក្លារប្ក្លាសក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង ជាវ វិធី
រក្សានវិរនើរភាពឥរ វិយ៉ា្ថអនាម័យ ខែដលគា�បទពេដ្ឋាយពេសវាខែដលបគ្់បគងពេដ្ឋាយសុវតិថាវិភាព។
មានក្លារទទួលស្គាា ល់ថ្នា ក្លារវ វិវឌ្ឍឍពេឆ្នាំព ះពេឡ�ងពេល�នៃនក្លា�ជំពេណើ� រអនាម័យ មវិនពេក្�តិពេឡ�ង
ពេដ្ឋាយឯក្ឯងពេនាះពេទ (UNICEF 2016) ពេ្រ�យពេ�ពេពលគា្ម នក្លារពេបគាងជំ�ហាន្នាទេ ្់ពេគ
ប្ខែ្រលជាមវិនអាចធ្នាថ្នា សក្ម្មភាពពេបក្លាយក្លារ �្�ុសនរឹង�ើល់�លវ វិជំាមានបានពេឡ�យ
(Jacob 2018)។

ប្ពេទសជាពេបច�ន ចា្់ពេ�ើ�ម្ពេងក�តិយុទធស្គាស្រ្តីសើពេបក្លាយក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាស
វាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុងខែដលជំ�រញុវឌ្ឍឍនភាពអនាម័យ តាំមរយៈក្លារអនុវតិើដ�ណាក់្ក្លាល
ជាមុន។ សក្ម្មភាពពេបក្លាយក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង (ឬ 
ODF+, អនាម័យទាំ�ងស្រុសុង។ល។) ជួំយ្ពេងក�ននវិរនើរភាពនៃនក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាស
វាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង តាំមរយៈក្លារពបងរឹងឥរ វិយ៉ា្ថ នវិងក្លារពេល�ក្ទរឹក្ចវិតិើឱ្យយឈាន
ពេឡ�ងក្លា�ជំពេណើ� រអនាម័យ ពេឆ្នាំព ះពេ�រក្ពេ្រដ្ឋាា រចនាសមព័នធខែដលជា្់ធន់ នវិងពេសវាអនាម័យ
្រ វិស្គាថា នក្បមវិតិ�ពស់ ដូចជា ក្លារបគ្់បគងភិក់្លាមក្ (Bevan and Thomas 2013; Gib

ក្លាើ រប្ក្លាសព័ត៌ិមានក្ំុងប្ពេទសពេអតិយូពី។ ពេបក្ឌី្ឍតិ ៖ Jamie Myers
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son etal 2018; Robinson and Gnilo 2016)។ ក្ំុងសង្្ហាក់្ពេនះ ពេ�ពេពលខែដលនវិនំាក្លារ
ជារមួមានទវិសពេ�វ វិជំាមាន ក្លារភាា �ងភាា ត់ិខែដលអាចពេក្�តិពេឡ�ងនរឹងបតិូវបានស្គាើ រ។ 

យុទធស្គាស្រ្តីសើពេបក្លាយក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង មានសមាស
ភាគខែដលពបងរឹងឱ្យយគំាពេ�វ វិញពេ�មក្ដូចខាងពេបក្លាម៖ 

• ខែ�នក្លារ៖ខែ�នក្លារ៖ ខែ�នក្លារក្បមវិតិស្រគមន៍ នវិងស្រុសុក្ខែដលខែចងពីរពេ្ៀ្ធ្នានវិរនើរភាព
នវិងខែក្លមអក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង ពេដ�មីីសពេបមច
បានក្បមវិតិ្ញ្ញាា ក់្្នាទេ ្់។

• ប្ព័នធ នវិងឧ្ក្រណ៍ពវិនវិតិយតាំមដ្ឋាន៖ប្ព័នធ នវិងឧ្ក្រណ៍ពវិនវិតិយតាំមដ្ឋាន៖  ខែដលអាចតាំមដ្ឋានវឌ្ឍឍនភាព នវិងក្�ណត់ិ
រក្ក្លារភាា �ងភាា ត់ិ។ ឧ. SNV ក្ំុងប្ពេទសពេនបាា ល់ បាន្ពេងក�តិឧ្ក្រណ៍ក្�ណត់ិ
រក្ពីដ�្ូងពេដ�មីីក្�ណត់ិរក្ក្លារភាា �ងភាា ត់ិខែដលអាចពេក្�តិពេឡ�ង (Regmi 2016)។

• ក្លារចុះតាំមដ្ឋាន្នើ៖ក្លារចុះតាំមដ្ឋាន្នើ៖ សបមា្់�ើល់ក្លារគា�បទ នវិងក្លារពេល�ក្ទរឹក្ចវិតិើ្នើ។

