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សស្ច្កដីថ្លែងអាំណរគុណ 
ឯក្សារគន្ោះ្តូវបាន្គរៀបចំគ ើងគដ្ឋយ គោក្ស្សីេី្បឹក្ា Casandra Gally គដ្ឋយមាន្ជំនួ្យលវកិាេី
នាយក្ដ្ឋា ន្ការពារជន្សីុវលិ  និ្ងជំនួ្យមនុ្សសធម៌សហភាេអឺរ  បុ (ECHO) នន្សហភាេអឺរ  បុតាមរយៈ
ក្មមវធីិគសបៀងអាហារេិភេគោក្ (WFP) និ្ងអងគការ DanChurchAid (DCA) ។ គយើងែ្ុំសូមផ្លែងអំណរ
រុណដល់អងគការទំងអស់ផ្ដលបាន្ចូលរមួក្នុងការបគងកើតឯក្សារគន្ោះគ ើង តាមរយៈការអនុ្ញ្ញា តឲ្យ
មាន្កិ្ចចសមាា សន៍្ និ្ងចូលរមួគៅក្នុងដំគណើ រការេិនិ្តយឯក្សារគ ើងវញិ។ េិគសសជាងគន្ោះគៅគេៀត 
គយើងែ្ុំសូមផ្លែងអំណររុណដល់អងគការ PIN អងគការសគគ គ្ ោះកុ្មារ អងគការយូនី្គសហវ និ្ង្រឹោះសាថ ន្មី
្ក្ូហិរញ្ាវតថុចគ្មើន្។ 
 
គយើងែ្ុំក៏្សូមផ្លែងអំណររុណដល់អនក្ផ្ដលបាន្ជួយេិនិ្តយ និ្ងនតល់េ័ត៌មាន្បផ្ន្ថមដល់ការចង្ក្ង
ឯក្សារគន្ោះ ជាេិគសសគោក្ស្សីនាយិកានន្អងគការជំនួ្យរបស់វហិារណឺមា ក្ Kristen Rasmussen 
និ្ងគោក្ Holger Thies មក្េី្ក្ុម្បឹក្ាជាតិរំពារសងគម។ 
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បញ្ជអីកសរកាត្ ់
 

DCA        អងគការជំនួ្យរបស់វហិារដ្ឋណឺមា ក្ 
NGO       អងគការមិន្ផ្មន្រដ្ឋា ភិបាល  
PIN          អងគការ ភីេនលអីុន្នី្ត 
FSP         ភាន ក់្្រនដល់គសវាហិរញ្ាវតថុ  
FG           ្ ក្មុគរលគៅ 
PDM        ការតាមដ្ឋន្គ្កាយគេលគនេរសាច់្បាក់្ 
SOP        នី្តិវធីិ្បតិបតតិសតង់ដ្ឋរ  
HRF        គវេិកាគ្ែើយតបមនុ្សសធម៌  
NCDM     រណៈក្មាម ធិការជាតិ្រប់្រងគ្រោះមហន្តរាយ 
IOs          អងគការអន្តរជាតិ 
HEF មូលនិ្ធិសមធម៌សុខាភិបាល  
LWD        អងគការជីវតិនលែលនូរ 
FNN        អងគការបណ្ដដ ញក្សិក្រ និ្ងធមមជាតិ  
PLW        ស្រសតីមាន្ននេគពាោះ និ្ងបំគៅគដ្ឋោះកូ្ន្  
NCDM     រណៈក្មាម ធិការជាតិ្រប់្រងគ្រោះមហន្តរាយ  
BMS        ្បេ័ន្ធ្រប់្រងអនក្េេួលនល   
PDM        ការតាមដ្ឋន្គ្កាយគេលគនេរសាច់្បាក់្ 
NSPPF    ្ក្បែណឌ គរលន្គោបាយជាតិរំពារសងគម 
SRSP      កិ្ចចរំពារសងគមគ្ែើយតបនឹ្ងវបិតតិ 
UNICEF  អងគការយូនី្គសហវ  
MoP        ្ក្សួងផ្នន្ការ  
3i             ការវនិិ្គោរក្នុងគហដ្ឋា រចនាសមព័ន្ធ  
MAFF      ្ក្សួងក្សិក្មម រកុ្េ្ បមាញ់ និ្ងគន្សាេ  
MEF        ្ក្សួងគសដាកិ្ចច និ្ងហិរញ្ាវតថុ  
WFP        ក្មមវធីិគសបៀងអាហារេិភេគោក្  
NSF         ហិរញ្ាបបទន្កិ្ចចរំពារសងគមជាតិ  
PWYCT   ក្មមវធីិគនេរសាច់្បាក់្ស្មាប់ស្រសតីមាន្ននេគពាោះ និ្ងកុ្មារតូច 
NSPC      ្ក្មុ្បឹក្ាជាតិរំពារសងគម  
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សស្ច្កដីស្សងេប 
 

ឯក្សារគន្ោះបន្តជំរញុកិ្ចចសន្េនារវាងតួអងគជំនួ្យមនុ្សសធម៌ នដរូអភិវឌ្ឍន៍្ ្េមទំង្ក្សួង
នានាគៅក្នុងជួររដ្ឋា ភិបាលគដើមបីឲ្យមាន្ការយល់ដឹងកាន់្ផ្តសីុជគ្ៅអំេីការអនុ្វតតលអស្មាប់គរល
ន្គោបាយរំពារសងគម និ្ងវធិាន្ការនានាផ្ដលអាចអនុ្វតតគដើមបគីលើក្ក្មពស់ការអនុ្វតតបចចុបបន្ន។ 
គរលន្គោបាយរំពារសងគមសថិតគៅគ្កាម្័្តដ៏ធំផ្ដលមាន្ផ្នន្ការ និ្ងកិ្ចចែិតែំ្បឹងផ្្បងគនស
ងៗរន ជាគ្ចើន្្បគភេ។ ឯក្សារគន្ោះគដដ តគៅគលើក្មមវធីិនានាផ្ដលពាក់្េ័ន្ធខាែ ំងគៅនឹ្ងការកាត់បន្ថយ
ហានិ្ភ័យ និ្ងការ្រប់្រងគ្រោះមហន្តរាយតាមរយៈការអនុ្វតតក្មមវធីិគនេរសាច់្បាក់្។ ជាេិគសសជាង
គន្ោះគៅគេៀត ឯក្សារគន្ោះេន្យល់អំេីរគបៀបគលើក្ក្មពស់ផ្នន្ការរំពារសងគមផ្ដលនដល់្បគោជន៍្គៅ
ដល់ស្រសតី និ្ងកុ្មារ។ 
 

វធីិសាស្រសតរមួមាន្ ការសិក្ាបឋមអំេីសាវតា គដ្ឋយមាន្កិ្ចចសមាា សន៍្គបើក្ចំហជាមួយភារី
ពាក់្េ័ន្ធតាមមូលដ្ឋា ន្ ផ្ដល្រប់្រងការគរៀបចំផ្នន្ការ និ្ងការអនុ្វតតផ្នន្ការរំពារសងគម។ គៅគេល
សរគសរគន្ោះ ្បគេសក្មពុជាកំ្េុងអនុ្វតតវធិាន្ការបិេែេប់ក្នុងក្្មិតគនសងៗរន គដ្ឋយសារជំងឺកូ្វដី-១៩ 
ផ្ដលប ោះពាល់ោ ងខាែ ំងដល់ក្ផ្ន្ែងគធវើការ និ្ងគធវើឲ្យដំគណើ រការសមាា សន៍្ជួបការលំបាក្។ 
 

រួរក្ត់សមាគ ល់ថា ឯក្សារគន្ោះេំុបាន្ដ្ឋក់្បញ្ចូ លផ្នន្ការរំពារសងគមទំងអស់គ ើយ ប ុផ្ន្ត
គទោះបីោ ងណ្ដឯក្សារគន្ោះគដដ តគៅគលើការកាត់បន្ថយហានិ្ភ័យ និ្ងការ្រប់្រងគ្រោះមហន្តរាយ
គដ្ឋយមាន្ការគ្បើ្បាស់យន្តការគនេរសាច់្បាក់្ គដ្ឋយយក្ចិតតេុក្ដ្ឋក់្ខាែ ំងគៅគលើផ្នន្ការផ្ដលនដល់
្បគោជន៍្ដល់ស្រសតី និ្ងកុ្មារ។  
 

គៅគេលសរគសរឯក្សារគន្ោះ រាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពុជាគេើបផ្តបាន្អនុ្វតតក្មមវធីិគនេរសាច់្បាក់្ដ៏ធំ
បំនុតគៅក្នុង្បវតតិសាស្រសតរបស់្បគេសក្មពុជា គដើមបេីប់េល់នឹ្ងនលប ោះពាល់នន្ជំងឺកូ្វដី-១៩។ រដ្ឋា ភិបា
លបាន្នសេវនាយ្ក្បែណឌ គរលន្គោបាយជាតិរំពារសងគមគៅចុងឆ្ន ំ២០១៧ និ្ងគធវើកិ្ចចការោ ង
សក្មមគៅក្នុងការជំរញុកិ្ចចសន្េនារវាង្ក្សួងនានារបស់រដ្ឋា ភិបាល គដើមបីគធវើការវាយតនមែ្ បសិេធភាេ 
រយៈគេលផ្វងរបស់រគ្មាង។ អងគការមិន្ផ្មន្រដ្ឋា ភិបាលជាតិ និ្ងអន្តរជាតិមួយចំនួ្ន្ក៏្កំ្េុងអនុ្វតតកិ្ចច
ែិតែំ្បឹងផ្្បងគដើមបីកាត់បន្ថយនលប ោះពាល់ផ្ននក្គសដាកិ្ចចគដ្ឋយសារជំងឺរាតតាតជាសក្ល។ បផ្ន្ថម
េីគលើគ្រោះេឹក្ជំន្ន់្ផ្ដលបាន្គក្ើតគ ើងកាលេី្តីមាសចុងគ្កាយនន្ឆ្ន ំ២០២០ រឺជាការគ្ក្ើន្រឭំក្
ឲ្យគយើងដឹងថា គយើងមិន្រួរគមើលរលំងចំគពាោះការគរៀបចំផ្នន្ការយថាភាេ និ្ងេប់សាក ត់គ ើយ។  
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ជារមួ ការអនុ្វតតលអផ្ដលបាន្នដល់អនុ្សាសន៍្មាន្ដូចខាងគ្កាម៖ 
 

