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ពសចកតីថ្លលង្អាំណរគុណ 
សូម្ថ្លលង្អាំណរគុណ្ង្ថ្ែរែលស់ហភាេអឺុរ ៉ាបុ ថ្ែលានឧបតថម្ភលវកិាែល់ការបកថ្ប្ប និង្
ការពាោះេុម្ពឯកសារពនោះ តាម្រយៈកម្មវធីិពសបៀង្អាហារេិភ្េពោក (WFP) ននអង្គការសហ
ប្បជាជាតិ និង្អង្គការជាំនួយរបស់វហិារដាណឺម៉ាក (DCA)។ 
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១. សេចក្ដេីសខេប 
 

ពៅកនុង្អាំឡុង្ថ្ែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ អង្គការជាំនួយរបស់វហិារដាណឺម៉ាក (DCA) ពដាយ
សហការជាមួ្យនឹង្អង្គការ ភី្េ្លអីុននីត (PIN) ានអនុវតតកម្មវធីិជាំនួយជាសាច់ប្ាក់ 
និង្ប័ណណេូទាត់សាច់ប្ាក់ ពែើម្បីជួយសាដ រេី្ារពឡើង្វញិពៅកនុង្អាំឡុង្ពេល និង្ពប្កាយ
ពេលមនេឹកជាំនន់ធងន់ធងរពៅកនុង្ពែតតចាំនួន ៤ គឺ៖ ាត់ែាំបង្ ពសៀម្រាប ពោធិ៍សាត់ និង្
កាំេង់្សពឺ។ អនកេេួល្លពោលពៅសរបុចាំនួន 2,482 ប្គសួារ រស់ពៅកនុង្បណ្តត ពែតតថ្ែល
ានពរៀបរាប់ខ្ង្ពលើពនោះ។ 

 
ពែើម្បីអនុវតតប្បតិបតតិការពនោះប្បកបានពជាគជ័យ អង្គការជាំនួយរបស់វហិារដាណឺ

ម៉ាក ានរមួ្សហការជាកមល ាំង្ជាមួ្យអង្គការនែគូកនុង្ស្សុកែូចខ្ង្ពប្កាម្៖ 
• ពែតតាត់ែាំបង្ អង្គការអភិ្វឌ្ឍន៍និង្ភាេជានែគូកនុង្សកម្មភាេ (DPA) អង្គការ

បន្ទា យស្សី (BS) អង្គការជីវតិ និង្ែី (CnD) និង្អង្គការជីវតិនលលលនូរ (LWD) 
• ពែតតពសៀម្រាប អង្គការបន្ទា យស្សី (BS) 
• ពែតតពោធិ៍សាត់ អង្គការបណ្តត ញកសិករ និង្ធម្មជាតិ (FNN) និង្អង្គការជីវតិនលលលនូរ 

(LWD) 
• ពែតតកាំេង់្សពឺ អង្គការបណ្តត ញកសិករ និង្ធម្មជាតិ (FNN) 

 
ជាលមីម្ដង្ពេៀត អង្គការ DCA និង្អង្គការ PIN ានបពង្កើតភាេជានែគូជាមួ្យធន្ទោរ 

វងី្ ពែើម្បីពធវើជាភាន ក់ង្ហរប្បតិបតតិការរបស់ែលួនពៅកនុង្ពែតតទាាំង្បួនពនោះ។ ែាំពណើ រការពនោះមន
ម្ពធោាយេីរព្េង្ោន ។ ពៅពែតតពសៀម្រាប និង្ាត់ែាំបង្ អង្គការ DCA និង្អង្គការជីវតិ 
និង្ែី ានពប្បើប្ាស់ប្បេ័នធប្គប់ប្គង្អនកេេួល្ល (BMS) ពែើម្បី្ តល់ការប្គប់ប្គង្េិននន័យ
ប្បកបពដាយតមល ភាេ និង្ទាន់ពវោសប្មប់ភាគីោក់េ័នធន្ទន្ទ។ អនកេេួល្លានេេួល
សារជាអកេរ ថ្ែលមនពលែកូែ   វងី្ ៨ ែាង់្ ថ្ែលពប្កាយម្ក េួកោត់ានពប្បើប្ាស់ពលែ
កូែពនោះ ពែើម្បីពបើកសាច់ប្ាក់េីភាន ក់ វងី្ ពៅមូ្លដាា នរបស់ែលួន។ ពៅកនុង្រាយការណ៍ថ្ែល
ពរៀបចាំពដាយអង្គការ PIN ពែើម្បីវាយតនម្លអាំេីប្បតិបតតិការកម្មវធីិ Humansis ពយើង្សពង្កតាន
ព ើញថា ែាំពណើ រការពនោះេេួលានពជាគជ័យ 100% កនុង្     រយៈពេល ៨នលង ជាមួ្យនឹង្អ
ប្តាបញ្ច ប់ 80% កនុង្រយៈពេល ៤នលង ែាំបូង្។ 

 
ពៅកនុង្ការសិកាវាយតនម្លេីមុ្នៗ េិែាភាេមួ្យថ្ែលជាបញ្ហា ប្បឈម្ខ្ល ាំង្បាំ្ុតនន

នីតិវធីិពនោះ គឺការផ្លល ស់បតូរពលែេូរស័េាជាបនតបន្ទា ប់ននអនកេេួល្ល ពប្ោោះេួកោត់ាន
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ផ្លល ស់បតូរពលែេូរស័េា ជាំនួសឲ្យការបញ្ចូ លេឹកប្ាក់កនុង្ពលែេូរស័េាែថ្ែល ពៅពេលថ្ែល
អស់េឹកប្ាក់។ ពទាោះជាយ៉ាង្ណ្តកដី កនុង្អាំឡុង្ពេលសមភ សន៍ថ្ែលានពធវើពឡើង្ពៅថ្ែម្ក
រា ឆ្ន ាំ២០២១ ពគានរកព ើញថា អនកេេួល្លប្តូវានថ្ណន្ទាំយ៉ាង្ចាស់ពដាយភាគីោក់
េ័នធ និង្ពម្ភូ្មិ្ពរៀង្ៗែលួន ឲ្យរកាពលែេូរស័េាែថ្ែល និង្បញ្ចូ លលមេូរស័េាឲ្យពេញ ពែើម្បឲី្យ
ប្បតិបតតិការពនោះែាំពណើ រការានពដាយរលូន។ ពៅកនុង្ចាំពណ្តម្អនកថ្ែលានសមភ សន៍ 
មនថ្តបុគគល ២ន្ទក់ ថ្តប៉ាុពណ្តណ ោះ ថ្ែលានផ្លល ស់បតូរពលែេូរស័េារបស់ែលួនកនុង្រយៈពេលអនុ
វតតកម្មវធីិព្ារសាច់ប្ាក់ ពហើយេួកោត់ទាាំង្េីរន្ទក់ពន្ទោះសុេធថ្តានជូនែាំណឹង្ែល់ពម្ភូ្មិ្
អាំេីការផ្លល ស់បដូរពនោះ។ 
 

ពៅកនុង្ពែតតពោធិ៍សាត់ និង្កាំេង់្សពឺ អង្គការជីវតិនលលលនូរ (LWD) អង្គការបណ្តត
ញកសិករ និង្ធម្មជាតិ (FNN)  និង្អង្គការអភិ្វឌ្ឍន៍ និង្ភាេជានែគូកនុង្សកម្មភាេ (DPA) 
ានពប្បើប្ាស់កនាុយវងី្ជាឧបករណ៍ចម្បង្របស់ែលួនសប្មប់ពបើកសាច់ប្ាក់ពនោះ។ កនុង្
ែាំពណើ រការព្ារសាច់ប្ាក់ពនោះ ពយើង្ានប្បមូ្ល្តុាំអនកេេួល្ល ពែើម្បីេនយល់ប្ាប់េួក
ោត់ឲ្យានយល់ចាស់ោស់អាំេីយនតការជាំនួយសាច់ប្ាក់ និង្ប័ណណេូទាត់ (CVA)។ អនក
េេួល្លានេេួលកនាុយវងី្ បន្ទា ប់ម្កេួកោត់ានពៅកថ្នលង្ភាន ក់ង្ហរ វងី្ ពហើយបង្ហា ញ
កនាុយវងី្ ពែើម្បីែកសាច់ប្ាក់។ ពដាយសារថ្តមនការប្គប់ប្គង្េិននន័យថ្បបពនោះ ពេើបភាគី
ោក់េ័នធអាចែឹង្ថា ពតើអនកេេួល្លទាាំង្អស់ានែកសាច់ប្ាក់ពហើយឬពៅ ពហើយអាច
ជូនែាំណឹង្ែល់បុគគលិកបពង្ហគ លរបស់គពប្មង្ ប្បសិនពបើប្តូវការជាំនួយពដាយប្បការណ្តមួ្
យ។ 
 

ពៅកនុង្អាំឡុង្ថ្ែម្ករា និង្ថ្ែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២១ (រយៈពេលកាំណត់ប្តូវានផ្លល ស់បតូរ
ពដាយសារការ្ាុោះពឡើង្នូវជាំងឺ្កូវែី១៩ ពៅតាម្ពែតតមួ្យចាំនួន) DCA ានអនុវតតសកម្មភាេ
តាម្ដានពប្កាយពេលថ្ចកសាច់ប្ាក់ជាមួ្យនឹង្េីប្បឹការឯករាជយពែើម្បីចង្ប្កង្នូវ៖ 

• ការអនុវតតលអៗ  
• បញ្ហា ប្បឈម្ 
• បេេិពសាធន៍ 

 
ឯកសារពនោះ មនពោលបាំណង្បង្ហា ញអាំេីលេធ្លទាាំង្ពន្ទោះ ពហើយជាលេធ្ល វា

នឹង្ជួយជាធាតុចូលសប្មប់ពធវើបចចុបបននភាេនីតិវធីិប្បតិបតតិសតង់្ដារ កនុង្កម្មវធីិជាំនួយសាច់
ប្ាក់ និង្ប័ណណេូទាត់ (CVA)។  
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ជារមួ្ លេធ្លរកព ើញមនលកេណៈវជិជមនណ្តស់។ ពទាោះបីជាមនការលាំាក
កនុង្ការកាត់បនថយអាំពេើេុករលួយេីសាំណ្តក់អាជាា ធរមូ្លដាា នពៅកនុង្អាំឡុង្ពេលែាំពណើ រ
ការពប្ជើសពរ ើសក៏ពដាយ ក៏ការប្គប់ប្គង្េាំន្ទក់េាំនង្ជាប្បចាំមនភាេប្បពសើរពឡើង្ថ្ែរ ជា
េិពសស ពដាយមនការសង្កត់ធងន់យ៉ាង្ខ្ល ាំង្ពៅពលើការ្តល់ែាំណឹង្ែល់អាជាា ធរថា ការង្ហរ
របស់េួកោត់នឹង្ប្តវូានប្តតួ     េិនិតយ និង្ព្ាៀង្ផ្លា ត់ពឡើង្វញិ ពដាយអង្គការ DCA។ បន្ទា ប់
ម្ក បញ្ជ ីអនកេេួល្ល ប្តូវានបិេ្ាយរយៈពេល ៤៨ ពម៉ាង្ ពដាយមនអនកេេួល្ល
ជាង្ ២.៤០០ ប្គួសារ ពៅកនុង្បញ្ជ ីពនោះ។ អង្គការ DCA េេួលានបណតឹ ង្ប្តឹម្ថ្ត ១០ករណី 
ប៉ាុពណ្តណ ោះ ពហើយោម នបណដឹ ង្រពសើបពឡើយ។ 
 