• សក្ម្មភាពផ្លាា ស់្ើូរឥរ វិយ៉ា្ថ  តាំមរយៈក្លារបបាស្រុស័យទាំក់្ទងពេដ្ឋាយខែ�អក្ពេល�សក្ម្មភាពផ្លាា ស់្ើូរឥរ វិយ៉ា្ថ  តាំមរយៈក្លារបបាស្រុស័យទាំក់្ទងពេដ្ឋាយខែ�អក្ពេល�
ភិសើុតាំង សបមា្់ក្លារពបងរឹងឥរ វិយ៉ា្ថ៖ភិសើុតាំង សបមា្់ក្លារពបងរឹងឥរ វិយ៉ា្ថ៖ ពេបច�នខែតិខែ�អក្ពេល�លក្ខ�ណឌ ដ�្ូងនៃន
ក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង ពេដ�មីីដ្ឋាក់្្ញូំ្ជូល
ឥរ វិយ៉ា្ថអនាម័យ្ខែនថាម។

• ក្លារ�េព្�សាយពី្ពេចំក្វ វិទយាខែដលក្លាន់ខែតិជា្់ធន់៖ក្លារ�េព្�សាយពី្ពេចំក្វ វិទយាខែដលក្លាន់ខែតិជា្់ធន់៖ ឧ. តាំមរយៈក្លារ្ណើុ ះ្ណាើ ល
ជាងស�ណង់ ឬក្លារ�សារភាា ្់ពេ�នរឹងទី�សារអនាម័យ នវិងជំ�នួយខាងពេបរៅ។

 

 ក្រណីសវិក្សា ៖ វ វិធ្នក្លារពេបក្លាយក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង       ក្រណីសវិក្សា ៖ វ វិធ្នក្លារពេបក្លាយក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង      
 ក្ំុងប្ពេទសមាា លី ៖ ទសេនៈវ វិស័យរយៈពេពលខែវងសបមា្់នវិរនើរភាពនៃនក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ ក្ំុងប្ពេទសមាា លី ៖ ទសេនៈវ វិស័យរយៈពេពលខែវងសបមា្់នវិរនើរភាពនៃនក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ
 ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង2929

្នាទេ ្់ពីបានអនុវតិើក្ម្មវ វិធីស្រគមន៍ដរឹក្នា�អនាម័យទាំ�ងស្រុសុងជាពេបច�នឆំ្នាំ� វ វិស័យ
អនាម័យរ្ស់ប្ពេទសមាា លី បានប្ឈមនរឹងឧ្សគាក្ំុងក្លារធ្នាក្លារផ្លាា ស់្ើូរ
ឥរ វិយ៉ា្ថ នវិងភាពជា្់ធន់នៃន្ងាន់ខែដលបានសង់ក្ំុងស្រគមន៍ខែដល្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ
្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង។ ក្លារអនុវតិើយុទធស្គាស្រ្តីសើពេបក្លាយក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់
ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុងពេ�ឆំ្នាំ� ២០១៤ �វិតិ��ពេធ្�យ៉ាាងណាឱ្យយ
ស្រគមន៍ក្�ណត់ិរក្ច�ណុច�្ះខាតិពេដ្ឋាយ�ាួនឯង ពេរៀ្ច�ខែ�នក្លារលុ្ �្បាត់ិច�ណុច
�្ះខាតិពេដ្ឋាយអនុវតិើសក្ម្មភាពសមស្រុស្តាំម្រ្ទ នវិង្ពេងក�តិមូលដ្ឋាា នសបមា្់
ធ្នានវិរនើរភាព។ 
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 ដ�ណាក់្ក្លាលពេបក្លាយក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង 
�វិតិ��ពបងរឹង នវិងរក្សាបានក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង
ក្នាងមក្ ក៏្ដូចជាខែក្លមអ្ងាន់ ធ្នាអនាម័យ នវិងពេ�ទេរក្លារទទួល�ុសបតិូវ នវិងភាព
មំាស់ក្លារពេ�ស្រគមន៍។ លក្ខណៈវ វិនវិច្័យពេបក្លាយក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាស
វាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុងរមួ្ញូំ្ជូលសូចនាក្រ 7 ជាអាទិ៍ ក្លារមាន្ងាន់ នវិងឥរ វិយ៉ា្ថ
នវិងភាពមំាស់ក្លាររ្ស់គណៈក្មា្ម ធវិក្លារទរឹក្ស្គាអ តិ នវិងអនាម័យក្ំុងមូលដ្ឋាា នពេល�
ដ�ពេណ� រក្លារពេនះ។ 