1. ការលុបបំបាត់រមាែ តរវាងរដ្ឋា ភិបាល និ្ងតួអងគជំនួ្យមនុ្សសធម៌/នដរូអភិវឌ្ឍន៍្  
2. ការេ្ងឹងក្មមវធីិមាន្ស្សាប់ផ្ដលគដដ តគលើកុ្មារ  
3. ការគលើក្ក្មពស់េិធីសារ្បាស្ស័យទក់្េងរវាងតួអងគនានា 
4. ការបគងកើតលក្េណៈវនិិ្ចឆ័យ/គរលការណ៍ផ្ណនំាអំេីការគ្ជើសគរ ើសផ្ដលកាន់្ផ្តមាន្លក្េណៈ

គ្ែើយតបស្មាប់ដំគណើ រការគ្ជើសគរ ើស្រួសារមាន្ប័ណណ្កី្្ក្។  
5. ការបគងកើន្ភាេធន់្នឹ្ងវបិតតិរបស់សហរមន៍្តាមរយៈការែិតែំគឆ្ព ោះគៅការអនុ្វតតរំរគូដដ តគលើ

ការេប់សាក ត់។ 
6. ការក្សាង្ក្បែណឌ េ័ត៌មាន្រងឹមំាគដើមបបីគងកើតក្មមវធីិផ្នអក្គលើភ័សតុតាង។  

 
គៅចុងបញ្ច ប់នន្ឯក្សារគន្ោះមាន្អនុ្សាសន៍្មួយចំនួ្ន្ផ្ដលមាន្លក្េណៈជាក់្ោក់្ស្មាប់ប

របិេក្មពុជា និ្ងក្មមវធីិនានាផ្ដល្តូវបាន្អនុ្វតតគៅក្្មិតថាន ក់្ជាតិ។ គៅគេលេាោមគឆ្ព ោះគៅ
សគ្មចឲ្យបាន្នូ្វការអនុ្វតតលអ ការអនុ្វតតវធិាន្ការជាក់្ោក់្តូចៗផ្ដលធានាឲ្យមាន្តមាែ ភាេកាន់្ផ្ត
លអ្ បគសើរ ការគរៀបចំរបាយការណ៍េិន្នន័្យ និ្ងការគរៀបចំផ្នន្ការផ្នអក្គលើភ័សតុតាង និ្ងការេ្ងីក្តាម
ផ្ែសេេឹង/ បគណ្ដត យគៅគលើក្មមវធីិផ្ដលមាន្ស្សាប់អាចគធវើឲ្យកាន់្ផ្ត្បគសើរនូ្វអវីផ្ដលកំ្េុងដំគណើ រការ
លអស្សាប់គៅគហើយ។  
 

សស្ច្កដីស្ដើរ 
 

ការគក្ើន្គ ើងនូ្វគ្រោះមហន្តរាយធមមជាតិរួបនសនឹំ្ងជំងឺរាតតាតកូ្វដី-១៩ បាន្គធវើឲ្យេិភេ
គោក្្យេេួលរងហានិ្ភ័យបំនុត និ្ងបាន្ដ្ឋក់្សមាព ធទំងគៅគលើរដ្ឋា ភិបាល និ្ងតួអងគជំនួ្យ
មនុ្សសធម៌គៅក្នុងការផ្សវងរក្ដំគណ្ដោះស្សាយស្មាប់បញ្ញា ្បឈមទំងគន្ោះ។ បញ្ញា រាងំសេោះផ្ដលបងក
គ ើងគដ្ឋយវបិតតិគសដាកិ្ចចសក្លេំុធាែ ប់គក្ើតមាន្េីមុន្មក្អាចគធវើសាថ ន្ភាេ្ត ប់គៅរក្វឌ្ឍន្ភាេ
កាលេីជាងមួយេសវតសរមុ៍ន្គៅក្នុងការកាត់បន្ថយភាេ្កី្្ក្ និ្ងភាេែវោះខាតរបស់កុ្មារ។ គទោះបីជា
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លេធនល និ្ងនលវបិាក្គៅផ្តមិន្ទន់្បាន្ដឹងគេញគលញក៏្គដ្ឋយ ប ុផ្ន្តការវភិារប ា្ ញថា ចំនួ្ន្កុ្មារ
ផ្ដលរស់គៅក្នុងភាេែវោះខាតផ្ននក្លវកិាអាចគក្ើន្គ ើងជាង ១០០ ោន្នាក់្គៅក្នុងឆ្ន ំ២០២១។1   
 

ជំងឺរាតតាតកូ្វដី-១៩ េំុផ្មន្ជាក្តាត ផ្តមួយរត់ផ្ដលញំញី្បគេសកំ្េុងអភិវឌ្ឍន៍្គ ើយ។ 
គ្រោះធមមជាតិគក្ើតគ ើងកាន់្ផ្តញឹក្ញប់ និ្ងកាន់្ផ្តមាន្ភាេធងន់្ធងរគដ្ឋយសារការផ្្ប្បួលអាកាស
ធាតុ ផ្ដលគធវើឲ្យកាន់្ផ្តមាន្ការលំបាក្ក្នុងការេាក្រណ៍សាថ ន្ភាេផ្ដលនឹ្ងគក្ើតគ ើង។  
 

វធីិសាស្រសតមួយផ្ដលរដ្ឋា ភិបាលបាន្គធវើការគដ្ឋោះស្សាយបញ្ញា ្បឈមេំុធាែ ប់គក្ើតមាន្េីមុន្ផ្ដល
បងកគ ើងគដ្ឋយគ្រោះមហន្តរាយធមមជាតិនង និ្ងជំងឺ្ែងជាសក្លនង រឺការេ្ងីក្ផ្នន្ការរំពារ       
សងគម។ កិ្ចចរំពារសងគម្តូវបាន្កំ្ណត់គដ្ឋយវេិាសាថ ន្ស្សាវ្ជាវសហ្បជាជាតិស្មាប់ការអភិវឌ្ឍ
សងគមថាជា៖ គរលន្គោបាយ និ្ងក្មមវធីិផ្ដលគរៀបចំគ ើងគដើមបីកាត់បន្ថយភាេ្កី្្ក្ និ្ងភាេ្យ
រងគ្រោះតាមរយៈការជំរញុេីនារការ្រ្បក្បគដ្ឋយ្បសិេធភាេ កាត់បន្ថយភាេរងគ្រោះរបស់េលរដា
ចំគពាោះហានិ្ភ័យ និ្ងបគងកើន្សមតថភាេរបស់េួក្រត់គៅក្នុងការ្រប់្រងហានិ្ភ័យគសដាកិ្ចច និ្ងសងគម 
ដូចជាភាេរម ន្ការ្រគធវើ ការមិន្បាន្រិតរូរ ជំងឺ េិការភាេ និ្ងវយ័ចាស់ជរា។  
 

អវីផ្ដលលអ្ បគសើររឺរដ្ឋា ភិបាលមាន្លេធភាេផ្ននក្ហិរញ្ាវតថុ សមតថភាេ និ្ងក្មមវធីិគនសងគដើមបីបន្ត
នដល់ការគនេរសាច់្បាក់្ជូន្េលរដារបស់ែែួន្ ជាផ្ននក្មួយនន្គរលន្គោបាយរំពារសងគម។ តួអងគ
ជំនួ្យមនុ្សសធម៌ ផ្តងផ្តដំគណើ រការក្មមវធីិស្សគដៀងរន  ផ្ដលមាន្សក្មមភាេ និ្ងការអនុ្វតតស្សគដៀង
រន ។ ជាគរឿយៗ ផ្តងផ្តមាន្ក្ងវោះខាតការ្បាស្ស័យទក់្េងរវាងរដ្ឋា ភិបាល និ្ងតួអងគជំនួ្យមនុ្សស-      
ធម៌។ 
 

ការគនេរសាច់្បាក់្ រមួជាមួយជំនួ្យជាសមាា រ រឺជាវធីិសាស្រសតមួយគៅក្នុងចំគណ្ដមវធីិសាស្រសត
ផ្ដលមាន្ការេេួលសាគ ល់បំនុតគៅក្នុងការកាត់បន្ថយភាេែវោះខាត ជួយជំរញុការគងើបគ ើងវញិ និ្ង
ការពារកុ្មារតូចេីការប ោះពាល់គៅនឹ្ងរគបៀបគដ្ឋោះស្សាយបញ្ញា ផ្បបអវជិជមាន្ ដូចជា ការចូលរមួគៅក្នុង
េលក្មមកុ្មារជាគដើម។ គៅគេល្តូវបាន្ដ្ឋក់្ឲ្យសថិតគ្កាមការ្រប់្រងរបស់អនក្នដល់គសវាផ្លទំបឋម 
(ជាញឹក្ញប់ ប ុផ្ន្តមិន្ផ្មន្ជាេូគៅ រឺមាដ យ) ការគនេរសាច់្បាក់្មាន្និ្នាន ការគ្បើ្បាស់គដើមបេិីញ