សប្មប់ពោលបាំណង្ននការចុោះប្បតិបតតិពៅមូ្លដាា ន អនកេេួល្ល ១៥% ប្តវូាន 
សមភ សន៍ ពៅេូទាាំង្ពែតតទាាំង្បួន ថ្ែលមនអាយុ និង្ពយនឌ័្រចប្ម្ោុះ តាម្រយៈកប្ម្ង្
សាំណួរថ្ែលពប្តៀម្ជាពស្សច។ កនុង្ចាំពណ្តម្អនកេេួល្លថ្ែលានសមភ សន៍ទាាំង្អស់ អនក
េេួល្ល 100% ាននិយយថាែាំពណើ រការ កម្មវធីិជាំនួយសាច់ប្ាក់ និង្ប័ណណេូទាត់ (CVA) 
គឺមនភាេចាស់ោស់ និង្ ង្ហយស្សលួតាម្ដាន។ ពលើសេីពនោះពេៀត អនកេេួល្ល 
100% ាននិយយថាេួកោត់ានេេួលសាច់ប្ាក់ពដាយោម នបញ្ហា ពន្ទោះពេ។ ែូចថ្ែល
ានពរៀបរាប់ខ្ង្ពលើ មនថ្តម្នុសេ ២ន្ទក់ប៉ាុពណ្តណ ោះថ្ែលផ្លល ស់បតូរពលែេូរស័េារបស់ែលួន
ពៅកនុង្អាំឡុង្ពេលពនោះ ពហើយមនម្នុសេ ៥ន្ទក់ានតអូញថ្តអរថា េួកោត់ពប្ចើនថ្តពៅពប្ៅ
តាំបន់ពសវាេូរស័េា ពៅពេលកាំេុង្ពធវើការពៅតាម្ថ្ស្សចមក រ ែូពចនោះវាមនការេនោពេល
េេួលសារជាអកេរកនុង្េូរស័េា។ អនកចូលរមួ្សរបុ ៦ន្ទក់ ានរាយការណ៍ថា ពម្ភូ្មិ្ាន
តាម្ដានជាមួ្យេួកោត់ពដាយផ្លា ល់ ពៅពេលេួកោត់មិ្នព ើញពៅកថ្នលង្ភាន ក់ង្ហរវងី្ 
ពលើសេី ៤៨ពម៉ាង្ និង្ជួយេួកោត់កនុង្ការែកសាច់ប្ាក់។ កនុង្ករណីទាាំង្៦ ពនោះ អនកចូល
រមួ្មិ្នែឹង្អាំេីរពបៀបពប្បើប្ាស់េូរស័េា ឬថ្ែកពម្ើលសារកនុង្េូរស័េារបស់េួកោត់ពន្ទោះពេ។ 
 

ពៅកនុង្ពែតតទាាំង្បួន អនកេេួល្ល ១០០% ានឲ្យែឹង្ថា េួកោត់មនអារម្មណ៍
សុវតថិភាេពៅកថ្នលង្ែកសាច់ប្ាក់ ពដាយមនបញ្ហា តិចតួចបាំ្ុតថ្ែលានប្បឈម្ពៅ
តាម្្លូវ (ពៅពែតត    ាត់ែាំបង្ មនការរាយការណ៍ថា ម្៉ាូតូជាពរឿយៗជាប់ពៅកនុង្ភ្ក់)។ 

 
អនកេេួល្ល ១០០% ានឲ្យែឹង្ថា តប្ម្វូការពសបៀង្អាហារអាចប្តវូការភាល ម្ៗ ជា

ម្ធយម្េី ៤ ពៅ ៦ សាត ហ៍ បន្ទា ប់េីមនេឹកជាំនន់រចួ។ ពទាោះជាយ៉ាង្ពន្ទោះកតី ពៅប្គប់ពែតត
ទាាំង្អស់ ពលើកថ្លង្ថ្តពែតតកាំេង់្សពឺ អនកេេួល្លានពលើកពឡើង្ថា តនម្លបថ្នល និង្សាច់
ពឡើង្នលល ពប្កាយពេល េឹកជាំនន់។ ជារមួ្ អនកេេួល្ល ានពប្ជើសពរ ើសេិញេាំនិញ ែូចខ្ង្
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ពប្កាម្ជាអាេិភាេេីមួ្យរបស់ែលួន រមួ្មន៖ អង្ករ (៤៦%) ឱសល (៣៧%) ពប្គឿង្ពេស (៧%) 
សមភ រៈសិកា (៦%) សមភ រៈកសិកម្ម (៣%)។ 

 
សរបុម្ក ម្តិពយបល់ថ្ែលេេួលានេីប្កុម្ពោលពៅ គឺមនភាេវជិជមនពលើស

លុបថ្ែលបង្ហា ញអាំេីេាំន្ទក់េាំនង្រងឹ្មាំរវាង្េួកោត់ និង្ភាគីោក់េ័នធមូ្លដាា ន។ េុាំមនការ
តអួញថ្តអរណ្តមួ្យោក់េ័នធនឹង្យនតការពនោះពឡើយ ពហើយសប្មប់អនកថ្ែលានកនាុយប័ណណ
េូទាត់សាច់ប្ាក់ េួកោត់ាននិយយថា វាគឺជាែាំពណើ រការង្ហយស្សលួបាំ្ុតថ្ែលេួកោត់
មិ្នធាល ប់ជួប។ 

២. សេចក្ដីស្ីើម នខិសាវតាននកមមវិធីជំនយួសាចប់្រាក ់និខ            
បណ័្ណ ទទូាត ់(CVA)  

 
ពទាោះបីជាប្បពេសកម្ពុជាមនភាេសុាាំនឹង្ពភ្លៀង្ធាល ក់ខ្ល ាំង្យ៉ាង្ណ្តក៏ពដាយ ក៏ពៅ

អាំឡុង្ថ្ែតុោ ឆ្ន ាំ២០២០ ពនោះ ពៅពសាើរថ្តេូទាាំង្ប្បពេសានជួបប្បេោះនឹង្ពភ្លៀង្ធាល ក់យ៉ាង្
ពជាគជាាំ។ គិតប្តឹម្នលងេី២៦ ថ្ែតុោ ពនោះ េឹកពភ្លៀង្ានបង្កជាេឹកជាំនន់ភាល ម្ៗពៅកនុង្ពែតត
ចាំនួន ១៤ ថ្ែលជាលេធ្ ល ប្បជាជនសរបុចាំនួន ១៧៥.៨៧២  ប្គួសារានេេួលរង្្ល
ប៉ាោះោល់យ៉ាង្ធងន់ធងរ។  

អង្គការជាំនួយរបស់វហិារដាណឺម៉ាក (DCA) កនុង្ភាេជានែគូជាមួ្យអង្គការ ភី្េ្ល
អីុននីត (PIN) ានសហការោន  ោាំប្េែល់ការពរៀបចាំ និង្អនុវតតកម្មវធីិព្ារសាច់ប្ាក់បថ្នថម្ 
ថ្ែលជាថ្្នកមួ្យននការពប្តៀម្សពគង្ហគ ោះបន្ទា ន់ពៅកនុង្ប្បពេសកម្ពុជា កនុង្អាំឡុង្ពេលេឹក
ជាំនន់ថ្ែលានពកើតពឡើង្កនុង្ថ្ែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០។ 

 
ពោលបាំណង្ចម្បង្ននកិចចអនតរាគម្ន៍បន្ទា ន់ពនោះ គឺពែើម្បីកាត់បនថយទាាំង្្លប៉ាោះ

ោល់រយៈពេលែលី និង្ម្ធយម្ពដាយសារថ្តេឹកជាំនន់ពៅពលើអនកេេួល្លពោលពៅសរបុ
ចាំនួន ២.៤៨២ ន្ទក់ពៅេូទាាំង្ពែតតចាំនួន ៤ កនុង្ប្េោះរាជាណ្តចប្កកម្ពុជា។ 
 

ពដាយេេួលានលវកិាេីមូ្លនិធិសពគង្ហគ ោះបន្ទា ន់ DANIDA (DERF) អង្គការ DCA 
អាចអនុវតតគពប្មង្ពែលើយតបនឹង្េឹកជាំនន់ពនោះ ជាមួ្យអង្គការនែគូសរបុចាំនួន ៥ រមួ្មន អង្គ
ការអភិ្វឌ្ឍន៍ និង្ភាេជានែគូកនុង្សកម្មភាេ (DPA) អង្គការជីវតិនលលលនូរ (LWD) អង្គការ
បន្ទា យស្សី (BS) អង្គការបណ្តត ញកសិករ និង្ធម្មជាតិ (FNN) និង្អង្គការជីវតិ និង្ែី (CnD) 
ពៅពែតតកាំេង់្សពឺ ពោធិ៍សាត់ ាត់ែាំបង្ និង្ពសៀម្រាប។ 
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សប្មប់ពែតតាត់ែាំបង្ និង្ពសៀម្រាបវញិ អង្គការ DCA ានពធវើពសចកដីសពប្ម្ចចិតត

រមួ្ោន ជាមួ្យអង្គការ PIN ពែើម្បីោាំប្េការព្ារប្ាក់តាម្េូរសេាចល័តសប្មប់អនកេេួល្ល
ពោលពៅ។ ែាំពណើ រការពប្ជើសពរ ើសប្តូវានោាំប្េពដាយនែគូកនុង្ស្សុកអង្គការបន្ទា យស្សី និង្
អង្គការជីវតិ និង្ែី។ កនុង្ឱកាសពនោះ ភាគីោក់េ័នធានពប្បើប្ាស់កម្មវធីិ Humansis ថ្ែលជា
កម្មវធីិពគហេាំេ័រមនប្បភ្េពបើកចាំហរ ថ្ែលអាចឲ្យអនកពប្បើប្ាស់/មច ស់គណនីប្គប់ប្គង្
េិននន័យអនកេេួល្លាន ពហើយបន្ទា ប់ម្ក វាអាចោាំប្េែលក់ារ្តល់ជាំនួយម្នុសេធម៌្
សាច់ប្ាក់ែល់អនកែវោះខ្តជីវភាេ។ អង្គការ DCA និង្អង្គការ PIN រមួ្ជាមួ្យធន្ទោរ វងី្ ាន
ព្ាើពលែកូែវងី្ ៨ ែាង់្ែល់ប្កមុ្ប្គួសារពោលពៅចាំនួន ៨៤៥ ប្គួសារ តាម្រយៈសារកនុង្
េូរស័េានែ សប្មប់ែាំពណើ រការព្ារសាច់ប្ាក់ពនោះ។  