ខែ�នក្លារសក្ម្មភាពពេបក្លាយក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ង
ស្រុសុងពេ�ថំ្នាក់្ភូិមវិ បតិូវបាន្ពេងក�តិពេឡ�ងពេដ្ឋាយគណៈក្មា្ម ធវិក្លារទរឹក្ស្គាអ តិ នវិងអនាម័យ
ភូិមវិ នវិងដ្ឋាក់្្ញូំ្ជូលក្ំុងខែ�នក្លារអភិវិវឌ្ឍឍន៍�ុ�30។ �ុ�  ទទួល�ុសបតិូវពេល�លទធភាព
ពេប �្បបាស់ទរឹក្ នវិងអនាម័យក្ំុងតិ�្ន់រ្ស់�ាួន នវិងមានពេម�ុ�រងជាអំក្ទទួល�ុស
បតិូវពេល�ទរឹក្ស្គាអ តិ នវិងអនាម័យ។ 

ក្តិវិក្លាសញ្ញាា នវិរនើរភាពបតីិភាគី ខែដលចុះ្រតិថាពេលខាពេដ្ឋាយភូិមវិ ពេសវា្ពេចំក្ពេទស 
នវិងពេម�ុ� ខែដលក្�ណត់ិពីក្លារទទួល�ុសបតិូវ បាន�ើល់គណពេនយយភាព នវិងអាទវិភាព
ខែ�ំក្ពេគាលនពេយ៉ាបាយពេល�ខែ�ំក្អនាម័យ។

ក្ំុងរយៈពេពលពីរឆំ្នាំ�ចុងពេបក្លាយ ភូិមវិច�នួន ១3០ (១០ �ុ�) បាន្ពេងក�តិក្តិវិក្លាសញ្ញាា  
នវិងពេ្ើជាញា ដ្ឋាក់្្ញូំ្ជូលសក្ម្មភាពពេបក្លាយក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាស
ក្លាលទាំ�ងស្រុសុងក្ំុងខែ�នក្លារអភិវិវឌ្ឍឍន៍�ុ�។ ភូិមវិជាង ១០០០ បាន្ញំ្ជូ្់ដ�ណាក់្ក្លាល
ពេបក្លាយក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុងតាំ�ងពីឆំ្នាំ�២០១5។ 

ជំ�ហាន ៖ជំ�ហាន ៖
១. គណៈក្មា្ម ធវិក្លារទរឹក្ស្គាអ តិ នវិងអនាម័យភូិមវិ   បតិូវបានពេបជំ�សពេរ �សក្ំុងដ�ណាក់្

ក្លាល �្�ុស នវិងចូលរមួពេដ្ឋាយសមាជំវិក្ខែដលបានពេបជំ�សពេរ �សពេដ�មីីតិ�ណាងឱ្យយ
តិ�្ន់ខែដលពួក្ពេគរស់ពេ� នវិងវ វិស័យពេ�េងៗក្ំុងស្រគមន៍ (ឧ.យុវជំន ស្រ្តីសើី)។
គណៈក្មា្ម ធវិក្លារពេនះឆ្លុះាងក្លាត់ិក្លារ្ណើុ ះ្ណាើ លសើីពីតួិនាទីរ្ស់�ាួន ដូចជា
ក្លារ�ើល់ក្លារខែណនា�្ពេចំក្ពេទស ក្លារពេធ្�ខែ�នក្លារ នវិងក្លារតាំមដ្ឋាន្នើ នវិងក្លារ
ពេក្ៀរគរមូលនវិធវិ។

២. ពេបក្លាយក្លារ្ញ្ញាា ក់្ក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លា រ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុខែ�ន
ក្លារសក្ម្មភាពពេបក្លាយក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង
បតិូវបាន្ពេងក�តិពេឡ�ងពេដ្ឋាយគណៈក្មា្ម ធវិក្លារទរឹក្ស្គាអ តិ នវិងអនាម័យ។

3. ក្លារ�ើល់សុពលភាពជាពេល�ក្ដ�្ូង      បតិូវបានពេធ្�ពេឡ�ងពេដ្ឋាយពេសវា្ពេចំក្ពេទស
រដ្ឋាា ភិវិបាល នវិងទីភំាក់្ង្ហារគា�បទពេដ�មីីធ្នាថ្នា គណៈក្មា្ម ធវិក្លារពេនះ �្ពេពញមុ�

30�ុ�ជាស្រគមន៍ខែដលមានភូិមវិ ១០-៤០ ពេបក្លាមក្លារដរឹក្នា�រ្ស់ពេម�ុ�ខែដលបានពេបជំ�សតាំ�ង។
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 ង្ហារ នវិងមានក្លារអនុវតិើខែ�នក្លារសក្ម្មភាព។
៤.  គណៈក្មា្ម ធវិក្លារពេនះអនុវតិើ    នវិងធ្នាក្លារអនុពេលាមតាំមខែ�នក្លារសក្ម្មភាព។

ពួក្ពេគចុះតាំម�ទេះ នវិង�ើល់ក្លារខែណនា�ពីរពេ្ៀ្ង្ហាក្មក្គនាងបតិរឹមបតិូវវ វិញប្សវិន
ពេ �្មានក្លារភាា �ងភាា ត់ិ។

5.  ្ ុគាលវិក្រដ្ឋាា ភិវិបាលបានចុះបតិរួតិពវិនវិតិយ   ច�ខែណក្ទីភំាក់្ង្ហារគា�បទបានអនុវតិើក្ម្មភាព
នានា ដូចជា ក្លារផ្លាា ស់្ើូរឥរ វិយ៉ា្ថតាំមរយៈក្លារបបាស្រុស័យទាំក់្ទង ក្លារ្ណើុ ះ
្ណាើ លជាងស�ណង់ នវិងក្លារ្ណើុ ះ្ណាើ ល្ខែនថាមពេទៀតិដល់គណៈក្មា្ម ធវិក្លារ
ទរឹក្ស្គាអ តិ នវិងអនាម័យ។

៦.  ក្លាររាយក្លារណ៍ពេដ្ឋាយស្រគមន៍ផ្លាទេ ល់ពេ�ខែតិពេធ្�ពេឡ�ង រ្ូរតិទាំល់ខែតិពួក្ពេគយល់
ថ្នាបាន្ញំ្ជូ្់ខែ�នសក្ម្មភាពពេបក្លាយក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាស
ក្លាលទាំ�ងស្រុសុង។

7. ក្លារពេ�ទេៀងផ្លាទេ ត់ិពេល�ក្ទីពីរចូលរមួពេដ្ឋាយស្រគមន៍ ពេសវា្ពេចំក្ពេទស នវិងទីភំាក់្
ង្ហារគា�បទពីខាងពេបរៅ។ មានក្លារអពេងកតិ KAP នវិងក្លារពេ�ទេៀងផ្លាទេ ត់ិលក្ខណៈវ វិនវិច្័យទាំ�ង
អស់។ ្ នាទេ ្់ពីក្លារពេ�ទេៀងផ្លាទេ ត់ិពេល�ក្ទី ២ នរឹងមានក្លារពេចញពេសចក្ើីសពេបមចថ្នា ពេតិ�
បតិូវ្ញ្ញាា ក់្ស្គាថា នភាពពេបក្លាយគា្ម នក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាល ទាំ�ងស្រុសុង
ឬយ៉ាា ងណា។

៨.  វដើនៃនក្លារពេរៀ្ច�ខែ�នក្លារ  នវិងក្លារវាយតិនៃមាពេបក្លាយក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាស
វាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង ពេធ្�ពេឡ�ងជាពេរៀងរាល់ឆំ្នាំ� នវិងចូលរមួពេដ្ឋាយបតីិភាគី។

គនារឹះ នវិងក្លារខែណនា�សបមា្់ក្លារអនុវតិើ្នើពេបក្លាយក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលគនារឹះ នវិងក្លារខែណនា�សបមា្់ក្លារអនុវតិើ្នើពេបក្លាយក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាល
ពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុងពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង

• ក្លារជំ�រញុអនាម័យ តាំមរយៈក្លារពេរៀ្ច�ក្ម្មវ វិធីពេបក្លាយក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់
ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង ទាំមទាំរក្លារចូលរមួ នវិងក្លារពេរៀ្ច�ខែ�នក្លាររយៈ
ពេពលខែវង។ ក្លារពេធ្�ឱ្យយវ វិធីស្គាស្រ្តីសើពេនះក្លាា យជាយុទធស្គាស្រ្តីសើថំ្នាក់្ជាតិវិ នវិងក្លារតិបមូវ
ឱ្យយអំក្អនុវតិើន៍ទាំ�ងអស់ ចា្់ពេ�ើ�មក្ម្មវ វិធីស្រគមន៍ដរឹក្នា�អនាម័យទាំ�ងស្រុសុង
ក្ំុងស្រគមន៍ថ្មីៗ ពេដ�មីីដ្ឋាក់្្ញូំ្ជូលសក្ម្មភាព្ញ្ញាា ក់្ពេបក្លាយក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ
្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង ក្ំុងក្លារពេធ្�ខែ�នក្លាររ្ស់�ាួន ដូចក្លារ
អនុវតិើក្ំុងប្ពេទសមាា លី ជាគនារឹះក្ំុងក្លារធ្នាក្លារផ្លាា ស់្ើូរពីក្លារពេផ្លាើ តិស�ខាន់
ពេល�ក្លារសពេបមចបានក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង 
ពេ�ជាក្លារសពេបមចបានពេគាលពេ�អនាម័យប្ក្្ពេដ្ឋាយម្រវិច្វិតាំជាងមុន។