 
1 អងគការសគគ គ្ ោះកុ្មារ និ្ងអងគការយូនី្គសហវ ឆ្ន ំ២០២០។ ជន្រងគ្រោះគមើលមិន្គ ើញគដ្ឋយសារជំងឺកូ្រ  ូណ្ដ៖ 
កុ្មារគៅក្នុង្រួសារផ្ដលែវោះខាតផ្ននក្លវកិា។ 
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គសបៀងអាហារ ការបង់នលែសាោ/សមាា រសិក្ា និ្ងស្មាប់ការផ្លទំសុែភាេ និ្ងអនាម័យ។ គៅក្នុង
របាយការណ៍តាមដ្ឋន្គ្កាយគនេរសាច់្បាក់្ផ្ដលគរៀបចំគ ើងគដ្ឋយអងគការជំនួ្យរបស់វហិារដ្ឋណឺ
មា ក្ (DCA) កាលេីផ្ែមក្រា ឆ្ន ំ២០២១ អនក្េេួលនលចំនួ្ន្ ១០០% បាន្គលើក្គ ើងអំេីការគេញចិតត
ចំគពាោះការគនេរសាច់្បាក់្ជាងជំនួ្យជាសមាា រ គដ្ឋយសារការគនេរសាច់្បាក់្អាចឲ្យអនក្េេួលគធវើការ
ផ្បងផ្ចក្្បាក់្គៅតាមសាថ ន្ភាេផ្ដលេួក្រត់រិតថាសមស្សបបំនុតស្មាប់្រសួាររបស់រត់គៅ
គេលគនាោះ។ 
 

ការគនេរសាច់្បាក់្កំ្េុងកាែ យគៅជាេ្មង់ផ្ដលមាន្ការេេួលសាគ ល់បំនុតនន្ការនដល់ជំនួ្យ
មនុ្សសធម៌ និ្ងមគធាបាយអន្តរារមន៍្ផ្ដលមាន្្បសិេធភាេ។ វធីិសាស្រសតគន្ោះ្តូវបាន្គ្បើ្បាស់ោ ង
េូលំេូោយគៅក្នុងក្មមវធីិនានាផ្ដលគដ្ឋោះស្សាយការគ្ែើយតបចំគពាោះវបិតតិ។ គៅក្នុង្បគេសក្មពុជា អងគ
ការមិន្ផ្មន្រដ្ឋា ភិបាលគនសងៗរន មួយចំនួ្ន្ ្េមទំងរដ្ឋា ភិបាលនងផ្ដរបាន្គ្បើ្បាស់វធីិសាស្រសតអនុ្វតត
គន្ោះ។  
 

គៅក្នុងក្្មិតអន្តរជាតិ មាន្ការជំរញុោ ងសក្មមគដើមបីឲ្យមាន្ការយក្ចិតតេុក្ដ្ឋក់្ចំគពាោះការ
ដែ ស់បដូរេីការគ្ែើយតបចំគពាោះគ្រោះអាសន្នគៅជាការយក្ចិតតេុក្ដ្ឋក់្គលើការគ្តៀម និ្ងេប់សាក ត់ ផ្ដល
តាមរយៈសក្មមភាេគន្ោះ ្បជាជន្មាន្ភាេរងឹមំា្រប់្រន់្គដើមបេីប់េល់នឹ្ងវបិតតិ និ្ងមាន្យន្តការគដ្ឋោះ
ស្សាយវជិជមាន្ផ្ដលនដល់លេធភាេឲ្យេួក្រត់អាចគដ្ឋោះស្សាយសាថ ន្ភាេអវជិជមាន្ទំងគន្ោះ្បក្បគដ្ឋយ
្បសិេធភាេ។ មិន្្តឹមផ្តមាន្សារៈសំខាន់្គៅក្នុងការេ្ងឹងសមតថភាេរបស់សហរមន៍្គៅក្នុងការ
គដ្ឋោះស្សាយគ្រោះធមមជាតិ និ្ងវបិតតិគសដាកិ្ចចប ុគណ្ដណ ោះគេ ប ុផ្ន្តរដ្ឋា ភិបាលក៏្ចំាបាច់្តវូដែ ស់បដូរគៅជារំរូ
្បក្បគដ្ឋយចីរភាេ ផ្ដលែែួន្មាន្លេធភាេកាន់្ផ្តែពស់គៅក្នុងការគដ្ឋោះស្សាយវបិតតិគដ្ឋយេំុចំាបាច់េឹង
ផ្នអក្ខាែ ំងគៅគលើជំនួ្យេីខាងគ្ៅ តួអងគជំនួ្យមនុ្សសធម៌ និ្ងក្មមវធីិនានាផ្ដលេំុផ្មន្ជាផ្ននក្មួយនន្
រគបៀបវារៈផ្ដលមាន្ស្សាប់។ 
 

មូលគហតុផ្ដល្តូវយក្ចិតតេុក្ដ្ឋក់្ក្នុងការដែ ស់បដូរេីការ្រប់្រងគ្រោះមហន្តរាយគៅជាការ
គរៀបចំគ្តៀម រឺមាន្នូ្វសមាសធាតុគសដាកិ្ចចគៅក្នុងគនាោះ គដ្ឋយសារមាន្ការេេួលសាគ ល់ជាេូគៅថា 
ការនដល់ជំនួ្យមនុ្សសធម៌តំាងេីដំណ្ដក់្កាលដំបូង អាចជួយកាត់បន្ថយការចំណ្ដយេឹក្្បាក់្គៅគលើ
ជំនួ្យមនុ្សសធម៌។ គៅក្នុងកិ្ចចរំពារសងគម និ្ងយុេធសាស្រសតការ្រឆ្ន ំ២០១២-២០២២ របស់ធនាររ 
េិភេគោក្ មាន្ការយក្ចិតតេុក្ដ្ឋក់្ខាែ ំងគៅគលើការធានាឲ្យមាន្ក្មមវធីិសមស្សប មុន្គេលគ្រោះ
មហន្តរាយបងកការប ោះពាល់ និ្ងគៅគលើការអំពាវនាវឲ្យគធវើការេ្ងឹងក្មមវធីិផ្ដលមាន្ស្សាប់ និ្ងអាច
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េ្ងីក្បផ្ន្ថមគៅក្នុងអំ ុងគ្រោះអាសន្ន គដ្ឋយសារគ្រោះមហន្តរាយធមមជាតិកាន់្ផ្តមាន្ការគក្ើន្គ ើង
គៅក្នុងរយៈគេលក្ន្ែងគៅគន្ោះ។ ្បសិន្គបើរដ្ឋា ភិបាលេិនិ្តយគៅគលើគសដាកិ្ចចនន្កិ្ចចរំពារសងគម និ្ង 
តួនាេីរបស់ែែួន្គៅក្នុងការរក្ានលិតនលក្នុងស្សុក្សរបុ រឺមាន្ភ័សតុតាងបញ្ញជ ក់្ចាស់ថា ការរំពារ
េលរដាផ្ដល្យរងគ្រោះបំនុត និ្ងការេ្ងឹងភាេធន់្នឹ្ងវបិតតិរបស់េួក្រត់ អាចជួយកាត់បន្ថយ
បន្េុក្ហិរញ្ាវតថុគៅគលើ្បេ័ន្ធ។ 
 

ស្មាប់កិ្ចចរំពារសងគមគៅក្នុង្បគេសក្មពុជា្ក្បែណឌ គរលន្គោបាយជាតិរំពារសងគម 
(NSPPF) ផ្នន្េីប ា្ ញនែូវស្មាប់កិ្ចចរំពារសងគមគ្ែើយតបនឹ្ងវបិតតិ (SRSP) គសចក្ដីសគងេបគរល
ន្គោបាយ និ្ងឯក្សារជគ្មើស ្តូវបាន្គរៀបចំគ ើង។ គៅក្នុងកិ្ចចែិតែំ្បឹងផ្្បងលមី រាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពុ
ជា គៅគ្កាមការដឹក្នំារបស់ ្ក្មុ្បឹក្ាជាតិរំពារសងគម (NSPC) កំ្េុងដំគណើ រការគរៀបចំ និ្ងគធវើជា
តូបនី្យក្មម្ក្បែណឌ  SRSP។ ដំគណើ រការគន្ោះនឹ្ងជួយបគងកើត្ក្បែណឌ ជាតិជាលក្េណៈ្បេ័ន្ធស្មាប់
ការគ្ែើយតបនាគេលអនារត ផ្ដលគលើសេីវបិតតិផ្ដលពាក់្េ័ន្ធនឹ្ងការផ្្ប្បលួអាកាសធាតុ ដូចជា 
វបិតតិពាក់្េ័ន្ធនឹ្ងសុែភាេ និ្ងគសដាកិ្ចច។ គ្ៅេីគន្ោះ មាន្ផ្នន្ការជាតិរំពារសងគមមាន្ស្សាប់មួយ
ចំនួ្ន្ផ្ដលអនុ្វតតគដ្ឋយភារីពាក់្េ័ន្ធសំខាន់្ៗដូចខាងគ្កាម៖ 

• មូលនិ្ធិសមធម៌សុខាភិបាល (MOH)  
• គបឡាជាតិរបបសន្តិសុែសងគម (NSSF) 
• ក្មមវធីិជាតិគនេរសាច់្បាក់្ស្មាប់ការគ្ែើយតបជំងឺកូ្វដី១៩ និ្ងជំនួ្យរំពារសងគមគ្កាយការ

បិេែេប់/ ក្មមវធីិគនេរសាច់្បាក់្ (្ក្សួងសងគមកិ្ចច និ្ងសាត រយុវនី្តិសមបទ / ្ក្មុ្បឹក្ាជាតិ
រំពារសងគម)  