 
សប្មប់ពែតតពោលពៅរបស់អង្គការ LWD អង្គការ DPA និង្អង្គការ FNN វញិ អង្គ

ការ DCA ានសហការ ពែើម្បីព្ារសាច់ប្ាក់ពៅប្គួសារពោលពៅតាម្រយៈភាន ក់ង្ហរវងី្។ 
្ាុយេីពែតតព្េង្ពេៀត ការព្ារសាច់ប្ាក់ប្តូវពធវើពឡើង្ពដាយនែ ពដាយដាក់ប្ាក់ផ្លា ល់
ជាមួ្យភាន ក់ង្ហរវងី្ (តាម្រយៈកិចចសនោោយលកេណ៍អកេរ) ពហើយយកកនាុយវងី្ពៅថ្ចក
ែល់ប្គួសារេេួល្ល កនុង្េិធី្តល់ជាំនួយម្នុសេធម៌្ ថ្ែលពរៀបចាំជាយុេធសាស្រសត ពៅេូទាាំង្
តាំបន់ពោលពៅ។ 
 

ពៅេូទាាំង្ពែតតពោលពៅ និង្តាម្រយៈភាគីោក់េ័នធទាាំង្អស់ ចាំនួនេឹកប្ាក់ថ្ែល
ប្តូវថ្ចក កនុង្មួ្យប្គួសារ គឺចពន្ទល ោះេី ៤០ ពៅ ៥០ ែុោល រអាពម្រកិ ពដាយគិតពៅតាម្តាំបន់។ 
ពទាោះបីជានីតិវធីិប្បតិបតតិសតង់្ដារ (SOP) សប្មប់ការពប្ជើសពរ ើសអនកេេួល្លពៅេូទាាំង្
ប្បពេស មនភាេចាស់ោស់កតី ប៉ាុថ្នត្លប៉ាោះោល់ពដាយសារេឹកជាំនន់ គឺវាមនសភាេ
ធងន់ធងរែុសៗោន  ពៅតាម្តាំបន់នីមួ្យៗ ែូពចនោះការអនុវតតនីតិវធីិសតង់្ដារពន្ទោះ អាចមនការ
បត់ថ្បនែលោះៗពៅតាម្ពន្ទោះថ្ែរ។ 

 
២.១ ពោលបាំណង្ននរាយការណ៍ 

 
រាយការណ៍ពនោះមនពោលបាំណង្បង្ហា ញអាំេីលេធ្ល ថ្ែលេេួលានេីការសាង់្

ម្តិពប្កាយពេលពធវើការព្ារសាច់ប្ាក់រចួរាល់ ការតាម្ដាន និង្ការបង្ហា ញអាំេីការអនុវតត
សកម្មភាេ     សាំខ្ន់ៗ បញ្ហា ប្បឈម្ និង្អនុសាសន៍សប្មប់ការថ្កលម្អ។ 
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ែលឹម្សារននរាយការណ៍ពនោះមនពោលបាំណង្្តល់ជាេ័ត៌មនបថ្នថម្សប្មប់ពធវើ
បចចុបបននភាេ នីតិវធីិប្បតិបតតិសតង់្ដារ (SOP) សប្មប់កម្មវធីិជាំនួយម្នុសេធម៌្សាច់ប្ាក់ និង្
ប័ណណេូទាត់ (CVA)។ 

 
២.២ វធីិសាស្រសត 

 
ជាំហានែាំបូង្សប្មប់ការអនុវតតកម្មវធីិព្ារសាច់ប្ាក់ពនោះ គឺប្តូវថ្សវង្រកគាំរសូាង់្ម្តិ

ថ្ែលអាច្តល់ឲ្យអនកសមភ សន៍នូវេិននន័យប្គប់ប្ោន់ពែើម្បីពធវើការសននិដាា នពដាយថ្្អកពៅ
ពលើេ័ត៌មនថ្ែលេេួលាន ពដាយមិ្នមនាត់េ័ត៌មនថ្បបគុណភាេ។ 

ការសាង់្ម្តិេប្ម្ង់្បិេមន ៣៤ សាំណួរ ថ្ែលប្គបែណត ប់ពលើែាំពណើ រការព្ារសាច់
ប្ាក់ចប់េីចាំណុចថ្ែលអនកចូលរមួ្ េេួលានការបណតុ ោះបណ្តត ល/ការសពង្េបប្ាប់អាំេី
ែាំពណើ រការព្ារសាច់ប្ាក់ប្គប់វធីិ តាាំង្េីែាំបូង្រហូតែល់ការសួរអនកចូលរមួ្ថា ពតើេួកោត់
ានចាំណ្តយសាច់ប្ាក់ភាគពប្ចើនពៅពលើអវីែលោះ និង្ថាពតើេាំនិញានពឡើង្នលលពដាយសារថ្ត
េឹកជាំនន់ ឬអត់។ កនុង្ពន្ទោះក៏មន សាំណួរ ថ្ែលមនចពម្លើយ ាេ/ចស៎ ចពម្លើយេហុពប្ជើស
ពរ ើស និង្ការបាំពេញចពន្ទល ោះ ជាពែើម្។ 

ពៅចុង្បញ្ច ប់ននការសមភ សន៍ អនក្តល់សមភ សន៍ប្តូវានពសនើសុាំឱយចាំណ្តយពេល
ែលោះពែើម្បេិីភាកាពដាយពបើកចាំហអាំេីចាំណុចថ្កលម្អព្េង្ៗ ថ្ែលេួកោត់អាចមនសប្មប់ 
DCA ឬភាគីោក់េ័នធព្េង្ពេៀត ថ្ែលប្បថ្ហលជាមិ្នានពលើកពឡើង្ កនុង្អាំឡុង្ពេលពធវើការ
សាង់្ម្តិ។ ឯកសារពនោះក៏ជាំរញុេីប្បឹការ ាំឮកែល់អនក្តល់សមភ សន៍ថា េុាំមន្លវាិក
អវជិជមន ពៅកនុង្ការ្តល់ម្តិពយបល់ថ្បបសាថ បន្ទ ឬចង់្សថ្ម្តង្កដីារម្ភណ្តមួ្យក៏ពដាយ។ 

ជាំហានេីេីរ គឺោក់េ័នធនឹង្ការសប្ម្បសប្ម្ួលចុោះពៅកាន់ស្សុកនីមួ្យៗ ថ្ែលរង្
្លប៉ាោះោល់ ពហើយប្តូវានពធវើពឡើង្ពដាយមនការចូលរមួ្េីសាំណ្តក់ភាគីោក់េ័នធន្ទន្ទ 
កនុង្កម្មវធីិព្ារសាច់ប្ាក់ និង្ប័ណណេូទាត់ពនោះ។ លកេណៈវនិិចឆ័យថ្ែលានឯកភាេ គឺថាអនក
ចូលរមួ្យ៉ាង្ពហាចណ្តស់ ១៥% ប្តូវានសមភ សន៍ពដាយពប្បើភាសាតាម្តាំបន់របស់េួក
ោត់ ពហើយានពធវើពឡើង្ជាប្កមុ្ (មួ្យប្កមុ្ កនុង្មួ្យស្សកុ)។ ការពប្ជើសពរ ើសពនោះ រមួ្បញ្ចូ ល
អនកចូលរមួ្ជាស្រសតី និង្បុរសពសមើោន  និង្មនម្នុសេអាយុព្េង្ៗោន ចូលរមួ្។ 

 

តារាង្ខ្ង្ពប្កាម្បង្ហា ញអាំេីនែគូថ្ែលេេួលែុសប្តូវពលើតាំបន់នីមួ្យៗបថ្នថម្ពលើតាំបន់
ពោលពៅរបស់េួកពគ៖ 
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ការថ្បង្ថ្ចកលម្អិតតាម្តាំបន់ 

ពែតត ស្សុក  ុាំ ភូ្មិ្ ភាគីោក់េ័នធមូ្លដាា ន 

ាត់ែាំបង្  ាណន់ ថ្ចង្មនជ័យ រងូ្ អង្គការបន្ទា យស្សី 
(BS)   
អង្គការជីវតិ និង្ែី 
(CnD) និង្ 
អង្គការបណ្តត ញ
កសិករ និង្ធម្មជាតិ 
(FNN) 
  
  
  
  

      ែូង្ 

      ចង្ាូរសាវ យ 

    សនឹង្ បឹង្ប្បិយ 

      សាំពរាង្ 

  លមពោល នប្ជ នប្េេេឹង្   

    អូរតាគី េោលថ្ែ   

    បនាយថ្ប្តង្ លមី   

  បពវល បរពវល សាវ យប្ជុាំ   

      កាំេង់្ ១   

      កាំេង់្ពនន    

      សលខ្ល ញ់   

  កាំពរៀង្ អូរដា     

  ភ្នាំប្េឹក ពេប្ជចិន្ទដ      

ពសៀម្រាប 
ប្ាសាេ
ាគង្ កថ្ណដ ក អូរ 

អង្គការបន្ទា យស្សី 
(BS) 

    ាគង្ រលួសលិច    

      សាវ យនប្ជ   
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      លនល   

      សាឹង្   

  អង្គរជុាំ នគរភាស កុក   

      េពនលស   

    តាពសាម្ មក ក់   

      ពនន    

      ពោកចន់   

      ប្ាាំែាំឡឹង្   

ពោធិ៍សាត់ វាលថ្វង្ អនលង់្រាប     

    ប្បពម៉ាយ     

  ប្កវាញ សាំពរាង្     

  ាកាន សាន ម្ប្េោះ     

  ភ្នាំប្កវាញ ាក់ចិពញ្ច ៀន     

    ោច      

    សាំពរាង្     

កាំេង់្សពឺ លពង្ 
អម្ោាំង្ 

 

អង្គការបណ្តត
ញកសិករ និង្ធម្មជាតិ 
(FNN) 

  ឱរា៉ាល់ សថ្ង្កសាេប     

  បពសែា សាវ យចចិប     

 

បន្ទា ប់េីានដាក់ពចញនូវវធីិសាស្រសត និង្ភ័្សតុភារសប្មប់អនកេេួល្លរចួរាល់ 
ជាំហានបន្ទា ប់ គឺការពរៀបចាំែាំពណើ រការសមភ សន៍ជាមួ្យអាជាា ធរមូ្លដាា ន និង្នែគូកនុង្      
ស្សុក។ 
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កប្ម្ង្សាំណួរពបើក ប្តូវានពរៀបចាំសប្មប់សមភ សន៍ជាមួ្យអាជាា ធរមូ្លដាា ន ថ្ែល
ពៅកនុង្ពន្ទោះអនកសមភ សន៍អាចពធវើការសមភ សន៍មួ្យេល់មួ្យ ឬជាប្កមុ្ថ្ែលនឹង្អនុញ្ហា ត
ឲ្យមនការថ្សវង្រកែាំពណ្តោះស្សាយបញ្ហា  និង្ការ្ដល់ម្តិពយបល់ថ្កលម្អព្េង្ៗ។ នែគូ ក៏
ចូលរមួ្កនុង្ែាំពណើ រការសមភ សន៍ស្សពែៀង្ោន ពនោះ ពោលគឺសមភ សន៍ពដាយពប្បើសាំណួរពបើក 
និង្សមភ សន៍មួ្យេល់មួ្យ។ ពលើសេីពនោះពេៀត េីប្បឹកាក៏ានចូលរមួ្សិកាេ សាោ ថ្ែល
ពរៀបចាំពដាយអង្គការ DCA ជាមួ្យអង្គការនែោក់េ័នធទាាំង្អស់ពៅរាជធានីភ្នាំពេញ ពែើម្បីពធវើ
ការេិភាកាអាំេីចាំណុចពជាគជ័យ បញ្ហា ប្បឈម្ និង្បេេិពសាធន៍។ 