• សក្ម្មភាព ពេបក្លាយក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាល ទាំ�ងស្រុសុង 
ទាំមទាំរទាំ�ងធនធ្នមនុសេ នវិង្រវិរញ្ជូាវតិថាុខែដលបតិូវពេបគាងពេឡ�ងពីដ�្ូងពេដ�មីី
ធ្នាថ្នា ប្ព័នធរដ្ឋាា ភិវិបាលមូលដ្ឋាា ន  មានសមតិថាភាពចា�បាច់ក្ំុងក្លារអនុវតិើ 
(Wamera 2016; USAID 2017)។
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• ក្លារជំ�រញុក្លារចូលរមួរ្ស់ថំ្នាក់្ដរឹក្នា� នវិងស្គាថា ្័នក្បមវិតិ�ពស់ខែដលចា្់អារម្មណ៍
ពេល�សក្ម្មភាពទាំ�ងពេនះ  (ឧ. ពេម�ុ�ពេ�ប្ពេទសមាា លីចុះពវិនវិតិយស្រគមន៍រាល់ 
ឆំ្នាំ�) នរឹង�ើល់ក្លារគា�បទ នវិងក្លារពេល�ក្ទរឹក្ចវិតិើឱ្យយមានក្លារធ្នានវិរនើរភាពក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់
ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង។ ជាញរឹក្ញា្់ ពេសវាក្បមវិតិ�ពស់
ក្ំុងសក្ម្មភាព ពេបក្លាយក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង
បានទាំក់្ទាំញច�ណា្់អារម្មណ៍រ្ស់អំក្នពេយ៉ាបាយ (Robinson and Gnilo
 2016)។

• ក្លារ្ពេងក�តិប្ព័នធតាំមដ្ឋាន នវិងរាយក្លារណ៍ក្ំុងមូលដ្ឋាា ន (ឧ. ្ណាើ ញបតិរួតិ
ពវិនវិតិយស្រគមន៍តាំមស្គាលាពេរៀនក្ំុងប្ពេទសពេអតិយូពី ឬឧ្ក្រណ៍ក្�ណត់ិរក្
ក្លារភាា �ងភាា ត់ិពីដ�្ូងក្ំុងប្ពេទសពេនបាា ល់) ជួំយឱ្យយសក្ម្មភាពពេបក្លាយក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់
ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង ពេផ្លាើ តិពេល�ក្លារភាា �ងភាា ត់ិខែដលបាន
ក្ត់ិសមាា ល់។

ការដោះស្រាយការភ្លាំងភ្លាត់ ៖ គំនិត្ីមូលោ្លាន
ឧទាំ្ររណ៍គ�រទូាំ�ងពេនះពេល�ក្ពេឡ�ងពីគ�រ ូនវិងក្តាំើ ពេ�េងៗខែដល្ងកក្លារភាា �ងភាា ត់ិ នវិងបាន�ើល់
ពេមពេរៀនស�ខាន់ៗមួយច�នួនសបមា្់ក្លារអនុវតិើក្ំុង្រ វ្ិ ទនានា។