• ក្មមវធីិគនេរសាច់្បាក់្ស្មាប់ស្រសតីមាន្ននេគពាោះ និ្ងកុ្មារតូច  (អាយុ ០-២ ឆ្ន ំ) ផ្ដលអនុ្វតត
គដ្ឋយ្ក្សួងសុខាភិបាល និ្ង្ក្សួងសងគមកិ្ចច គ្កាមការ្តួតេិនិ្តយេី្ក្មុ្បឹក្ាជាតិរំពារ
សងគម 

• ្បេ័ន្ធគសបៀងប្មងុក្មពុជា 
• ្បេ័ន្ធគសបៀងប្មងុក្មពុជា (្ក្សួងកិ្សក្មម រកុាេ ្បមា ញ់ និ្ងគន្សាេ ្ក្សួងគសដាកិ្ចច និ្ង

ហិរញ្ាវតថុ និ្ងរណៈក្មាម ធិការជាតិ្រប់្រងគ្រោះមហន្តរាយ)  
• ក្មមវធីិអាហារបូក្រណ៍សិសស (ក្មមវធីិគសបៀងអាហារេិភេគោក្ និ្ង្ក្សួងអប់រ ំ យុវជន្ និ្ង

កី្ឡា)  
• ក្មមវធីិអាហារបូតថមាមាតា និ្ងកុ្មារ  
• ក្មមវធីិគនេរសាច់្បាក់្ស្មាប់មាតា និ្ងកុ្មារអាយុគ្កាម 5 ឆ្ន ំ (អងគការយូនី្គសហវ) 



 

េី្ក្ុងភនំគេញ ្បគេសក្មពុជា 8 

 

• យន្តការគនេរសាច់្បាក់្ស្មាប់ការសាដ រគ ើងវញិ គ្កាយគ្រោះេឹក្ជំន្ន់្ (អងគការ DCA)  
• ក្មមវធីិគនេរសាច់្បាក់្ស្មាប់ការគ្ែើយតបគ្រោះេឹក្ជំន្ន់្ និ្ងគ្ែើយតបជំងឺកូ្វដី-១៩ (គដ្ឋយ

ក្មមវធីិគសបៀងអាហារេិភេគោក្)  
 

ឯក្សាររដ្ឋា ភិបាលផ្ដលពាក់្េ័ន្ធបំនុតអំេីកិ្ចចរំពារសងគមគៅក្នុង្បគេសក្មពុជា រឺ្ក្បែណឌ
គរលន្គោបាយជាតិរំពារសងគម ផ្ដលគលើក្គ ើងអំេីផ្នន្ការយុេធសាស្រសតស្មាប់ឆ្ន ំ២០១៦-
២០២៥។ សមារម ឬអងគភាេរដ្ឋា ភិបាល និ្ងមិន្ផ្មន្រដ្ឋា ភិបាលគនសងគេៀត (ផ្ដលបាន្គលើក្គ ើងខាង
គលើ) មាន្ក្មមវធីិរចួជាគស្សចស្មាប់គដ្ឋោះស្សាយកិ្ចចរំពារសងគមគ្ែើយតបនឹ្ងវបិតតិគៅក្នុង្បគេស។ 
 

គរលបំណងនន្ឯក្សារគន្ោះរឺគដើមបីស្មបស្មួលកិ្ចចសន្េនាកាន់្ផ្តសីុជគ្ៅរវាងតួអងគ
ជំនួ្យមនុ្សសធម៌ និ្ងមគន្តីរដ្ឋា ភិបាល អំេីអវីផ្ដលជាការអនុ្វតតលអស្មាប់ផ្នន្ការរំពារសងគម និ្ង
រគបៀបអនុ្វតតគៅក្នុងបរបិេក្មពុជា ជាេិគសសគៅគេលនិ្ោយអំេីផ្នន្ការគដដ តគលើស្រសតី និ្ងកុ្មារ។ 
 

វិធីសាស្រស្ត 
 

ដំណ្ដក់្កាលដំបូងរឺ្តូវេិនិ្តយគមើលឯក្សារសដីេីការអនុ្វតតលអស្មាប់ផ្នន្ការរំពារសងគម
ផ្ដលបាន្ចង្ក្ង។ ការ្តតួេិនិ្តយបឋមគលើក្េីេីររឺគដដ តគៅគលើផ្នន្ការគនេរសាច់្បាក់្ ការអនុ្វតត 
និ្ងអតថ្ បគោជន៍្ផ្ដលបាន្ចង្ក្ងនន្ផ្នន្ការគន្ោះ។ ដំណ្ដក់្កាលេីបីគៅក្នុងការេិនិ្តយឯក្សាររឺ
គដដ តគៅគលើក្មមវធីិមាន្ស្សាប់ផ្ដលមាន្ការវវិតតពាក់្េ័ន្ធនឹ្ងស្រសតី និ្ងកុ្មារ ផ្ដលជាេូគៅរឺជា្ក្មុ្បជា
ជន្ផ្ដល្យរងគ្រោះបំនុត។ 
 

េីេីរ ការសមាា សន៍្គដ្ឋយគបើក្ចំហ្តូវបាន្គធវើគ ើងជាមួយភារីពាក់្េ័ន្ធតាមមូលដ្ឋា ន្គដើមបី
េេួលបាន្មតិគោបល់របស់េួក្រត់បផ្ន្ថមអំេី្បសិេធភាេនន្ក្មមវធីិផ្ដលរត់បាន្អនុ្វតត និ្ងផ្ននក្
ផ្ដលេួក្រត់គមើលគ ើញឱកាសគៅក្នុងការផ្ក្លមអ។  
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ផ្ដន្កំ្ណត់ 
 

គៅគ្កាម្័្តនន្គរលន្គោបាយកិ្ចចរំពារសងគម ឯក្សារគន្ោះគដដ តគៅគលើការេប់សាក ត់ ការ
្រប់្រង និ្ងការគងើបគ ើងវញិេីគ្រោះមហន្តរាយ ជាេិគសសតាមរយៈការអនុ្វតតក្មមវធីិគនេរសាច់្បាក់្។ 
គទោះបីក្មមវធីិគនសងគេៀតផ្ដលេំុជាប់ពាក់្េ័ន្ធនឹ្ងគ្រោះមហន្តរាយ្តូវបាន្គលើក្គ ើងគដើមបជំីរញុកិ្ចច
សន្េនាអំេីការអនុ្វតតលអ ប ុផ្ន្តទំងគន្ោះេំុផ្មន្ជាចំណុចគដដ តសំខាន់្គៅក្នុងឯក្សារគន្ោះគ ើយ។  
 

គៅគេលគធវើការស្សាវ្ជាវ និ្ងសរគសរឯក្សារគន្ោះ េី្ក្ុងភនំគេញ្តូវបាន្អនុ្វតតវធិាន្ការបិេ
ែេប់ក្នុងក្្មិតគនសងៗរន គដ្ឋយសារនេុោះគ ើងនូ្វជំងឺកូ្វដី-១៩ និ្ងបញ្ញា សមុរសាម ញនន្វបិតតិគន្ោះ។ ក្តាត គន្ោះ
បាន្គធវើឲ្យការសមាា សន៍្ភារីពាក់្េ័ន្ធជួប្បេោះនូ្វបញ្ញា ្បឈមោ ងខាែ ំង។ គទោះបីមាន្ជំនួ្យេីបគចចក្
វេិាដូចជាក្មមវធីិ Teams, Zoom និ្ង WhatsApp ោ ងណ្ដក្ដី ប ុផ្ន្តគយើងគៅផ្តជួប្បេោះបញ្ញា គៅក្នុង
ការភាជ ប់េំនាក់្េំន្ងរន ដផ្ដល។ គ្ៅេីគន្ោះ អនក្េេួលការសមាា សន៍្ជាគ្ចើន្ ្តូវរា ប់រងការ្រនេោះ
ជាមួយនឹ្ងកូ្ន្តូចៗ ផ្ដលគន្ោះរឺជាការលំបាក្មួយក្្មិតផ្លមគេៀត។  
 

ល្ទ្ធ្ល្បឋរ 
 

អវីផ្ដល្តវូក្ត់សមាគ ល់ដំបូងរឺថា គទោះបីការអនុ្វតតលអ និ្ងគរលការណ៍្រប់្ជងុគ្ជាយអាចរក្
បាន្គៅក្នុងឯក្សារគបាោះេុមព និ្ងក្រណីសិក្ាោ ងណ្ដក្ដី ប ុផ្ន្តគយើង្តូវដឹងថា ្បគេសនី្មួយៗមាន្
វបបធម៌ដេ ល់ែែួន្ បញ្ញា ្បឈមដេ ល់ែែួន្ គរលន្គោបាយ និ្ង្ក្បែណឌ ដេ ល់ែែួន្ ដូគចនោះរាល់សំណូម
េរទំងអស់្តូវគរៀបចំឲ្យស្សបតាមបរបិេ្បគេសគេើបអាចយក្មក្អនុ្វតតបាន្។ 
 

អនុ្សាសន៍្ផ្ដលបាន្គលើក្គ ើងគៅក្នុងឯក្សារគន្ោះមាន្គរលគៅនារភាជ ប់រវាងការ្រ/ការ
អនុ្វតតគៅេីក្ផ្ន្ែងដេ ល់ និ្ងការយល់ដឹងផ្ននក្បញ្ញា សាម រតីអំេីការអនុ្វតតលអ។ គទោះបីចំណុចមួយចំនួ្ន្
ហាក់្ដូចជាគៅជាក្្មិតមូលដ្ឋា ន្ោ ងណ្ដក្ដី ប ុផ្ន្តរួរក្ត់សមាគ ល់ថា លុោះ្តាផ្តមាន្ការេ្ងឹងនី្តិវធីិ
្បតិបតតិសតង់ដ្ឋរ នី្តិវធីិគរលន្គោបាយ េិធីសារ និ្ងេំនាក់្េំន្ងរវាងេីភាន ក់្្រែុសៗរន  គេើបេសស
នាទន្ផ្ដលកាន់្ផ្តមាន្លក្េណៈេូលំេូោយ និ្ងការសន្ាគនសងៗអាចគលើក្មក្េិភាក្ាបាន្។ 
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េន្េឹមនឹ្ងគន្ោះ មាន្ការអនុ្វតតលអរមួចំនួ្ន្្បំាមួយ ផ្ដលរួរគលើក្មក្េិចារណ្ដគៅគេលគយើង
និ្ោយអំេីគរលន្គោបាយរំពារសងគម និ្ងផ្នន្ការគ្ែើយតបចំគពាោះកុ្មារ រមួមាន្៖  
 