 
៣. ការពធវើបេបង្ហា ញអាំេីលេធ្ល 

 
ជារមួ្ ចពម្លើយរបស់អនក្តល់សមភ សន៍ គឺមិ្នមនភាេែុសោន ខ្ល ាំង្េីពែតតមួ្យពៅពែតត

មួ្យពន្ទោះពេ ពទាោះបីជាតាំបន់ែលោះានរង្្លប៉ាោះោល់ខ្ល ាំង្ក៏ពដាយ ប៉ាុថ្នតការ្តល់ចពម្លើយេូពៅ
េីអនកេេួល្ល គឺមនលកេណៈវជិជមន។ ពៅកនុង្ថ្្នកពនោះ គឺមនពោលបាំណង្បង្ហា ញអាំេី
លេធ្ល ថ្ែលអាចមនការចប់អារម្មណ៍ថ្ែលទាក់េង្ទាាំង្ពដាយផ្លា ល់ និង្ពដាយ
ប្បពយលពៅនឹង្យនតការកម្មវធីិជាំនួយសាច់ប្ាក់ និង្ប័ណណេូទាត់ (CVA)។ 

 
៣.១ លេធ្ លរមួ្ 

 
ពៅពេលសួរថា ពតើេាំនិញមួ្យណ្តជាតប្ម្ូវការបន្ទា ន់បាំ្ុត ថ្ែលេួកោត់ានេិញ

ពដាយពប្បើប្ាស់លវកិាាន្តល់ជូន ពេលពន្ទោះអនកេេួល្លាន្តល់ចពម្លើយែូចខ្ង្
ពប្កាម្៖ 
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
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• អនកេេួល្ល ៩៧% ានឲ្យែឹង្ថា េួកោត់ានេេួលការថ្ណន្ទាំអាំេីកម្មវធីិជាំនួយ
សាច់ប្ាក់ និង្ប័ណណេូទាត់ (CVA)។ ៣% ថ្ែលមិ្នានេេួលការថ្ណន្ទាំប្តូវាន
អពញ្ជ ើញឲ្យចូលរមួ្កនុង្វគគបណតុ ោះបណ្តត ល ប៉ាុថ្នតេួកោត់មិ្នានចូលរមួ្ពដាយសារថ្ត
ការភ័្យខ្ល ចែលង្ជាំងឺ្     កូវែី១៩។ អនកេេួល្លទាាំង្អស់ថ្ែលមិ្នានចូលរមួ្ ាន
ឲ្យែឹង្ថា េួកោត់ានេេួលការយកចិតតេុកដាក់េីពម្ភូ្មិ្ ពែើម្បេីនយល់អាំេីែាំពណើ រ
ការកម្មវធីិពនោះពដាយផ្លា ល់។ 

• អនកេេួល្ល ៩៤% ថ្ែលានេេួលសាច់ប្ាក់តាម្រយៈសារកនុង្េូរស័េានែជា
អកេរ ពហើយពៅែកពៅភាន ក់ង្ហរវងី្ ានឲ្យែឹង្ថា េួកពគអាចែឹង្សារពនោះភាល ម្ៗថា 
ជាសារពប្បើប្ាស់សប្មប់ែកប្ាក់ ពដាយសារេួកោត់ធាល ប់ានេេួលការថ្ណន្ទាំេី
មុ្នម្ក។ អនកេេួល្ល ៦% ពេៀតានពលើកពឡើង្ថា េួកោត់មិ្នយល់អាំេីរពបៀប
ពប្បើេូរស័េានែ ពែើម្បីថ្ែកសារ ឬមិ្នពចោះអាន ឬសរពសរានពន្ទោះពេ ែូពចនោះេួកោត់
ប្តូវពសនើសុាំឲ្យសមជិកប្គសួារជួយសប្មប់ចាំណុចពនោះ។ 

• អនកេេួល្ល ១០០% ថ្ែលេេួលានកនាុយវងី្ ាននិយយថា នីតិវធីិពនោះង្ហយ
ស្សលួសប្មប់េួកោត់ ពោលគឺ ោម នបញ្ហា ពឡើយ។ 

0%

13%

25%

38%

50%

អង្ករ (46%) ឱសល (37%) ពប្គឿង្ពេស (អាំបិល សករ េឹកប្តី េឹកសីុអីុវ) 
(7%)

បរកិាេ រសិកា (6%) ការវនិិពយគសប្មប់អន្ទគតរបស់េួកពគ 
(ប្ោប់េូជែាំណ្តាំ ប្បេ័នធពស្សាចស្សប់ សាច់

មន់) (3%)

មខុទនំិញដែលបានទញិ 

អង្ករ (46%) ឱសល (37%) ពប្គឿង្ពេស (អាំបិល សករ 
េឹកប្តី េឹកសុីអីុវ) (7%) 

បរកិាេ រសិកា 
(6%) 

ការវនិិពយគសប្មប់អន្ទគត 
(ប្ោប់េូជែាំណ្តាំ ប្បេ័នធ

ពស្សាចស្សេ កូនមន់)  (3%) 
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• អនកេេួល្ល ១០០% ថ្ែលានេេួលសារ SMS កនុង្េូរស័េា េីភាន ក់វងី្ ានឲ្យែឹង្
ថា េួកពគានេេួលសារ SMS ពដាយោម នបញ្ហា ។ 

• អនកេេួល្ល ១០០% ក៏ានឲ្យែឹង្ថ្ែរថា ែលួនេេួលានការថ្ណន្ទាំ ពដាយពធវើ
យ៉ាង្ណ្តបញ្ចូ លលមេូរស័េាឲ្យានពេញជាប្បចាំ និង្មិ្នប្តវូេុកឲ្យអស់លមពន្ទោះពឡើយ 
កនុង្កាំឡុង្ពេលព្ារសាច់ប្ាក់។ ពទាោះជាយ៉ាង្ណ្តកដី មនថ្តអនកេេួល្ល ៨៧% 
ប៉ាុពណ្តណ ោះ ថ្ែលអាចពធវើែូពចនោះាន។ អនកេេួល្ល ១៣% ព្េង្ពេៀតានឲ្យែឹង្ថា 
ម្តង្មក លែលួនានេុកឲ្យេូរស័េាអស់លម ពដាយសារថ្តមូ្លពហតុមួ្យចាំនួន ែូចជា េុក
ឲ្យពកមង្ពលង្ មិ្នមនអគគិសនីបញ្ចូ ល ជួនកាលប្តូវពៅពធវើការពៅឯថ្ស្សចមក រអស់ជា
ពប្ចើនពម៉ាង្ ពហើយមិ្នអាចសាកលមេូរស័េាាន ជាពែើម្។ 

• ឧបសគគថ្ែលចង្អុលបង្ហា ញពដាយអនកេេួល្លែលោះ គឺថាេួកោត់ដាច់ពសវាម្តង្
មក លពៅពេលពៅ្ាោះ ឬពៅកថ្នលង្ពធវើការ ពហើយការេេួលសារប្តវូានេនោរពេ
ល។ ពនោះក៏ពប្ោោះថ្តេួកោត់ពៅពប្ៅតាំបន់ពសវាេូរស័េា។ ពគមិ្នព ើញមនេិននន័យ
បង្ហា ញថា ប្កុម្ហ ុនេូរស័េាចល័តណ្តមួ្យមនពសវាប្គបែណដ ប់លអជាង្ប្កុម្ហ ុន
ណ្តមួ្យពេៀតពេ។ បញ្ហា ពនោះ គឺវាហាក់ែូចជាទាក់េង្នឹង្េីតាាំង្ភូ្មិ្សាស្រសតពប្ចើនជា
ង្។ 

• ពៅពេលសួរថា ពតើេួកោត់ពធវើែាំពណើ រពៅកាន់េីកថ្នលង្ពបើកប្ាក់ពដាយរពបៀបណ្ត 
អនកេេួល្លានពែលើយែូចខ្ង្ពប្កាម្៖ 

 
0%

25%

50%

75%

100%

ម្៉ាូតូ (92%) កង់្ (3%) ពែើរ (4%) រលយនត (1%) 

រក្ធោាយក្ធវើដំក្ណ្ើ រ
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ពគព ើញមន ១០ករណី ថ្ែលេួកោត់ប្តវូចាំណ្តយលុយ នលលពសវាម្៉ាូតូរបស់េួកោត់ 
(េី ២.០០០ ពៅ ៥.០០០ពរៀល)។ 

• អនក្តលច់ពម្លើយ ១០០% ានឲ្យែឹង្ថា ែលួនមនអារម្មណ៍ថាមនសុវតថិភាេកនុង្អាំឡុង្
ពេលពធវើែាំពណើ រពៅេីតាាំង្ែកប្ាក់ ក៏ែូចជា មនអារម្មណ៍ថាមនសុវតថិភាេពៅេី
តាាំង្ពបើកប្ាក់ពន្ទោះថ្ែរ។ 

• ពៅពេលសួរថា ពតើមនម្នុសេប៉ាុន្ទម នន្ទក់ពៅកនុង្ប្គួសាររបស់េួកោត់េឹង្ថ្្អកពលើ
កម្មវធីិជាំនួយសាច់ប្ាក់ និង្ប័ណណេូទាត់ (CVA) (រមួ្ទាាំង្កុមរឪេុកមត យ ឬបង្បអូន
ថ្ែលអាចរស់ពៅពប្កាម្ែាំបូលថ្តមួ្យ) អនក្តល់សមភ សន៍ ានឲ្យែឹង្ថា៖. . . . . . . .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . 
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ជាការគួរឲ្យកត់សមគ ល់ថា ្ាោះភាគពប្ចើន គឺជាប្គសួារមនពប្ចើនជាំន្ទន់ ថ្ែល
យ៉ាង្ពហាច ក៏បីជាំន្ទន់ថ្ែរ រស់ពៅពប្កាម្ែាំបូលថ្តមួ្យ។ 

• ោម នអនកេេួល្លណ្តមន ក់ថ្ែលានសមភ សន៍ រាយការណ៍ថា េួកពគានេេួល
ការោាំប្េជាសាច់ប្ាក់េីប្បភ្េព្េង្ពេៀតពន្ទោះពេ។ ពទាោះជាយ៉ាង្ណ្តកដី អនកេេួល
្ល ១៧% (គួរឲ្យកត់សមគ ល់បាំ្ុតពៅពែតតពោធិ៍សាត់ និង្កាំេង់្សពឺ) ានឲ្យែឹង្ថា 
ែលួនានេេួលជាំនួយជា សមភ រៈេីរាជរដាា ភិ្ាល។ ជាំនួយទាាំង្ពនោះ រមួ្មន៖ អង្ករ មី្ 
ប្តីែកាំប៉ាុង្ េឹកប្តី េឹកសុីអីុវ អាំបិល និង្សករ ជាពែើម្។ 