១.   ១.   ពេបតិៀម�ាួនសបមា្់ក្លារភាា �ងភាា ត់ិ ៖  ពេបតិៀម�ាួនសបមា្់ក្លារភាា �ងភាា ត់ិ ៖  សូមយល់ថ្នា ក្លារភាា �ងភាា �ងនៃនក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ
្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង ង្ហាយនរឹងពេក្�តិពេឡ�ងក្ំុងក្ម្មវ វិធីស្រគមន៍ដរឹក្នា�
អនាម័យអនុវតិើទាំ�ងស្រុសុងភាគពេបច�ន។ សមតិថាភាពក្ត់ិសមាា ល់គ�រ ូនវិងក្�ណត់ិរក្ក្តាំើ
ជំ�រញុក្លារភាា �ងភាា ត់ិ នរឹង្ពេងក�នពេលីឿន នវិងប្សវិទធភាពនៃនក្លារពេឆ្លុះា�យតិ្ នវិងធ្នាក្លារ
ស្គាើ រក្លារភាា �ងភាា ត់ិ មុនពេពលខែដល្ញ្ញាា ពេនះមវិនអាចពេដ្ឋាះស្រុស្គាយបានជាពេរៀងរ្ូរតិ។
ក្តាំើ ខែដល្ងកជាក្លារភាា �ងភាា ត់ិ ខែប្ប្រួល នវិងខែ�អក្តាំម្រ វ្ិ ទ។ ដូពេចំះ បតិូវក្ស្គាងជំ�នាញ
នវិងសមតិថាភាពរ្ស់រដ្ឋាា ភិវិបាលមូលដ្ឋាា ន នវិងរចនាសមព័នធគា�បទស្រគមន៍ក្ំុងក្លារវាយ
តិនៃមាគ�រនូៃនក្លារភាា �ងភាា ត់ិ នវិងក្តាំើ ្ងក្់ពេ�ក្បមវិតិមូលដ្ឋាា ន នវិង�ើល់ឧ្ក្រណ៍ដល់ពួក្
ពេគពេដ�មីី�ើល់ក្លារពេឆ្លុះា�យតិ្តាំម្រ វ្ិ ទ។

២.   ២.   ្ពេងក�តិ/ពបងរឹងរចនាសមព័នធស្រគមន៍ ៖  ្ពេងក�តិ/ពបងរឹងរចនាសមព័នធស្រគមន៍ ៖  សូម្ពេងក�តិរចនាសមព័នធគា�បទស្រគមន៍ដូជា
WASHcoms ឬបក្ុមសក្ម្មភាពអនាម័យ ខែដលពេធ្�ក្លារក្ំុងស្រគមន៍ផ្លាទេ ល់  ពេដ�មីី
ក្�ណត់ិរក្ នវិងពេដ្ឋាះស្រុស្គាយក្លារភាា �ងភាា ត់ិឱ្យយបានឆ្នាំ្់ �្�ុតិ។ ភាពពេ�ជំវិតិដវិតិជាមួយ
ស្រគមន៍ ជួំយ្ពេងក�នក្លារទទួល�ុសបតិូវ នវិងធ្នាថ្នា ក្លារពេឆ្លុះា�យតិ្មានភាពសម 
ស្រុស្តាំម្រ វ្ិ ទ។ សូមពវិចារណាជាមុនពីរពេ្ៀ្ �្�ុសរចនាសមព័នធគា�បទស្រគមន៍
ក្ំុងរយៈពេពលខែវង ដូចជា ក្លារ្ងក្់រចនាសមព័នធទាំ�ងពេនះក្ំុងរចនាសមព័នធរដ្ឋាា ភិវិបាល
�ាូវក្លារ នវិងរពេ្ៀ្តាំមដ្ឋានក្លារ �្ពេពញមុ�ង្ហាររ្ស់រចនាសមព័នធទាំ�ងពេនះ។

3.  3.    ក្លារពេផ្លាើ តិក្លារយក្ចវិតិើទុក្ដ្ឋាក់្ពេល�្ុគាលបគ្់រូ្    មវិនពេក្�តិពេឡ�ងពេដ្ឋាយឯក្ឯងពេនាះពេទ ៖ក្លារពេផ្លាើ តិក្លារយក្ចវិតិើទុក្ដ្ឋាក់្ពេល�្ុគាលបគ្់រូ្    មវិនពេក្�តិពេឡ�ងពេដ្ឋាយឯក្ឯងពេនាះពេទ ៖ 
សូមកុ្�សន្មតិថ្នា យនើក្លារគា�បទស្រគមន៍នរឹង �្ពេពញតិបមូវក្លាររ្ស់ប្ជាជំនបកី្បក្

�្�ុតិ នវិងង្ហាយរងពេបគាះ �្�ុតិបានជាពេរៀងរ្ូរតិពេនាះពេទ ជាពវិពេសសពេ�ពេពលខែដល
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ស្គាថា នភាព ឬសមាភា រៈក្ំុងមូលដ្ឋាា ន តិបមូវឱ្យយមានក្លារសង់្ងាន់ពេឡ�ងវ វិញ នវិងក្លារជួំស
ជុំលពេបច�នដងក្ំុងមួយឆំ្នាំ�ៗ។ សូមក្�ណត់ិរក្យុទធស្គាស្រ្តីសើជាក់្លាក់្ខែដលក្�ណត់ិរក្
នវិងពេផ្លាើ តិស�ខាន់ពេល�បគរួស្គារបកី្បក្ �្�ុតិ នវិងង្ហាយរងពេបគាះ �្�ុតិពេដ�មីីធ្នាថ្នាពួក្ពេគ
អាចធ្នានវិរនើរភាព នវិងពបងរឹងក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ង
ស្រុសុងក្ំុងស្រគមន៍ ខែដល្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង។