ការលុបបំបាត់រមាែ តរវាងរដ្ឋា ភិបាល និ្ងតួអងគជំនួ្យមនុ្សសធម៌/នដរូអភិវឌ្ឍន៍្ 

តួអងគជំនួ្យមនុ្សសធម៌/នដរូអភិវឌ្ឍន៍្ និ្ងមគន្តីរដ្ឋា ភិបាលផ្តងផ្តដំគណើ រការក្មមវធីិស្សបរន
ផ្ដលមាន្គរលបំណងស្សគដៀងរន  គហើយេំុបាន្យល់ដឹងគេញគលញអំេីកិ្ចចការផ្ដលភារីពាក់្េ័ន្ធ
គនសងគេៀតកំ្េុងអនុ្វតតគ ើយ គទោះបីគៅក្នុងវស័ិយការ្រដូចរន ោ ងណ្ដក្ដី។ គទោះបីមាន្ក្មមវធីិគនស
ងៗ ដូចជា ្ក្ុមការ្រ គវេិកាគ្ែើយតបមនុ្សសធម៌ និ្ង SP ក៏្គដ្ឋយ ក៏្គៅផ្តមាន្ក្រណីមួយចំនួ្ន្ផ្ដល
ភាន ក់្្រអនុ្វតតេំុមាន្កិ្ចចសហការជិតសនិេធិពាក់្េ័ន្ធនឹ្ងក្្មងសតង់ដ្ឋរ នី្តិវធីិ្បតិបតតិសតង់ដ្ឋររមួ ្េម
ទំងដំគណើ រការគ្ជើសគរ ើសផ្ដលមាន្លក្េណៈសតង់ដ្ឋរនងផ្ដរ។  
 

វធីិសាស្រសតដ្ឋច់គដ្ឋយផ្ ក្េីគរគន្ោះេំុមាន្្បសិេធិភាេក្នុងរយៈគេលផ្វងដូចវធីិសាស្រសតផ្ដល្តវូ
បាន្បន្សុីរន គ ើយ។ គៅក្នុងការសរគសរឯក្សារគន្ោះទំងមូល មាន្ភ័សតុតាងបញ្ញជ ក់្ចាស់ថាគយើងទំង
អស់រន មាន្ក្ងវោះខាតការយល់ដឹងអំេីេំហំនន្កិ្ចចែិតែំ្បឹងផ្្បងរបស់ភារីនី្មួយៗ។ តួអងគជំនួ្យ
មនុ្សសធម៌រួរ្តូវបាន្គលើក្មក្េិចារណ្ដអំេីលេធភាេគៅក្នុងការក្សាងសមតថភាេគៅក្នុង្ក្បែណឌ  
រដ្ឋា ភិបាល គដ្ឋយគដដ តការយក្ចិតតេុក្ដ្ឋក់្គៅគលើការអនុ្វតតការគ្ែើយតបរបស់រដ្ឋា ភិបាល តាមរយៈ
ការទក់្េងគៅ្ក្មុផ្ដល្យរងគ្រោះបំនុត និ្ង្ក្មុផ្ដលេិបាក្េំនាក់្េំន្ង។ ឧទហរណ៍អំេីក្រណី
ទំងគន្ោះ រឺបញ្ញា វវិាេជាមួយអាជ្ាធរមូលដ្ឋា ន្ពាក់្េ័ន្ធនឹ្ងការដគណដើ មកាន់្កាប់ដីធែី។ គ្ៅេីគន្ោះ តួអងគ
ជំនួ្យមនុ្សសធម៌ពំានំាមក្នូ្វបេេិគសាធន៍្ក្នុងវស័ិយជាក់្ផ្សដង និ្ងពាក់្េ័ន្ធគដ្ឋយដេ ល់ ផ្ដលអាចគ្បើ
ជាត្មុយគៅក្នុងការគរៀបចំ និ្ងការអនុ្វតតក្មមវធីិ។ ជាឧទហរណ៍ មគន្តីរដ្ឋា ភិបាលអាចរិតជាលក្េណៈ
អនុ្វតតជាក់្ផ្សដងអំេីក្មមវធីិគនេរសាច់្បាក់្គដ្ឋយគ្បើ្បាស់គលែកូ្ដសារជាអក្សររបស់្ក្មុហ ុន្វងីផ្ដល
គន្ើគៅគលែេូរសេេរបស់អនក្េេួលនល។ ម ាងវញិគេៀត តួអងគជំនួ្យមនុ្សសធម៌អាចដឹងបផ្ន្ថមអំេីអវី
ផ្ដលចំាបាច់្តវូេន្យល់អំេីដំគណើ រការគនេរសាច់្បាក់្ដល់អនក្េេួលនល ឬថាគតើគលែកូ្ដគន្ើរតាមសារ 
SMS រឺជាវធីិលអបំនុតគៅក្នុងការអនុ្វតតដំគណើ រការគន្ោះផ្ដរឬគេ។  
 

សូមបញ្ញជ ក់្ថា រចនាសមព័ន្ធលអ្ បគសើររបស់រដ្ឋា ភិបាលគៅគេលគធវើការគរៀបចំ និ្ងអនុ្វតតផ្នន្ការ
រំពារសងគម រឺជារចនាសមព័ន្ធផ្ដលមាន្លក្េណៈសវ័យ្រប់្រន់្ គដ្ឋយេំុចំាបាច់េឹងផ្នអក្គៅគលើមូលនិ្
ធិេីខាងគ្ៅ ឬនដរូខាងគ្ៅគដើមបីអនុ្វតតផ្នន្ការ។  
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សរបុមក្ អងគការមិន្ផ្មន្រដ្ឋា ភិបាលអាចក្សាងសមតថភាេគៅក្នុង្បេ័ន្ធរដ្ឋា ភិបាល ផ្ដលនំា

មក្នូ្វចំគណោះដឹង និ្ងបេេិគសាធន៍្តាមវស័ិយជាគ្ចើន្ ប ុផ្ន្តមិន្រួរេាោមជំនួ្សឲ្យមុែ្រផ្ដលរដ្ឋា
ភិបាលរួរអនុ្វតតគ ើយ។ េិដាភាេគនសងមួយគេៀត្តូវបាន្ប ា្ ញេីេសសន្របស់អងគការមិន្ផ្មន្រដ្ឋា ភិ
បាល ផ្ដលអងគការទំងគនាោះគមើលគ ើញតួនាេីសំខាន់្បំនុតរបស់ែែួន្ រឺការគធវើោ ងណ្ដឲ្យរដ្ឋា ភិបាល
មាន្រណគន្យយភាេគៅក្នុងការអនុ្វតត។ បញ្ញា ្បឈមបផ្ន្ថមកំ្េុងជួប្បេោះ ជាេិគសសអងគការសងគម 
សីុវលិ រឺក្ងវោះការរំ្េេីរដ្ឋា ភិបាលគៅក្នុងកិ្ចចែិតែំ្បឹងផ្្បងរបស់ែែួន្គដើមបទីក់្េង្បជាជន្្យរង
គ្រោះ ផ្ដលរដ្ឋា ភិបាលេំុទន់្បាន្ទក់្េង។ ភាេែវោះចគនាែ ោះគន្ោះគធវើឲ្យមាន្ការលំបាក្ក្នុងការក្សាង
សាព ន្េំនាក់្េំន្ងរវាងអងគការសងគមសីុវលិ និ្ងរដ្ឋា ភិបាល។  
 
អភិវឌ្ឍបផ្ន្ថមគលើក្មមវធីិមាន្ស្សាប់ផ្ដលគដដ តគលើកុ្មារ  

ក្មមវធីិផ្ដលគដដ តគរលគៅគលើកុ្មារ ដូចជា ក្មមវធីិគនេរសាច់្បាក់្ផ្ដលរាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពុជា
អនុ្វតត រមួរន ជាមួយ អងគការយូនី្គសហវស្មាប់មាតា និ្ងកុ្មារអាយុគ្កាម្បំាឆ្ន ំ បាន្ចាប់គនដើមដំគណើ រ
ការលអរចួជាគស្សចគៅក្នុង្បគេសក្មពុជា។ គដ្ឋយមាន្លេធភាេគធវើការអភិវឌ្ឍបផ្ន្ថមគៅគលើក្មមវធីិមាន្
ស្សាប់ផ្ដលគដដ តគលើកុ្មារ គដ្ឋយយល់ថាកិ្ចចែិតែំ្បឹងផ្្បងទំងអស់មិន្សុេធផ្តអាចអនុ្វតតបាន្តាម  
រយៈរដ្ឋា ភិបាល (ក្នុងក្រណីមួយចំនួ្ន្គដ្ឋយសារគរលការណ៍របស់អងគការមិន្ផ្មន្រដ្ឋា ភិបាល ឬមាច ស់
ជំនួ្យ) អងគភាេផ្ដលគដដ តគលើកុ្មារជាគរលគៅរបស់ែែួន្អាចអភិវឌ្ឍបផ្ន្ថមគៅគលើអវីផ្ដលកំ្េុង
ដំគណើ រការលអស្សាប់។ ការអំពាវនាវឲ្យនដរូអភិវឌ្ឍន៍្ និ្ងការនដល់មូលនិ្ធិរដ្ឋា ភិបាលបផ្ន្ថមគដើមបីអភិវឌ្ឍ
បផ្ន្ថមគលើក្មមវធីិមាន្ស្មាប់ជំនួ្សឲ្យការជំរញុកិ្ចចែិតែំ្បឹងផ្្បងជាមួយនឹ្ងវធីិសាស្រសតដ្ឋច់ៗេីរន  
្តូវបាន្ប ា្ ញថាជាយុេធសាស្រសតលអ្ បគសើរគៅក្នុងការេ្ងឹងជន្ផ្ដល្យរងគ្រោះបំនុតគៅក្នុង 
សងគម។  