ការសពង្កតមួ្យចាំនួនកនុង្អាំឡុង្កិចចប្បជុាំ្តល់ពយបល់ រមួ្មន៖ 

• “ការពប្បើប័ណណេូទាត់សាច់ប្ាក់ (កនាុយវងី្) គឺជាប្បេ័នធង្ហយស្សួលបាំ្ុត ថ្ែលពយើង្
ានពប្បើ ពោលគឺ ង្ហយស្សួលជាង្ការែកប្ាក់តាម្រយៈសារ SMS កនុ ង្េូរស័េានែ”។ 

0%

8%

15%

23%

30%

38%

8 ន្ទក់ 
(10%) 

7 ន្ទក់ 
(18%) 

6 ន្ទក់ 
(21%) 

5 ន្ទក់ 
(30%) 

4 ន្ទក់ 
(15%) 

3 ន្ទក់ 
(8%) 

2 ន្ទក់ 
(7%) 

1 ន្ទក់ 
(6%) 

ចំនួនរនុស្សកនងុម្រួសារ
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• “ពយើង្េេួលានការជូនែាំណឹង្ចាស់ោស់ ពហើយអវីប្គប់យ៉ាង្ គឺែាំពណើ រការលអ 
ពដាយមិ្នមនបញ្ហា  កនុង្ការថ្សវង្យល់អាំេីជាំហានន្ទន្ទពឡើយ”។ 

• “េឹកប្ាក់ពនោះ គឺមនចាំនួនតិចតួច។ ពយើង្ចង់្ានបថ្នថម្ពេៀតែលោះ ពែើម្បអីាចេិញម្ាូប 
និង្ឱសលានពប្ចើនជាង្ពនោះ។ ការចាំណ្តយពលើពសវាប្គូពេេយ គឺនលលណ្តស់ ពៅពេល
មនម្នុសេឈឺពប្ចើន ពៅកនុង្្ាោះរបស់ែាុ ាំ”។ 

• “អវីៗគឺង្ហយស្សួល និង្ចាស់ោស់ ពដាយពយើង្ប្ោន់ថ្តសាកលមេូរស័េារបស់ពយើង្
ឲ្យពេញ  រហូត។ ពទាោះបីជាែាុ ាំមិ្នពចោះអានសារេូរស័េាាន ថ្តែាុ ាំានឲ្យកូនប្បសុ
របស់ែាុ ាំជួយអានសារ SMS ពែើម្បីឲ្យប្ាកែថា ែាុ ាំអាចពៅែកប្ាក់ាន”។ 

• “ែាុ ាំានពសនើសុាំអនកជិតខ្ង្ឲ្យជួយែកប្ាក់ម្កឲ្យែាុ ាំ ពប្ោោះែាុ ាំពប្ចើនថ្តឈឺពជើង្ បណ្តត
លម្កេី របួសចស់ ពហើយេិាកពែើរ។ ោត់ប្ោន់ថ្តប្ាប់ព ម្ ោះ និង្ពលែេូរស័េា
របស់ែាុ ាំ បន្ទា ប់ម្កអាចែកប្ាក់ម្កឲ្យែាុ ាំាន។ សូម្ថ្លលង្អាំណរគុណយ៉ាង្ប្ជាល
ពប្ៅចាំពោោះអង្គការ DCA ថ្ែលានជួយប្គួសាររបស់ែាុ ាំកនុង្ពេលពនោះ”។ 

• “ម្ពធោាយង្ហយស្សួលបាំ្ុត គឺថា ប្បសិនពបើអាចន្ទាំយកប្ាក់ម្កែល់នែពយើង្
ផ្លា ល់ គឺកាន់ថ្តលអ”។ 

• “ែាុ ាំចង់្និយយថា សូម្ថ្លលង្អាំណរគុណែល់អង្គការ DCA និង្អនកសម័ប្គចិតតន្ទន្ទ េី
សាំណ្តក់េួកពយើង្ទាាំង្អស់ ពប្ោោះប្ាក់ជាំនួយពនោះអាចជួយែល់ការលាំាករបស់េួក
ពយើង្ាន កនុង្អាំឡុង្ពេលពនោះ”។ 

• “ជាំហានននែាំពណើ រការព្ារប្ាក់ គឺមនភាេង្ហយស្សលួកនុង្ការអនុវតត។ េួកោត់
េនយល់ប្គប់យ៉ាង្ានចាស់ណ្តស់”។ 

• “ពទាោះបី្លូ វមនភ្ក់ខ្ល ាំង្ ក៏ពយើង្អាចពៅែល់កថ្នលង្ែកប្ាក់ានពដាយោម នបញ្ហា ” 

• “តាម្េិត ែាុ ាំមិ្នែឹង្អាំេីរពបៀបពប្បើប្ាស់េូរស័េាពេ ែូពចនោះពម្ភូ្មិ្ានម្កជួយពៅនលង
បន្ទា ប់ ពែើម្បីពៅែកប្ាក់”។ 

• “ែាុ ាំអាច្គត់្គង់្ប្គសួារានជាង្មួ្យថ្ែ សូម្អរគុណពប្ចើន”។ 
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៣.២ ចាំណុចខ្ល ាំង្ 
 

1. ពៅពេលប្តូវានសួរថា ពតើេួកោត់ចង់្េេួលការោាំប្េជាសាច់ប្ាក់ ឬជាអវីព្េង្ 
អនកេេួល្ល ១០០% ានពែលើយតបថា េួកោត់ចង់្េេួលការោាំប្េជាសាច់ប្ាក់ 
េីពប្ោោះេួកោត់អាចចាំណ្តយប្ាក់ទាាំង្ពនោះ ពៅពលើអវីថ្ែលបន្ទា ន់បាំ្ុតសប្មប់
ប្គួសាររបស់េួកោត់។ 

2. រាយការណ៍ខ្ង្ពប្ៅានបញ្ហជ ក់ថា កម្មវធីិ CVA ទាាំង្មូ្ល ប្តូវានបញ្ច ប់កនុង្រយៈ
ពេលថ្ត ៨ នលងប៉ាុពណ្តណ ោះ ពដាយ ៨០% ននសាច់ប្ាក់ប្តូវានែកពដាយពជាគជ័យ កនុង្
រយៈពេល ៤នលងែាំបូង្។ 

3. ជាម្ធយម្ ពម្ប្គួសារានឲ្យែឹង្ថា េួកោត់អាច្គត់្គង់្ប្គួសារានប្បថ្ហល ៤-៦ ស
ាត ហ៍ ជាមួ្យនឹង្ប្ាក់ ថ្ែលេេួលានពនោះ ថ្តក៏អាស្ស័យពលើេាំហាំប្គសួារថ្ែរ។ 

4. អនក្តលស់មភ សន៍ ៩៦,៥% ានពលើកពឡើង្ថា លវកិាជាំនួយគឺចាំណ្តយភាគពប្ចើនពលើ
តប្ម្ូវ ការេិញពសបៀង្អាហារភាល ម្ៗ។ 

5. អនកេេួល្លសរបុ ៤៨% ានឲ្យែឹង្ថា តប្ម្ូវការអាហារបូតថម្ភរបស់េួកោត់ គឺ
ថ្្អកពលើជាំនួយថ្ែលេេួលានពនោះ។ អនក្តល់សមភ សន៍ ៥២% ពេៀតយល់ស្សបថា 
“ប្បថ្ហលជាវាមិ្នប្គប់ប្ោន់ សប្មប់ចាំណ្តយពលើអាហារបូតថម្ភពឡើយ េីពប្ោោះពយើង្
ក៏ប្តូវការថាន ាំពេេយ និង្តប្ម្ូវការព្េង្ៗពេៀតថ្ែរ ប៉ាុថ្នតពយើង្អាចញុាំានពៅពេល
ពនោះ”។ 

6. ពៅពេលសួរថា ពតើែាំណ្តក់កាល ថ្ែលេួកោត់ចាំាច់ប្តវូអនុវតត ពែើម្បីែកសាច់
ប្ាក់ មនភាេចាស់ោស់ឬពេ? អនកេេួល្ល ១០០% ានពែលើយថា វាមន “ភាេ
ង្ហយស្សួល និង្ចាស់ោស់” 

7. អនកេេួល្ល ១០០% ថ្ែលានសមភ សន៍ អាចែកប្ាក់ាន (ពនោះជាករណី
សប្មប់     កម្មវធីិព្ារប្ាក់តាម្រយៈសារេូរស័េាជាអកេរ និង្ប្បេ័នធពប្បើកនាុយប័ណណវ ី
ង្ែកប្ាក់) ។ 

➢ អាជាា ធរមូ្លដាា នមនវតតមនតិចតួចណ្តស់ពៅកនុង្កិចចប្បជុាំ្ដលព់យបល់
ពនោះ។ េួកោត់ាននិយយថា កម្មវធីិពនោះែាំពណើ រការពៅពដាយរលូន ពហើយ
េួកោត់មន 
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បណតឹ ង្តវា៉ាតិចតួចេីអនកភូ្មិ្ទាក់េង្នឹង្លកេែណឌ េេួលានសាច់ប្ាក់
ជាំនួយរបស់េួកោត់។ 

➢ អាជាា ធរមូ្លដាា នយល់ស្សបថាការបិេ្ាយបញ្ជ ីព ម្ ោះអនកេេួល្លជា 
សាធារណៈ ពដាយមនការជូនែាំណឹង្ 48 ពម៉ាង្ គឺជាេមល ប់អនុវតតលអពែើម្បី
ពចៀសវាង្ការភាន់ប្ចលាំ បណដឹ ង្ប្បតិសកម្ម ឬជពមល ោះរវាង្អនកភូ្មិ្។ 

8. ភាគីោក់េ័នធទាាំង្អស់ានពលើកពឡើង្ថា វតតមនននតិវធីិប្បតិបតតិសតង់្ដារ (SOP) 
សប្មប់កម្មវធីិជាំនួយសាច់ប្ាក់ និង្ប័ណណេូទាត់ (CVA) គឺវាានជួយយ៉ាង្ខ្ល ាំង្ែល់
ែាំពណើ រការពនោះ។ កនុង្ករណីមនការសង្េ័យ ពយើង្អាចពៅពម្ើលនីតិវធីិប្បតិបតតិសតង់្
ដារពនោះ ពហើយភាគីន្ទន្ទអាចបនតអនុវតតការង្ហររបស់ែលួនពដាយោម នបញ្ហា ។ ភាគី
ោក់េ័នធទាាំង្អស់នឹង្ប្តូវសាវ គម្ន៍ចាំពោោះឱកាស កនុង្ការថ្សវង្យល់បថ្នថម្អាំេីនីតិវធីិ
ប្បតិបតតិសតង់្ដារ សប្មប់កម្មវធីិជាំនួយសាច់ប្ាក់ និង្ប័ណណេូទាត់ (CVA) ថ្ែលនឹង្
ប្តូវពធវើបចចុបបននភាេ ពៅជាំហានបន្ទា ប់។ 

9. នីតិវធីិប្បតិបតតិសតង់្ដារ (SOP) គឺវាមនលកេណៈង្ហយស្សួលកនុង្ការពប្បើប្ាស់ ពៅ
ពេល កាំណត់លកេែណឌ ពប្ជើសពរ ើសប្គួសារេេួល្ល សប្មប់កម្មវធីិជាំនួយសាច់
ប្ាក់ និង្ប័ណណេូទាត់ (CVA)។ ជាការសាំខ្ន់ថ្ែលប្តូវអនុវតតតាម្នីតិវធីិប្បតិបតតិសត
ង់្ដារ យ៉ាង្មឺុ្ង្ម៉ា ត់ និង្ជាឯកចឆនា ពៅប្គប់ពែតតទាាំង្អស់ ពែើម្បេីេួលានលេធ្ល
លអបាំ្ុត។ 