៤.   ធ្នាថ្នា    ប្ព័នធពវិនវិតិយតាំមដ្ឋានពេផ្លាើ តិក្លារយក្ចវិតិើទុក្ដ្ឋាក់្ពេល�ក្លារភាា �ងភាា ត់ិ ៖ ៤.   ធ្នាថ្នា    ប្ព័នធពវិនវិតិយតាំមដ្ឋានពេផ្លាើ តិក្លារយក្ចវិតិើទុក្ដ្ឋាក់្ពេល�ក្លារភាា �ងភាា ត់ិ ៖ សូម
្ពេងក�តិប្ព័នធពវិនវិតិយតាំមដ្ឋាន ខែដលមវិន្ញំ្ជូ្់បតិរឹមក្លារ្ញ្ញាា ក់្ក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ
្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង ា្ុខែនើពេ�ខែតិ្នើ�ើល់តុិលយភាពទវិនំន័យចា�បាច់
ពេដ�មីីពវិនវិតិយតាំមដ្ឋានវឌ្ឍឍនភាពពេឆ្នាំព ះពេ�សពេបមចបានច�ណុចពេ�នៃនលទធភាពទទួល
បានជាសក្ល  ក៏្ដូចជា�ើល់្ណើុ� ទវិនំន័យចា�បាច់ពេ�ក្បមវិតិមូលដ្ឋាា នពេដ�មីីក្�ណត់ិ
រក្ នវិងពេដ្ឋាះស្រុស្គាយក្លារភាា �ងភាា ត់ិ។

5.   5.   ចាត់ិទុក្ក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុងជាច�ណុចចា្់ពេ�ើ�ម ៖ចាត់ិទុក្ក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុងជាច�ណុចចា្់ពេ�ើ�ម ៖
សូមពេល�ក្ក្មពស់ក្លារ្នើអនុវតិើសក្ម្មភាពស្រគមន៍ពេឆ្នាំព ះពេ�រក្ច�ណុចពេ�អនាម័យ
ខែដលបគ្់បគងពេដ្ឋាយសុវតិថាវិភាព តាំមរយៈក្លារពេធ្�ខែ�នក្លារ នវិងក្លារ�ើល់ធនធ្នដល់
យុទធស្គាស្រ្តីសើពេបក្លាយក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង។ ច�ណុច
ពេ�ពេបក្លាយក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុងពបងរឹងឥរ វិយ៉ា្ថ
អនាម័យ នវិងជំ�រញុក្លារសពេបមចបានក្លារពេឆ្នាំព ះពេឡ�ងពេល�នៃនក្លា�ជំពេណើ� រអនាម័យគួ្�េ�
នរឹងពេសវាអនាម័យ្រ វិស្គាថា នក្បមវិតិ�ពស់។ ក្លារពេផ្លាើ តិពេល�ជំ�ហាន្នាទេ ្់ជំ�រញុឱ្យយស្រគមន៍
ក្�ណត់ិរក្ នវិងពេល�ក្ពេឡ�ងពីក្លារភាា �ងភាា ត់ិក្ំុងដ�ពេណ� រក្លារពេនះ។

ចា�បាច់បតិូវមានក្លារស្រុស្គាវបជាវ្ខែនថាមពេទៀតិ ពេដ�មីី ៖ចា�បាច់បតិូវមានក្លារស្រុស្គាវបជាវ្ខែនថាមពេទៀតិ ពេដ�មីី ៖

• ក្ស្គាងមូលដ្ឋាា នច�ពេណះដរឹងសើីពីក្លារពេដ្ឋាះស្រុស្គាយក្លារភាា �ងភាា ត់ិ។ក្ស្គាងមូលដ្ឋាា នច�ពេណះដរឹងសើីពីក្លារពេដ្ឋាះស្រុស្គាយក្លារភាា �ងភាា ត់ិ។ ក្លារពវិនវិតិយ
ពេឡ�ងវ វិញពេនះក្ត់ិសមាា ល់ពីក្លារល�បាក្ ក្ំុងក្លារក្�ណត់ិរក្ក្រណីជាក់្លាក់្ពី
ឯក្ស្គារមានស្រុស្គា្់ ឬពីមូលដ្ឋាា ន សើីពីរពេ្ៀ្ក្�ណត់ិរក្ នវិងស្គាើ រក្លារភាា �ងភាា ត់ិ។ 
ឧទាំ្ររណ៍ខែដលពេល�ក្ពេឡ�ងក្ំុងក្លារពវិនវិតិយពេឡ�ងវ វិញពេនះ បគាន់ខែតិជាច�ណុច
ចា្់ពេ�ើ�ម ា្ុពេណា្ណ ះ នវិងចា�បាច់បតិូវមានក្លារពេរៀនសូបតិ្ខែនថាម។