គ្ៅេីគន្ោះ ការេ្ងឹងក្មមវធីិផ្ដលគដដ តគលើរយៈគេល ១.០០០ នលងដំបូងនន្ជីវតិរបស់កុ្មារ មាន្
រុណតនមែជាេិគសស គដ្ឋយសារជាគេលផ្ដល ៧០% នន្ក្ងវោះអាហារបូតថមាចាប់គនដើមគក្ើតគ ើង។2 កាល
េីេីរឆ្ន ំមុន្ រដ្ឋា ភិបាលបាន្ដ្ឋក់្ឲ្យអនុ្វតតក្មមវធីិគនេរសាច់្បាក់្មាន្លក្េែណឌ ស្មាប់ស្រសតីមាន្ននេគពាោះ 
និ្ងកុ្មារអាយុចាប់េី ០-២ ឆ្ន ំ ផ្ដលអនុ្វតតគដ្ឋយ្ក្សួងសងគមកិ្ចច អតីតយុេធជន្ និ្ងយុវនី្តិសមបទ 

 
2 អងគការសគគ គ្ ោះកុ្មារ មូលនិ្ធិបញ្ច ប់ភាេ្កី្្ក្របស់កុ្មារ អតថ្បគោជន៍្ស្មាប់កុ្មារសក្ល របាយការណ៍
សគងេបឆ្ន ំ២០២០ ច្ក្ភេអង់គរែស។ 
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(MoSAVY) សថិតគ្កាមការ្រប់្រងរបស់ ្ក្មុ្បឹក្ាជាតិរំពារសងគម (NSPC)។ គទោះបីក្មមវធីិគន្ោះរឺ
ជាក្មមវធីិលមីក៏្គដ្ឋយ ក៏្ក្មមវធីិគន្ោះគៅមាន្សកាដ នុ្េលអាចក្សាងបផ្ន្ថមគៅគលើមូលដ្ឋា ន្គន្ោះបាន្ផ្ដរ។   
 
ការគលើក្ក្មពស់េិធីសារ្បាស្ស័យទក់្េងរវាងតួអងគនានា  

ចំណុចគន្ោះមាន្ពាក់្េ័ន្ធជាមួយនឹ្ងចំណុចការអនុ្វតតលអទំងេីរខាងគលើ។ ្ក្សួងនានារបស់
រាជរដ្ឋា ភិបាល តួអងគជំនួ្យមនុ្សសធម៌ និ្ង/ឬនដរូអភិវឌ្ឍន៍្រួរអនុ្វតតេិធីសារផ្ចក្រផំ្លក្េ័ត៌មាន្នែូវការ
ផ្ដលត្មវូឲ្យមាន្ការផ្ចក្រផំ្លក្េិន្នន័្យចាស់ោស់ និ្ងមាន្តមាែ ភាេ នី្តិវធីិ្បតិបតតិ និ្ងការគធវើ
គសចក្ដីរាយការណ៍គ្កាយការតាមដ្ឋន្ ផ្ដលភារីគនសងៗរន អាចគរៀន្សូ្តេីរន គៅវញិគៅមក្បាន្ ជា
េិគសស រឺបគងកើតឯក្សារការ្រផ្ដលកាន់្ផ្តមាន្លក្េណៈសីុស វ្ ក់្រន ។ 
 
ការបគងកើតលក្េណៈវនិិ្ចឆ័យ/គរលការណ៍ផ្ណនំាអំេីការគ្ជើសគរ ើសផ្ដលកាន់្ផ្តមាន្លក្េណៈ
គ្ែើយតបស្មាប់ដំគណើ រការគ្ជើសគរ ើស្រួសារមាន្ប័ណណ្កី្្ក្  

ក្មមវធីិគ្ែើយតបគ្រោះអាសន្នផ្តងផ្តគ្បើ្បាស់លក្េណៈវនិិ្ចឆ័យ្រួសារមាន្ប័ណណ្កី្្ក្ស្មាប់
ដំគណើ រការគ្ជើសគរ ើសរបស់ែែួន្។ គដ្ឋយ្តវូបាន្បគងកើតគ ើងគដ្ឋយ្ក្សួងផ្នន្ការ លក្េណៈវនិិ្ចឆ័យនន្
ការគ្ជើសគរ ើសគន្ោះមាន្ភាេស័ក្ដិសមស្មាប់ក្មមវធីិេូទំង្បគេសរបស់អងគការរដ្ឋា ភិបាល និ្ងមិន្ផ្មន្ 
រដ្ឋា ភិបាលគនសងៗផ្ដលគធវើកិ្ចចការពាក់្េ័ន្ធនឹ្ងគរលន្គោបាយរំពារសងគម។ ចាប់តំាងេីបាន្ដ្ឋក់្ឲ្យ
អនុ្វតតគៅក្នុងឆ្ន ំ២០០៧ ្ក្ុមការ្រគដ្ឋយមាន្ការរំ្េេី្ក្សួងផ្នន្ការ បាន្ចុោះេិនិ្តយគែតតចំនួ្ន្្បំា
បីជាគរៀងរាល់ឆ្ន ំ និ្ងនដល់សាថ ន្ភាេ្រួសារមាន្ប័ណណ្កី្្ក្ដល់េលរដាផ្ដលមាន្លក្េណៈសមបតតិ
ស្មាប់ក្មមវធីិ។ ប័ណណ្កី្្ក្មាន្សុេលភាេ ៣,៥ ឆ្ន ំ។ គៅក្នុងឆ្ន ំ២០១៦ ក្មមវធីិបាន្េ្ងីក្បផ្ន្ថមគដើមបី
រមួបញ្ចូ លទំងេលរដារស់គៅក្នុងតំបន់្េី្ក្ុង និ្ងតំបន់្ជន្បេ។ គៅក្នុងឆ្ន ំ២០២០ រដ្ឋា ភិបាលក៏្បាន្
ដ្ឋក់្ឲ្យអនុ្វតតដំគណើ រការ្រួសារមាន្ប័ណណ្កី្្ក្ផ្នអក្គលើត្មូវការនងផ្ដរ។  
 

ភាេយូរអផ្ងវងរបស់ក្មមវធីិមាន្លក្េណៈសមបតតិបផ្ន្ថមផ្ដល្តវូបាន្េេួលសាគ ល់ោ ងេូលំ
េូោយេូទំង្បគេស ថាជាលក្េណៈវនិិ្ចឆ័យ និ្ងជាដំគណើ រការគ្ជើសគរ ើសផ្ដលមាន្ភាេស័ក្ដិសម 
គទោះបីគៅក្្មិតមូលដ្ឋា ន្ (ដូចជា ការេេួលបាន្ការេេួលសាគ ល់េីគមភូមិ និ្ងអាជ្ាធរមូលដ្ឋា ន្)។ រួរ
ក្ត់សមាគ ល់ថា នដរូអភិវឌ្ឍន៍្នឹ្ងអនុ្វតតលក្េណៈវនិិ្ចឆ័យគ្ជើសគរ ើសមួយគនសងគេៀត ្បសិន្គបើែែួន្
សគ្មចថា ការអនុ្វតតគនាោះមាន្ភាេស័ក្ដិសមជាងចំគពាោះលក្េណៈ និ្ងគរលបំណងនន្ក្មមវធីិរបស់      
ែែួន្។ វធីិសាស្រសតេូគៅមួយគនសងគេៀត រឺការគ្បើ្បាស់្រួសារមាន្ប័ណណ្កី្្ក្ជាមូលដ្ឋា ន្ ែណៈផ្ដល



 

េី្ក្ុងភនំគេញ ្បគេសក្មពុជា 13 

 

្តូវេេួលសាគ ល់ថា េលរដាទំងអស់មិន្សុេធផ្តអាចេេួលបាន្ការរំ្េេីក្មមវធីិគ ើយ។ ចំណុចគន្ោះរឺ
មាន្ន័្យថា មាន្ភាេចំាបាច់ក្នុងការគធវើការគនេៀងដេ ត់បផ្ន្ថម និ្ងធានាថា អនក្ផ្ដលមាន្គៅក្នុងបញ្ជ ីជា 
្រួសារមាន្ប័ណណ្កី្្ក្រឺេិតជា្កី្្ក្េិត្បាក្ដផ្មន្។  
 

គទោះបីោ ងណ្ដក៏្គដ្ឋយ ក៏្អាចមាន្ការសគងកតគ ើញថា រមាែ តរវាង្រសួារមាន្ប័ណណ្កី្្ក្ 
និ្ង្រួសារជិតធាែ ក់្គៅភាេ្កី្្ក្ មាន្ភាេែុសរន តិចតួចខាែ ំង។ គយើងរួរគធវើការេិចារណ្ដគៅគលើជំងឺ
រាតតាតកូ្វដី-១៩ ផ្ដលគធវើឲ្យចំនួ្ន្្បជាជន្ទំងគន្ោះគក្ើន្គ ើង។ អវីផ្ដល្បគសើរ ដំគណើ រការគ្ជើសគរ ើស
កាន់្ផ្តមាន្លក្េណៈគ្ែើយតបផ្ដលអាចគធវើបចចុបបន្នភាេកាន់្ផ្តញឹក្ញប់អាចដ្ឋក់្ឲ្យអនុ្វតតបាន្។ 
មាន្សំណូមេរឲ្យគធវើការស្មួលេិន្េុគដើមបីអនុ្ញ្ញា តឲ្យមាន្ការេ្ងីក្តាមផ្ែសបគណ្ដត យ ឬបគងកើន្ចំនួ្ន្
សំណួរ/ការគ្ជើសគរ ើសលក្េណៈវនិិ្ចឆ័យគ្ជើសគរ ើស។  
 