10. កម្មវធីិ HUMANSIS ថ្ែលប្តូវានពប្បើប្ាស់ ពដាយសហការជាមួ្យធន្ទោរវងី្ គឺវា
ជួយតាម្ដានែាំពណើ រការែកប្ាក់ តាម្ពេលពវោជាក់ថ្សតង្ ថ្ែលអនុញ្ហា តឲ្យភាគី
ោក់េ័នធទាាំង្អស់អាចទាញយកឯកសារសាំខ្ន់េុកជាភ្សតុតាង្ាន។ 

11. កនុង្ែាំពណើ រការសមភ សន៍ទាាំង្មូ្ល អនកេេួល្លានសថ្ម្តង្នូវការេាំន្ទក់េាំនង្លអ
ជាមួ្យភាគីោក់េ័នធកនុង្មូ្លដាា ន បថ្នថម្ពលើការថ្លលង្អាំណរគុណចាំពោោះការង្ហររបស់
េួកោត់ ថ្ែលានអនុវតត ពៅកនុង្មូ្លដាា នពន្ទោះផ្លា ល់។ 

៣.៣ បញ្ហា ប្បឈម្ 
 

1. អនកេេួល្ល ៥% ានឲ្យែឹង្ថា វាមនការលាំាកកនុង្ការពធវើែាំពណើ រពៅកាន់កថ្នលង្
ែក ប្ាក់ ពដាយសារថ្តសាថ នភាេ្លូវលាំាក។ 
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2. អនក្តលស់មភ សន៍ថ្ត ២ ន្ទក់ប៉ាុពណ្តណ ោះ ថ្ែលានបតូរសីុម្កាតេូរស័េា។ ពនោះគឺជាការ
ចប់អារម្មណ៍េិពសសមួ្យ ពដាយសារេួកោត់ភាគពប្ចើនប្តូវានជូនែាំណឹង្កនុង្
អាំឡុង្ពេល        បណតុ ោះបណ្តត លរចួពហើយថា មិ្នប្តូវផ្លល ស់បតូរពលែសីុម្កាតរបស់េួក
ោត់ពឡើយ ពប្ោោះវានឹង្បណ្តដ លឲ្យមនការលាំាកថ្្នកភ័្សដុភារសប្មប់វងី្។ 
ពទាោះបីជា ម្នុសេភាគពប្ចើនអាចបតូរ ពលែរបស់ែលួនញឹកញប់ ពៅពេលេួកោត់
បញ្ចូ លេឹកប្ាក់ក៏ពដាយ ប៉ាុថ្នតតាម្រយៈការបណតុ ោះបណ្តត ល ពែើម្បជួីយេប់សាក ត់
ឧបសគគប្បតិបតតិការពនោះ គឺវាហាក់ែូចជាមនែាំពណើ រការលអ។ មនករណីថ្ត ២ 
ប៉ាុពណ្តណ ោះ ថ្ែលេួកោត់ានបតូរពលែេូរស័េា គឺពដាយសារមូ្លពហតុែូចខ្ង្ពប្កាម្៖ 

ក. ស្រសតីវយ័ចាំណ្តស់មន ក់ានាត់េូរស័េា ពហើយបន្ទា ប់ម្កានសុាំឲ្យពម្ភូ្មិ្ពប្បើ
ពលែរបស់ោត់ជាំនួសវញិ។ 

ែ. បុរសចាំណ្តស់មន ក់ានេេួលការ្េេវ្ ាយោណិជជកម្មេីប្កមុ្ហ ុន 
SMART ពហើយានសពប្ម្ចចិតតផ្លល ស់បតូរពលែ។ 

3. អនកេេួល្លប្បមណ ១% គឺជាជនចស់ជរា ពហើយមិ្នមនេូរស័េាផ្លា ល់ែលួន ឬមិ្ន
ែឹង្អាំេីរពបៀបពប្បើប្ាស់េូរស័េា ែូពចនោះពហើយេួកោត់មិ្នអាចចូលរមួ្កនុង្ព្ារសាច់
ប្ាក់តាម្រយៈប្បេ័នធសារ SMS ជាមួ្យធន្ទោរវងី្ានពឡើយ។ ែាំពណ្តោះស្សាយ
ថ្ែលានបង្ហា ញពដាយ អង្គការបន្ទា យស្សី គឺថា ជាំនួយការភូ្មិ្ ានដាក់ពលែេូរស័េា
របស់ោត់ជាំនួសវញិ ពហើយពៅែកសាច់ប្ាក់ បន្ទា ប់ម្កយកប្ាក់ពន្ទោះពៅជូនផ្លា ល់
ែល់អនកេេួល្ល។ 

4. ជាំងឺ្រាតតាតកូវែី១៩ ានបង្កការលាំាកកនុង្ការពធវើេិធីធាំៗសប្មប់អនកេេួល្ល 
ពែើម្បីេេួលានការេនយល់ែលីៗ/ការថ្ណន្ទាំអាំេីកម្មវធីិប័ណណេូទាត់។ អនកេេួល្ល
ប្បមណជា ១៥% (កនុង្ពន្ទោះ អនកថ្ែលរស់ពៅកនុង្ពែតតពោធិ៍សាត់  ៨% និង្ពៅសល់ 
៧% ពៅពែតតពសៀម្រាប) ថ្ែលប្តូវានសមភ សន៍ ានសពប្ម្ចចិតតមិ្នចូលរមួ្ការ
ប្បមូ្ល្តុាំណ្តមួ្យពដាយសារការភ័្យខ្ល ចការែលង្ជាំងឺ្។ ពលើសេីពនោះពេៀត អប្តាែលង្ជាំងឺ្
កូវែី១៩ ថ្ែលមនលកេណៈ ពឡើង្ចុោះ ានពធវើឲ្យមនការលាំាកសប្មប់អនកពរៀបចាំការ
ជួបជុាំធាំៗពដាយសារវធិានការណ៍ការោរ និង្ការថ្កសប្ម្ួលពោលការណ៍ថ្ណន្ទាំជា
បនតបន្ទា ប់។ វធិានការបប្ម្ុង្ប្បយ័តនជាមុ្នជារមួ្ោក់េ័នធនឹង្ការរកាគមល តសង្គម្ ការ
រកាអន្ទម័្យនែ និង្ការោក់ម៉ាសប្តូវានអនុវតតខ្ជ ប់ែជួន ្ង្ថ្ែរ។ 

5. ពៅពេលេេួលានសាច់ប្ាក់េីកថ្នលង្ែកប្ាក់តាម្រយៈកម្មវធីិព្ាើសារជាអកេរកនុង្
េូរស័េានែ អនកចូលរមួ្ានពសនើសុាំថ្តពលែេូរស័េា និង្ពលែកូែ PIN ប៉ាុពណ្តណ ោះ។ កនុង្
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ករណីែលោះ ម្នុសេថ្ែលមិ្នថ្ម្នជាអនកេេួល្លផ្លា ល់អាចជួយែកប្ាក់ជាំនួសអនក
េេួល្ល។ ការពធវើថ្បបពនោះគឺមនទាាំង្ចាំណុចវជិជមន (កនុង្ករណីថ្ែលអនកេេួល
្លមនអាការៈមិ្នស្សលួខ្ល ាំង្ ឬ មិ្នអាចពធវើែាំពណើ រពៅកាន់េីតាាំង្ែកប្ាក់ េួក
ោត់ពៅថ្តអាចេេួលានអតថប្បពយជន៍េីប្បេ័នធពនោះ) និង្ចាំណុចអវជិជមន 
(ឧទាហរណ៍ វាអាចេុកឱកាសែលម់្នុសេថ្ែលអាចទាញយកប្បពយជន៍េីប្បេ័នធ
ពដាយអោះអាង្ថា ែលួនជាអនកេេួល្ល ពដាយសារោម នការព្ាៀង្ផ្លា ត់ពឡើង្វញិ)។ 

6. កិចចសនោជាមួ្យវងី្ប្តូវការពេលពវោយូរពែើម្បែីាំពណើ រការ ពហើយមនការរញុពៅ
វញិពៅម្កពប្ចើនែង្។ ប្បសិនពបើមនការផ្លល ស់បតូរណ្តមួ្យពៅពលើកិចចសនោ ពន្ទោះ
នឹង្ការលាំាកថ្កសប្ម្លួតាម្ភាល ម្ៗពេ។ 

7. ជាំងឺ្រាតតាតកូវែី១៩ ានបង្កការលាំាក មិ្នប្តឹម្ថ្តចាំពោោះការជួបជុាំោន ពៅកនុង្ភូ្មិ្
កនុង្ប្ោពនោះប៉ាុពណ្តណ ោះពេ ប៉ាុថ្នតវាថ្លម្ទាាំង្លាំាកចាំពោោះភាគីោក់េ័នធកនុង្ការពរៀបចាំកិចច
ប្បជុាំ្ង្ថ្ែរ ពហើយក៏ពធវើមនការលាំាកចាំពោោះេីប្បឹកាគពប្មង្ កនុង្ការពធវើែាំពណើ រពៅ
ពែតតពេៀត្ង្។ ពទាោះបី វាជាការយឺតយ៉ាវមួ្យរយៈែលី ថ្តចាំណុចចាំាច់ថ្ែលប្តូវពដាោះ
ស្សាយ គឺការយកចិតតេុកដាក់ែល់ប្បពយជន៍ននភាគីោក់េ័នធទាាំង្អស់។ 

8. បញ្ហា ប្បឈម្ថ្ែលប្តូវានថ្ចករ ាំថ្លកេីភាគីោក់េ័នធទាាំង្អស់ ពៅពេលពដាោះស្សាយ
ជាមួ្យអាជាា ធរមូ្លដាា ន គឺការកាត់បនថយអាំពេើេុករលួយ។ ភាគីោក់េ័នធទាាំង្អស់
ានឲ្យែឹង្ថា ជាការសាំខ្ន់ណ្តស់ថ្ែលប្តូវប្បកាន់ខ្ជ ប់នូវលកេណៈវនិិចឆ័យពប្ជើស
ពរ ើស និង្ែាំពណើ រការពប្ជើសពរ ើសប្គួសារេេួល្ល។ ឧទាហរណ៍ នរណ្តមន ក់ក៏អាច
ពៅែកប្ាក់េីវងី្ានថ្ែរ ពដាយប្ោន់ថ្តបង្ហា ញពលែកូែវងី្ និង្ពលែេូរស័េា និង្អាច
អោះអាង្ថា ែលួនគឺជាអនកេេួល្លេីគពប្មង្។ ជនពនោះ ប្បថ្ហលជាអាចោក់េ័នធនឹង្
អាជាា ធរមូ្លដាា ន ប៉ាុថ្នតអតតសញ្ហា ណរបស់ោត់មិ្នទាន់ប្តូវានបញ្ហជ ក់ពៅពឡើយពេ។ 