• ពេផ្លាើ តិពេល�ក្លារភាា �ងភាា ត់ិនៃនក្លារលាងសមាអ តិនៃដ។ ពេផ្លាើ តិពេល�ក្លារភាា �ងភាា ត់ិនៃនក្លារលាងសមាអ តិនៃដ។ ក្រណីភាា �ងភាា ត់ិភាគពេបច�នខែដល
បានរក្ពេ��ញ ពេផ្លាើ តិស�ខាន់ពេល�ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាលពាសក្លាលក្ំុង្រ វិស្គាថា ន
ច�ខែណក្លក្ខណៈវ វិនវិច្័យពេ�េងពេទៀតិ នៃនក្លារ្ញ្ជូ្ឈ្់ក្លារ្ពេនាទេ រ្ង់ពាសវាល
ពាសក្លាលទាំ�ងស្រុសុង ជាពវិពេសសក្លារលាងសមាអ តិនៃដ ក៏្ង្ហាយនរឹងភាា �ងភាា ត់ិ
�ងខែដរ (Tyndale-Biscoe et al. 2013)31 ។ ដូពេចំះ ចា�បាច់បតិូវក្�ណត់ិរក្ នវិង
ខែចក្រ �ខែលក្  ឧទាំ្ររណ៍នៃនក្លារអនុវតិើ ខែដលស្គាើ រក្លារភាា �ងភាា ត់ិនៃនក្លារលាង
សមាអ តិនៃដ។

31ក្លារសមាភា សអំក្�ើល់ព័ត៌ិមានស�ខាន់ក្ំុងតិ�្ន់អាហ្រ្វិក្ខាងលវិច នវិងក្ណាើ ល
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• ខែសង្យល់ នវិងពេដ្ឋាះស្រុស្គាយក្លារភាា �ងភាា ត់ិក្ំុងបគរួស្គារ ៖ខែសង្យល់ នវិងពេដ្ឋាះស្រុស្គាយក្លារភាា �ងភាា ត់ិក្ំុងបគរួស្គារ ៖ មានមូលដ្ឋាា នភិសើុតាំង
ក្លាន់ខែតិពេបច�ន សើីពី�ល ា្ះពាល់នៃនឌី្ឍណាមវិក្ក្ំុងបគរួស្គារពេល�លទធ�លនៃនក្ម្ម
វ វិធីស្រគមន៍ដរឹក្នា�អនាម័យទាំ�ងស្រុសុង។ ដូពេចំះ ចា�បាច់បតិូវមានក្លារស្រុស្គាវ
បជាវ្ខែនថាម  សើីពីយនើក្លារខែដលឌី្ឍណាមវិក្ទាំ�ងពេនះ្ងកជាក្លារភាា �ងភាា ត់ិ នវិង
ពេមពេរៀនសើីពីរពេ្ៀ្ក្�ណត់ិរក្ នវិងស្គាើ រក្លារភាា �ងភាា ត់ិក្ំុងបគរួស្គារ។

• ពេដ្ឋាះស្រុស្គាយក្លារភាា �ងភាា ត់ិរ្ស់បគរួស្គារបកី្បក្ �្�ុតិ ៖ ពេដ្ឋាះស្រុស្គាយក្លារភាា �ងភាា ត់ិរ្ស់បគរួស្គារបកី្បក្ �្�ុតិ ៖ បគរួស្គារបកី្បក្ �្�ុតិក្ំុង
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តាំើ ្ងកក្លារភាា �ងភាា ត់ិពេ�េងពេទៀតិ។ ដូពេចំះ ចា�បាច់បតិូវមានពេមពេរៀនសើីពីវ វិធីស្គាស្
រ ើនានាសបមា្់ក្�ណត់ិរក្ នវិងពេដ្ឋាះស្រុស្គាយក្លារភាា �ងភាា ត់ិរ្ស់បគរួស្គារបកី្បក្

�្�ុតិ។

•    ធ្នានវិរនើរភាពរ្ស់បក្ុមគា�បទពេ�មូលដ្ឋាា ន    ខែដលជាច�ណុចសំូលនៃនក្លារធ្នានវិរនើរភាពរ្ស់បក្ុមគា�បទពេ�មូលដ្ឋាា ន    ខែដលជាច�ណុចសំូលនៃនក្លារ
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