កិ្ចចែិតែំ្បឹងផ្្បងគធវើឲ្យលក្េណៈវនិិ្ចឆ័យ្រួសារមាន្ប័ណណ្កី្្ក្កាន់្ផ្តមាន្លក្េណៈគ្ែើយតប
្តូវបាន្អនុ្វតតគៅក្នុងឆ្ន ំ២០២០ និ្ង្តូវបាន្គៅថា ្រួសារមាន្ប័ណណ្កី្្ក្ផ្នអក្គលើត្មូវការ។ គៅ
គ្កាម្បេ័ន្ធ ្រួសារមាន្ប័ណណ្កី្្ក្ OD េលរដារស់គៅក្នុងភូមិអាចគៅជួបជាមួយមគន្តី ំុ និ្ងគសនើសំុ
ការសមាា សន៍្នែូវការ។ បនាេ ប់មក្លេធនលនឹ្ង្តូវេិនិ្តយគ ើងវញិគដ្ឋយរណៈក្មាម ធិការផ្ដលសថិតគៅ
គ្កាម្ក្មុ្បឹក្ា ំុ។ គន្ោះរឺជាដំណ្ដក់្កាលវជិជមាន្គៅក្នុងេិសគៅនន្លក្េណៈវនិិ្ចឆ័យមាន្លក្េណៈ
គ្ែើយតប ផ្ដលអនុ្ញ្ញា តឲ្យក្មមវធីិគនសងៗអាចបំគេញតាមគរលបំណងរបស់ែែួន្បាន្កាន់្ផ្តលអ្ បគសើរ។  
 

បចចុបបន្ន អងគការ GIZ កំ្េុងរោិះរក្វធីិគដើមបីគធវើវមិជឈការលក្េណៈវនិិ្ចឆ័យនន្ការគ្ជើសគរ ើស្រសួារ
មាន្ប័ណណ្កី្្ក្ រមួជាមួយនឹ្ង្ក្សួងពាក់្េ័ន្ធ។ គរលគៅយុេធសាស្រសតរឺគដើមបីគធវើឲ្យភារីអាជ្ាធរមូល
ដ្ឋា ន្កាន់្ផ្តមាន្េំនុ្ក្ចិតតគលើែែួន្ឯង ជាមួយនឹ្ងសថិរភាេកាន់្ផ្តលអ្ បគសើរ គដ្ឋយនដល់អំណ្ដចអនុ្វតតគៅ
ក្្មិតមូលដ្ឋា ន្ផ្ដលមាន្ភាេបត់ផ្បន្ជាងការអនុ្វតតបចចុបបន្ន។ បចចុបបន្ន មាន្ការគសនើថា ការគធវើដំគណើ រ
គឆ្ព ោះគៅ ំុគៅផ្តមាន្តួនាេីសំខាន់្គៅក្នុងដំគណើ រការគ្ជើសគរ ើស។  
 

វធិាន្ការនែូវការ្តូវបាន្អនុ្វតតគដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាលគដើមបីគធវើឲ្យកាន់្ផ្ត្បគសើរនូ្វលក្េណៈវនិិ្ចឆ័យ
គ្ជើសគរ ើសតាមរយៈការអនុ្វតតការ្តួតេិនិ្តយផ្នអក្គលើត្មវូការ។ គទោះបីោ ងណ្ដ វាជាការបន្តសន្េនា
ផ្ដលអាចដ្ឋក់្បញ្ចូ លការេិនិ្តយគដ្ឋយអនក្ជំនាញក្នុងរណៈក្មាម ធិការផ្ដលគធវើការគៅេីក្ផ្ន្ែងដេ ល់ 
(ជាេិគសសតួអងគជំនួ្យមនុ្សសធម៌) គដើមបីេ្ងីក្ក្្មងសំណួរ/លក្េណៈវនិិ្ចឆ័យគ្ជើសគរ ើស។ វធីិសាស្រសត
ដំគណើ រការមួយគេៀតរឺ្តូវបគងកើតគរលការណ៍ផ្ណនំាផ្ដលអាចផ្ចក្រផំ្លក្រវាងតួអងគជំនួ្យមនុ្សសធម៌ 
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នដរូអភិវឌ្ឍន៍្ និ្ងរដ្ឋា ភិបាល គដើមបឲី្យភារីពាក់្េ័ន្ធទំងអស់អាចអនុ្វតតគដ្ឋយផ្នអក្គៅគលើត្មូវការ
របស់ែែួន្គដ្ឋយគ្បើ្បាស់គរលការណ៍ផ្ណនំាមូលដ្ឋា ន្ផ្តមួយ។  
 
ការបគងកើន្ភាេធន់្នឹ្ងវបិតតិ របស់សហរមន៍្តាមរយៈការែិតែំគឆ្ព ោះគៅការអនុ្វតតរំរូគដដ តគលើ
ការេប់សាក ត់ 

ដូចផ្ដលបាន្គលើក្គ ើងេីខាងគដើមគៅក្នុងឯក្សារគន្ោះ គសដាកិ្ចចនន្ការដែ ស់បដូរគៅរំរផូ្នអក្គលើ
ការេប់សាក ត់ ផ្ដលេឹក្្បាក់្ភារគ្ចើន្្តូវបាន្គ្បើ្បាស់គដើមបបីគងកើន្ភាេធន់្នឹ្ងវបិតតិរបស់សហរមន៍្ 
រំ្េដល់កុ្មារ និ្ងធានាថា េលរដា្យរងគ្រោះបំនុត្តូវបាន្ការពារកាន់្ផ្តលអ្ បគសើរេីហានិ្ភ័យ 
រួរ្តូវបាន្គលើក្មក្េិចារណ្ដ។ កិ្ចចការគន្ោះអាចអនុ្វតតតាមរយៈការេ្ងឹងក្មមវធីិមាន្ស្សាប់ផ្ដលគដដ ត
រចួជាគស្សចគៅគលើការេប់សាក ត់ និ្ងគដដ តគៅគលើស្រសតី និ្ងកុ្មារ។ បចចុបបន្ន្ ក្សួងគសដាកិ្ចច និ្ងហិរញ្ាវតថុ 
(MEF) កំ្េុងគសនើឲ្យមាន្ដំគណើ រការ្តួតេិនិ្តយផ្ដលមាន្គរលបំណងភាជ ប់ការគនេរសាច់្បាក់្ ក្មមវធីិ 
ក្សាងសមតថភាេមនុ្សស និ្ងរំពារសងគម។ កិ្ចចសន្េនាេាោមដែ ស់បដូរេីវធីិសាស្រសតផ្ដលមាន្យន្ត
ការចាស់ោស់ និ្ងដែ ស់បដូរកាន់្ផ្ត្តង់គឆ្ព ោះគៅវធីិសាស្រសតផ្ដលមាន្លក្េណៈ្រប់្ជងុគ្ជាយ ផ្ដល
រំ្េដល់ការក្សាងសមតថភាេ រមួជាមួយនឹ្ងការគនេរសាច់្បាក់្។ 
 

ឧទហរណ៍រមួមាន្ ការដ្ឋក់្បញ្ចូ លក្មមវធីិអប់រជំំនាញហិរញ្ាវតថុ និ្ងរមួបញ្ចូ លការរំ្េផ្ននក្
សមាា របផ្ន្ថមេីគលើការគនេរសាច់្បាក់្។ បចចុបបន្ន អងគការ UNDP កំ្េុងអនុ្វតតក្មមវធីិសាក្លបងជាមួយ
នឹ្ង្រួសារមួយចំនួ្ន្តូចផ្ដលរឺជាក្មមវធីិបញ្ច ប់ការសិក្ាផ្ដល្រួសារេេួ បាន្ជំនួ្យស្មាប់រំ្េ
សក្មមភាេរបស់ែែួន្។ គរអាចសគងកតគ ើញថា រំនិ្តនដួចគនដើម្បគភេទំងគន្ោះនដល់នលចំគណញជាង
កាលេីេីរឆ្ន ំក្ន្ែងគៅ។  
 

ឧទហរណ៍នន្ការដ្ឋក់្បញ្ចូ លវធីិសាស្រសតផ្ដលមាន្លក្េណៈ្រប់្ជងុគ្ជាយ គទោះជាគៅគលើ
េំហំផ្ដលតូចជាង អាចសគងកតគ ើញមាន្គៅក្នុងកិ្ចចការផ្ដលអនុ្វតតគដ្ឋយអងគការេំនុ្ក្ចិតតកុ្មារក្មពុ
ជា (CCT)។ គដ្ឋយមាន្្បតិបតតិការគចញេីគែតតបាត់ដំបង CCT គធវើសក្មមភាេគៅក្នុងភូមិចំនួ្ន្ ៣៦ គៅ
េូទំង្បគេស។ ក្មមវធីិរបស់អងគការបាន្ចាប់គនដើម គដ្ឋយយក្ចិតតេុក្ដ្ឋក់្ខាែ ំងគៅគលើមី្ក្ូហិរញ្ាវតថុ 
ផ្ដលជួយ្រសួារនានាគៅក្នុងការចាប់គនដើមមុែរបររបស់ែែួន្។ គទោះបីោ ងណ្ដ គរសគងកតគ ើញថា មុែ
របរទំងគន្ោះភារគ្ចើន្េេួលបរាជ័យ្តឹមរយៈគេលមួយឆ្ន ំ ផ្ដលជាេូគៅគធវើឲ្យ្រសួារសថិតក្នុងសាថ ន្
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ភាេអា្ក្ក់្ជាងគៅគេលចាប់គនដើម គដ្ឋយសារ្រសួារ្តវូែចីបុល្បាក់្គ្ចើន្ គហើយចុងគ្កាយរឺ្តូវ
ជំពាក់្បំណុលគរ។ 
 