9. ពៅពេលសួរថា ពតើេាំនិញពៅ្ារកនុង្មូ្លដាា ននលលជាង្ មិ្នសូវនលល ឬតនម្លែូចមុ្នពេល
េឹកជាំនន់ ចពម្លើយ គឺមនភាេែុសោន ពៅតាម្តាំបន់។ អនកេេួល្លពៅពែតតាត់
ែាំបង្ានបង្ហា ញថាអវីៗានពឡើង្នលលជាេិពសសបថ្នល។ អនកេេួល្លពៅប្កុង្
ពសៀម្រាបានបង្ហា ញថាទាាំង្សាច់ និង្បថ្នលមនការពឡើង្នលលបន្ទា ប់េីេឹកជាំនន់។ អនក
េេួល្លពៅពែតតពោធិ៍សាត់ឲ្យែឹង្ថា បថ្នលពឡើង្នលលបនតិច ប៉ាុថ្នតសាច់ពៅថ្តមនតនម្ល
ែថ្ែល។ អនកេេួល្លពែតតកាំេង់្សពឺាននិយយថា ជារមួ្ តនម្លេាំនិញពៅពលរ          
ែថ្ែល។ ពទាោះយ៉ាង្ណ្តក៏ពដាយ អវីថ្ែលគួរឲ្យចប់អារម្មណ៍ពន្ទោះ គឺថា អនកេេួល
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្ល ១០០% ានពលើកពឡើង្ថា េួកោត់ព ើញថា តនម្លេាំនិញមនការពកើនពឡើង្ ចប់
តាាំង្េីការចប់ព្តើម្ននការរាតតាតជាំងឺ្កូវែី១៩។ 

៣.៤ បេេិពសាធន៍  
 

1. អនកេេួល្លទាាំង្អស់ចង់្ានជាំនួយជាសាច់ប្ាក់ជាង្ជាំនួយជាសមភ រៈ ែូពចនោះេួក
ោត់អាចមនពប្ជើសពរ ើសពប្ចើន ពែើម្បីបាំពរ ើពសចកតីប្តូវការមួ្លដាា នរបស់េួកោត់។ 

2. ជាម្ធយម្ អនកេេួល្លពប្ជើសពរ ើសការចាំណ្តយប្ាក់ជាចម្បង្ពៅពលើអង្ករ និង្ថាន ាំ
ពេេយ។ ពទាោះបីជាពោលបាំណង្ចម្បង្របស់អង្គការ DCA គឺពផ្លត តពលើសនតិសុែ
ពសបៀង្ក៏ពដាយ ក៏   កម្មវធីិជាំនួយសាច់ប្ាក់ និង្ប័ណណេូទាត់ (CVA) រមួ្ចាំថ្ណកែល់
ការថ្លរកាសុែភាេ្ង្ថ្ែរ ពហើយែល់ការអប់រ ាំពៅកនុង្កប្មិ្តតិចតួច (សប្មប់អនក
េេួល្លថ្ែលានពប្ជើសពរ ើសេិញសមភ រសិកាេីសាច់ប្ាក់ពនោះ្ង្ថ្ែរ)។ 

3. ពែើម្បីកាត់បនថយអាំពេើេុករលួយ ជាការសាំខ្ន់ប្តូវបនតេមល ប់អនុវតតថ្ែល អង្គការ 
DCA ្ដល់ការអនុម័្តបញ្ជ ីព ម្ ោះប្គួសារប្កីប្ក ថ្ែលាន្តល់ឲ្យពដាយអាជាា ធរមូ្ល
ដាា ន។ បថ្នថម្េីពនោះ ការបិេ្ាយរយៈពេល ៤៨ ពម៉ាង្ នូវបញ្ជ ីព ម្ ោះប្គួសារប្កីប្ក 
ថ្ែលានពប្ជើសពរ ើស និង្ព្ាៀង្ផ្លា ត់ គឺវាអាចជួយកាត់បនថយភាេលពម្អៀង្ និង្ប
ណតឹ ង្តវា៉ាព្េង្ៗ។ តាម្ឲ្យែឹង្េី ភាគីោក់េ័នធ គពប្មង្េេួលានបណតឹ ង្សរបុចាំនួន 
១០ (ភាគពប្ចើនម្កេីអង្គការនែគូ ែូចជា អង្គការជីវតិ និង្ែី & អង្គការជីវតិនលលលនូរ 
ពហើយោម នោកយបណដឹ ង្ម្កេីអង្គការបន្ទា យស្សីពឡើយ) កនុង្ពន្ទោះក៏ោម នោកយបណដឹ ង្
ណ្តមួ្យជាករណីបណតឹ ង្ពរឿង្រពសើបថ្ែរ។ 

4. លកេណៈវនិិចឆ័យពប្ជើសពរ ើសប្គួសារប្កីប្ក អាចមនការថ្កសប្ម្លួពដាយពចៀសមិ្ន្ុត 
េីស្សុកមួ្យពៅស្សកុមួ្យ។ ករណីពនោះមិ្នអាចពចៀសរចួានពេ។ ពទាោះបីជាភាេបត់
ថ្បនពៅថ្តជាកតាត សាំខ្ន់ក៏ពដាយ ក៏ការប្បកាន់ខ្ជ ប់ជារមួ្តាម្នីតិវធីិប្បតិបតតិសតង់្
ដារ (SOP) គឺជាការចាំាច់ប្តូវថ្តបនតអនុវតត។ ជាលមីម្តង្ពេៀត ចាំាច់ប្តូវរ ាំឮកែល់
អាជាា ធរមូ្លដាា នថា “អវីប្គប់យ៉ាង្នឹង្ប្តូវានព្ាៀង្ផ្លា ត់យ៉ាង្តឹង្រុងឹ្ ែូពចនោះសូម្យក
ចិតតេុកដាក់ពហើយប្តូវមនភាេចាស់ោស់ចាំពោោះលកេណៈវនិិចឆ័យននការពប្ជើស
ពរ ើស”។ 

5. ពប្ៅេីការប្បកាន់ខ្ជ ប់នូវលកេណៈវនិិចឆ័យននការពប្ជើសពរ ើសថ្ែលានពរៀបចាំេុកមុ្ន 
សប្មប់កាំណត់អតតសញ្ហា ណប្គួសារប្កីប្ក វាជាការចាំាច់ប្តូវយកចិតតេុកពៅពលើ
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កប្មិ្តធងន់ធងរននេឹកជាំនន់ថ្ែលានេោករណ៍ពៅកនុង្តាំបន់នីមួ្យៗ ្ង្ថ្ែរ។ ការ
េនយល់ចាំណុចពនោះឲ្យានយ៉ាង្ប្តឹម្ប្តវូែល់អាជាា ធរមូ្លដាា ន គឺវាជួយបពង្កើនការ
យល់ែឹង្ និង្កាត់បនថយអាំពេើេុករលួយ្ង្ថ្ែរ។ 

6. ការចូលរមួ្េីប្គប់ភាគីោក់េ័នធទាាំង្អស់កនុង្ការអនុវតតឲ្យានប្តឹម្ប្តូវនូវកម្មវធីិ
ជាំនួយសាច់ប្ាក់ និង្ប័ណណេូទាត់ (CVA) គឺវា្តល់សារៈសាំខ្ន់កនុង្ការកសាង្េាំន្ទក់
េាំនង្លអ េាំនុកចិតត និង្ធាន្ទឲ្យមនកិចចសហការលអជាមួ្យម្គនតីរដាា ភិ្ាល សាថ ប័នរ
ដាា ភិ្ាល និង្អង្គការមិ្នថ្ម្នរដាា ភិ្ាលព្េង្ពេៀត។ 

7. ពយើង្ថ្លង្មនបុគគលិកថ្ែលប្តូវកាន់សាច់ប្ាក់ពេៀតពហើយ។ អវីប្គប់យ៉ាង្ប្តូវអនុ
វតតស្សបតាម្នីតិវធីិប្បតិបតតិសតង់្ដារ (SOP) និង្ជាមួ្យភាន ក់ង្ហរវងី្។ បុគគលថ្ែល
ជួយអនកេេួល្លកនុង្ការែកប្ាក់ គឺអាចជាពម្ភូ្មិ្ ឬបុគគលិកននកម្មវធីិជាំនួយសាច់
ប្ាក់ និង្ប័ណណេូទាត់ (CVA)។ ការពធវើថ្បបពនោះ ានជួយឲ្យែាំពណើ រការពនោះកាន់ថ្ត
មនសុវតថិភាេ និង្មិ្នមនហានិភ័្យែពស។់ 

8. ការពែលើយតបថ្្នកម្នុសេធម៌្ថ្ែលជាែាំពណើ រការស្សបតាម្ពោលការណ៍ “មិ្នេុក
ពចលនរណ្តមន ក់” គឺជាការរមួ្ចាំថ្ណកែល់ការពលើកសាួយជីវភាេកនុង្ពេលមន
អាសនន។ 

9. ជាការសាំខ្ន់កនុង្ការជូនែាំណឹង្ែល់អនកេេួល្លថា ពតើរបិូយប័ណណអវីថ្ែលេួក
ោត់នឹង្េេួលេីវងី្ពែើម្បពីចៀសវាង្ការភាន់ប្ចលាំ ឬការតវា៉ាណ្តមួ្យ។ ពទាោះបីជាមិ្ន
ានរកព ើញករណីពនោះកនុង្ែាំពណើ រការសមភ សន៍ជាមួ្យអនកេេួល្លក៏ពដាយ 
ប៉ាុថ្នតករណីពនោះប្តូវានពលើកពឡើង្ពដាយភាគីោក់េ័នធពៅកនុង្បេសមភ សន៍ព្េង្។ 

10. អនក្តលស់មភ សន៍ ៣ន្ទក់ ានឲ្យែឹង្ថា វងី្មិ្នានថ្ែកពលែេូរស័េា ឬពលែកូែវងី្
ពេ េីពប្ោោះភាន ក់ង្ហរមនភាេម្មញឹកបាំពរ ើពសវាជូនប្បជាជន ថ្ែលកាំេុង្តប្ម្ង់្ជួររង់្
ចាំ។ បញ្ហា ពនោះអាចន្ទាំឲ្យមនការពបើកប្ាក់ឲ្យែុសម្នុសេ។ 

11. សិកាបថ្នថម្ពលើកម្មវធីិ HUMANSIS ពែើម្បីអាចែឹង្ថា ពតើេួកោត់អាចដាក់នលងថ្ែឆ្ន ាំ
កាំពណើ តជាភាសាថ្ែមរជាជាង្ជាភាសាអង់្ពគលសានថ្ែរឬពេ។ ពបើអាចាន ពយើង្នឹង្
អាចបាំពេញថ្បបបេានប្តឹម្ប្តូវ ក៏ែូចជាជួយ្តល់ពលែកូែវងី្ និង្ព្ាៀង្ផ្លា ត់
េិននន័យានកាន់ថ្តប្បពសើរជាង្មុ្ន។ 
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៤. អនសុាេន ៍
 

1. ពទាោះបីជាអនកេេួល្លែលោះានបង្ហា ញថា នីតិវធីិថ្ែលង្ហយស្សួលបាំ្ុត និង្មន
ផ្លសុកភាេបាំ្ុត សប្មប់េួកោត់ពន្ទោះ គឺប្តូវន្ទាំយកសាច់ប្ាក់ម្ក្ាោះរបស់េួក
ោត់ផ្លា ល់ ថ្តេីប្បឹកាថ្ណន្ទាំមិ្នឲ្យពធវើថ្បបពនោះពេ ពប្ោោះវាអាចបង្កហានិភ័្យសុវតថិ
ភាេែល់អនកថ្ែលកាន់សាច់ប្ាក់ជាប់ែលួន ពហើយពនោះជាការបថ្នថម្ពលើបញ្ហា ថ្ែល
មនជាពប្ចើនរចួម្កពហើយ កនុង្ពន្ទោះ ក៏អាចប្បឈម្នឹង្ការាត់ប្ាក់ មុ្នពេលពៅ
ែល់្ាោះអនកេេួល្ល (សូម្ពម្ើលបថ្នថម្ប្តង់្ “ចាំណុចពរៀនសូប្ត”)។ 

2. ការអពញ្ជ ើញអនកេេួល្លពែើម្បេីនយល់អាំេីែាំពណើ រការពនោះជាមុ្ន គឺវាហាក់ែូចជា
ែាំពណើ រការានលអ។ េីប្បឹកាសូម្្តល់អនុសាសន៍ គួរបនតអនុវតតនីតិវធីិពនោះពដាយ
ពផ្លត តជាេិពសសពលើការរកាពលែេូរស័េា សាកលមេូរស័េាឲ្យានពេញ និង្ែឹង្អាំេី
ការសមគ ល់សារជាអកេរកនុង្េូរស័េានែថាជាសារេីវងី្។ 

3. េិធីសារតាម្ដានហាក់ែូចជាែាំពណើ រការានលអណ្តស់។ េីប្បឹកាាន្តល់           
អនុសាសន៍ឲ្យបនតពប្បើប្ាស់កម្មវធីិប្គប់ប្គង្េិននន័យ HUMANSIS ថ្ែលអនកពរៀបចាំ
អាចេេួលានេ័ត៌មន ប្បសិនពបើមនអនកេេួល្លថ្ែលមិ្នទាន់ានែកប្ាក់។ 
ែលង្តាម្ការសមភ សន៍ មនករណីចាំនួន ៩ ថ្ែលអនកេេួល្លពលើកពឡើង្ថា មន
ការយកចិតតេុកដាក់ពដាយផ្លា ល់េីពម្ភូ្មិ្ ពដាយសួរថា ពតើេួកោត់ប្តូវការជាំនួយ
បថ្នថម្ ឬពធវើសកម្មភាេជាំនួសេួកោត់ េីពប្ោោះសាច់ប្ាក់មិ្នទាន់ប្តូវានពៅែក
ពៅពឡើយពន្ទោះ។ ការយកចិតតេុកដាក់ពនោះានកាត់បនថយការាត់បង់្ឱកាសមិ្ន
ានេេួលជាំនួយ ពហើយគួរថ្តបនតអនវតុតចាំណុចពនោះ ជាថ្្នកមួ្យននកម្មវធីិព្ារសាច់
ប្ាក់។ 

4. ពៅពេលថ្ែលអាចពធវើពៅាន ការអនុវតតប័ណណេូទាត់សាច់ប្ាក់ហាក់ែូចជា
ែាំពណ្តោះស្សាយែ៏ង្ហយស្សួលបាំ្ុតសប្មប់អនកេេួល្ល ពហើយជួយបពញ្ជ ៀស
បញ្ហា ទាក់េង្នឹង្ការផ្លល ស់បតូរពលែេូរស័េា។ ពទាោះជាយ៉ាង្ណ្តក៏ពដាយ ពៅពេល
ថ្ែលមិ្នអាចពធវើពៅានសប្មប់ពហតុ្លប្បតិបតតិការពន្ទោះ សារេីវងី្ពែើម្បែីក
ប្ាក់ គឺពៅថ្តមនប្បសិេធភាេែពស់ពហើយអាចយកពៅពប្បើប្ាស់សប្មប់កម្មវធីិព្ារ
សាច់ប្ាក់ព្េង្ៗាន។ 
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5. ជាការចាំាច់ថ្ែលប្តូវបនតពសនើសុាំឲ្យបុគគលិកទាាំង្អស់យល់ែឹង្សីុជពប្ៅអាំេីនីតិវធីិ
ប្បតិបតតិ សតង់្ដារ (SOP) និង្អនុវតតឲ្យានម្៉ាត់ចត់ ចប់តាាំង្េីពេលចប់ព្តើម្រហូត
ែល់ចប់កម្មវធីិពែើម្បឲី្យែាំពណើ រការមនភាេរលូន។ 

6. ែូចថ្ែលានពលើកពឡើង្ពៅកនុង្វគគថ្ចករ ាំថ្លកបេេិពសាធន៍មួ្យថ្ែលពរៀបចាំពដាយ
អង្គការ DCA ពេលែលោះ មនបណតឹ ង្អាំេីការមិ្នមនព ម្ ោះពៅកនុង្បញ្ជ ីអនកេេួល្ល 
ពហើយបន្ទា ប់េីការេិនិតយពលើករណីពន្ទោះ ពគរកព ើញថាបុគគលពន្ទោះមនសិេធិេេួល
ានកម្មវធីិជាំនួយសាច់ប្ាក់ និង្ប័ណណេូទាត់ (CVA)។ សប្មប់ការអនុវតតបចចុបបនន
ពនោះ គឺប្តូវមនលវកិាបប្ម្ុង្សប្មប់ករណីថ្បបពនោះ ពហើយែាុាំសូម្ថ្ណន្ទាំយ៉ាង្មុ្តមាំ 
គួរបនតអនុវតតថ្បបពនោះពេៀត ជាេិពសសសប្មប់កាលៈពេសៈថ្ែលពយើង្ែឹង្ជាមុ្ន។ 

7. គួរ្តល់េ័ត៌មនែលបុ់គគលិក និង្ភាន ក់ង្ហរវងី្ថា ពទាោះបីេួកោត់ប្បញប់យ៉ាង្ណ្តក៏
ពដាយ ក៏ចាំាច់ប្តូវព្ាៀង្ផ្លា ត់ទាាំង្ពលែេូរស័េា និង្ពលែកូែវងី្ថ្ែរ មុ្នពេលពបើក
សាច់ប្ាក់។ 

 

៥. សេចក្ដេីននិដ្ឋា ន  
 

កម្មវធីិជាំនួយសាច់ប្ាក់ និង្ប័ណណេូទាត់ គឺជាម្ពធោាយែ៏មនប្បសិេធភាេមួ្យកនុង្
ការពលើកកម្ពស់ែល់ការសាដ រពឡើង្វញិនូវេី្ារសប្មប់ប្បជាជន ថ្ែលានជួបការលាំាក 
ឬកាំេុង្ែលង្កាត់សាថ នភាេមិ្នលអពដាយសារថ្តាតុភូ្តធម្មជាតិ ែូចជាេឹកជាំនន់ជាពែើម្។ 
ការអនុវតតថ្បបពនោះពៅមូ្លដាា ន និង្ដាក់ជារាយការណ៍ពៅកនុង្ឯកសារពនោះ បង្ហា ញថា
ពោលបាំណង្ននការ្ដល់សាច់ប្ាក់ពៅកនុង្នែប្បជាជនថ្ែលកាំេុង្ែវោះខ្ត គឺអាចសពប្ម្ច
ានយ៉ាង្លអប្បពសើរ។ 

នែគូថ្ែលចូលរមួ្កនុង្កម្មវធីិជាំនួយសាច់ប្ាក់ និង្ប័ណណេូទាត់ថ្ែលានអនុវតត កនុង្
អាំឡុង្ថ្ែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ កនលង្ពៅពនោះ (អង្គការ PIN អង្គការ FNN អង្គការ DPA អង្គការ 
BS អង្គការ LWD និង្អង្គការ CnD) សុេធថ្តអាចអនុវតតនីតិវធីិប្បតិបតតិសតង់្ដារ (SOP) ថ្ែល
មនស្សាប់ ានយ៉ាង្ប្តឹម្ប្តូវ កនុង្កម្មវធីិព្ារសាច់ប្ាក់ប្បកបពដាយប្បសិេធភាេពៅកនុង្
ពែតតទាាំង្បួន ពដាយជួយែលអ់នកេេួល្លានចាំនួន ២.២៨៤ ប្គសួារ។ តាម្រយៈបេ
េិពសាធន៍ និង្កប្ម្ង្ឯកសារពនោះ គឺវានឹង្អាចចូលរមួ្ចាំថ្ណកែលក់ារពធវើបចចុបបននភាេនីតិ
វធីិប្បតិបតតិសតង់្ដារ (SOP) ប៉ាុថ្នតក៏មនការថ្កសប្ម្ួលតិចតួច្ង្ថ្ែរ ពហើយជារមួ្ គពប្មង្
ានែាំពណើ រការប្បកបពដាយប្បសិេធ្លលអ។  
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ការពប្បើប្ាស់ពសវាវងី្ រមួ្ជាមួ្យកម្មវធីិ Humansis ានជួយសប្ម្ួលែល់អង្គការ
ជាំនួយរបស់វហិារដាណឺម៉ាក នូវកម្មវធីិព្ារសាច់ប្ាក់ ប្បកបពដាយតមល ភាេ និង្ប្បសិេធ
ភាេែល់អនកេេួល្លពោលពៅ ជាមួ្យនឹង្គុណប្បពយជន៍បថ្នថម្ថ្ែលអាចតាម្ដាន
ការង្ហរតាម្ពេលពវោជាក់ថ្សតង្។ អង្គការ DCA និង្ភាគីោក់េ័នធែនេពេៀតអាចពប្បើប្ាស់
វា ពែើម្បជីាប្បពយជន៍របស់ែលួន និង្ការតាម្ដានជាលកេណៈបុគគល កនុង្ករណីថ្ែលសាច់
ប្ាក់មិ្នែក កនុង្រយៈពេល ៤៨ ពម៉ាង្       បន្ទា ប់េីការព្ារ ពែើម្បីថ្សវង្រកែាំពណ្តោះស្សាយ
បញ្ហា  ពោលគឺ ពៅេីបញ្ជ ប់ វាអាចជួយឲ្យអនកេេួល្លទាាំង្អស់េេួលានសាច់ប្ាក់េី
ភាន ក់វងី្។ 

ជារមួ្ កម្មវធីិជាំនួយសាច់ប្ាក់ និង្ប័ណណេូទាត់ (CVA) អនុវតតពដាយ អង្គការ DCA 
ពហើយអង្គការ PIN ជួយបាំពេញតប្ម្វូការការពសបៀង្អាហារជាមូ្លដាា នរបស់បុគគលពោល
ពៅ និង្ប្គួសាររបស់េួកោត់ កនុង្រយៈពេល ៤-៦ សាត ហ៍បន្ទា ប់េីេឹកជាំនន់។ ពលើសេីពនោះ 
កម្មវធីិជាំនួយសាច់ប្ាក់ និង្ ប័ណណេូទាត់ (CVA) ានជួយអនកេេួល្លជាពប្ចើនឲ្យេេួល
ានការេោាល កនុង្អាំឡុង្ពេលលាំាកពន្ទោះ ្ង្ថ្ែរ។ 