ក្មមវធីិហិរញ្ាវតថុ្រួសាររបស់អងគការនដល់នូ្វវធីិសាស្រសតកាន់្ផ្ត្រប់្ជុងគ្ជាយ។ គដ្ឋយមាន្ការ
យក្ចិតតេុក្ដ្ឋក់្ខាែ ំងគៅគលើការបគ្ងៀន្ជំនាញហិរញ្ាវតថុ ជាដំណ្ដក់្កាលដំបូងគឆ្ព ោះគៅការបគងកើតមុែ
របរ អងគការនដល់គសវាគនសងៗ ដូចជា ការបណដុ ោះបណ្ដដ លវជិាជ ជីវៈ និ្ងការ្បឹក្ាគោបល់ផ្ដលមាន្នល
ជាវជិជមាន្គៅគលើការក្សាងសមតថភាេរយៈគេលផ្វង។ ដំគណើ រការគន្ោះមាន្សារសំខាន់្ខាែ ំងស្មាប់
ស្រសតីគៅក្នុង្រួសារ ផ្ដលជាេូគៅជាអនក្េេួលបន្េុក្រក្្បាក់្នគត់នគង់្រសួារ និ្ងផ្លទំកូ្ន្ៗ។ 
ឧទហរណ៍ចាស់ោស់មួយេីសិកាេ សាោមួយរបស់អងគការរឺការបគ្ងៀន្ស្រសតីអំេីរគបៀបនលិតចំណី
មាន់្គដ្ឋយែែួន្ឯងគដើមបេួីក្រត់អាចកាត់បន្ថយការចំណ្ដយ។ 
 

ការអនុ្វតតរមួរន នូ្វវធីិសាស្រសតទំងេីរ្បគភេជាមួយនឹ្ងគសវាហិរញ្ាវតថុផ្ដលមាន្យន្តការ
ចាស់ោស់ផ្ដលនឹ្ងេ្ងឹង្បសិេធភាេគរលគៅនន្ការកាត់បន្ថយភាេ្កី្្ក្។ 
 
ការក្សាង្ក្បែណឌ េ័ត៌មាន្រងឹមំាគដើមបីបគងកើតក្មមវធីិផ្នអក្គលើភ័សតុតាង  

្រប់ក្មមវធីិរំពារសងគមរួរមាន្ដំគណើ រការវាយតនមែ និ្ងតាមដ្ឋន្ចាស់ោស់ គដើមបវីាយតនមែ
្បសិេធភាេក្មមវធីិជាក់្ផ្សដង បផ្ន្ថមេីគលើការគធវើឲ្យកាន់្ផ្តលអ្ បគសើរ។ គៅក្្មិតរដ្ឋា ភិបាល ្បឹក្ាជាតិ
រំពារសងគម (NSPC) កំ្េុងគធវើកិ្ចចការរួរឲ្យចាប់អារមមណ៍ គដ្ឋយគធវើការតាមដ្ឋន្ោ ងដិតដល់គៅគលើ
្បសិេធភាេក្មមវធីិផ្ដលដឹក្នំាគដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាល គដ្ឋយគធវើការគ្បៀបគធៀបគរលបំណងដំបូងជាមួយ
នឹ្ងលេធនល។  
 

ការសន្ាេិត្បាក្ដនន្ការេេួលបាន្ការ្រប់្រងេិន្នន័្យចាស់ោស់េេួលបាន្ការរំ្េេី
្ក្បែណឌ តាមដ្ឋន្ និ្ងវាយតនមែនន្កិ្ចចរំពារសងគម (M&E) MNE ផ្ដលមាន្ការពាក់្េ័ន្ធតំាងេីគេល
ចាប់គនដើមបគងកើត្បឹក្ាជាតិរំពារសងគម (NSPC)។ កិ្ចចែិតែំ្បឹងផ្្បងគន្ោះជាប់ពាក់្េ័ន្ធនឹ្ងការបណដុ ោះ
បណ្ដដ លេូលំេូោយគៅគលើសូចនាក្រក្្មិតែពស់ចំនួ្ន្្បមាន្ជា ១០០ ស្មាប់គរលន្គោបាយ
រំពារសងគម។ ការ្រប់្រងេិន្នន័្យក៏្ជាប់ពាក់្េ័ន្ធនងផ្ដរនឹ្ងការគធវើបេប ា្ ញេិន្នន័្យសមស្សប
ស្មាប់្ក្សួងគនសងៗរន ។ ជាងគន្ោះគៅគេៀត កិ្ចចែិតែំ្បឹងផ្្បងគន្ោះមាន្គរលគៅ្ត ប់គៅ
េិន្នន័្យរយៈគេល ៥ ឆ្ន ំចុងគ្កាយ គដើមបីធានាថា មាន្ការចង្ក្ងឯក្សារ្រប់្រន់្។ 
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ការអនុ្វតតផ្ដលគមើលគ ើញគៅក្ផ្ន្ែងគនសង គហើយអាចយក្មក្អនុ្វតតគៅក្នុង្បគេសក្មពុជា រឺការ
បគងកើតការសេង់មតិេូទំង្បគេសអនុ្វតតគដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភិបាលផ្ដលអាចជួយវាយតនមែអំេី្បសិេធភាេនន្ 
កិ្ចចរំពារសងគម។ 
 

គ្ៅេីគន្ោះ ការបគងកើតការជួយេិនិ្តយគមើលនែូវការក្នុងរងវង់រណៈក្មាម ធិការស្មាប់នី្តិវធីិ
្បតិបតតិសតង់ដ្ឋរ ការតាមដ្ឋន្ និ្ងវាយតនមែគ្កាយការគនេរសាច់្បាក់្ និ្ងដំគណើ រការគ្ជើសគរ ើស និ្ង
លក្េណៈវនិិ្ចឆ័យ (ពាក់្េ័ន្ធនឹ្ងអនក្េេួលេីក្មមវធីិ) ្តូវបាន្គសនើគ ើងស្មាប់នដរូមនុ្សសធម៌ និ្ងនដរូ
អភិវឌ្ឍន៍្ ជាផ្ននក្មួយផ្ដលនែូវការ និ្ងគេៀងទត់នន្ការបូក្សរបុលេធនលក្មមវធីិ។ គទោះបី្ក្ុមដូចរន
មាន្រចួគស្សចគៅគហើយ ប ុផ្ន្តរចនាសមព័ន្ធនែូវការអាចជួយគៅក្នុងការជំរញុដល់ការអនុ្វតត។ ចុងគ្កាយ 
ការអភិវឌ្ឍបផ្ន្ថមគៅគលើក្មមវធីិថាន ក់្ជាតិមាន្ស្សាប់ផ្ដលមាន្ជាគស្សចនូ្វ្ក្បែណឌ រងឹមំា និ្ងលេធនល
ចាស់ោស់ និ្ងអនុ្វតតការេ្ងីក្លក្េណៈគនដក្ ្តូវបាន្គសនើគ ើងស្មាប់ជាវធីិមួយនន្ការគរៀបចំក្មមវធីិ
ផ្នអក្គលើភ័សតុតាង។  
 
ខាងគ្កាមរឺជាឧទហរណ៍អំេីក្មមវធីិមាន្ស្សាប់ផ្ដលអាចគ្បើ្បាស់គដើមបបី ា្ ញអំេីចំណុចខាងគលើ។   
 
យន្តការតាមដ្ឋន្ និ្ងគ្តៀមស្មាប់គ្រោះរាងំសងួត 

មជឈមណឌ លេ័ត៌មាន្អំេីគ្រោះរាងំសងួតផ្ដល
បចចុបបន្ន្តូវបាន្បគងកើតគ ើងគដ្ឋយមាន្កិ្ចចស្មប
ស្មួលេីអងគការជំនួ្យរបស់វហិារដ្ឋណឺមា ក្ 
(DCA) គៅក្នុងគែតតទំង ៩ គៅក្នុងចំគណ្ដម ២៥ គៅ
ក្នុង្បគេសក្មពុជា អាចនដល់យន្តការតាមដ្ឋន្ និ្ង
ជូន្ដំណឹងជាមុន្អំេីសាថ ន្ភាេ និ្ងសូចនាក្ររាងំសងួ
ត។ ជាលេធនលដំគណើ រការគន្ោះជួយផ្ក្លមអវធិាន្ការ
គរៀបចំគ្តៀមស្មាប់គ្រោះរាងំសងួត និ្ងគលើក្ក្មពស់ការស្មបស្មួលគៅក្្មិតគែតតគៅក្នុងចំគណ្ដម
មន្េីរពាក់្េ័ន្ធ រមួទំងកាក្បាេ្ក្ហមនងផ្ដរ។  
 

ជាងគន្ោះគៅគេៀត មជឈមណឌ ល្តូវបាន្េេួលសាគ ល់គដ្ឋយ “្បកាស” ឬសារាចរណ៍ផ្ណនំា និ្ង
ចុោះហតថគលខាគដ្ឋយអភិបាលគែតត ផ្ដលក៏្ជា្បធាន្រណៈក្មាម ធិការ្រប់្រងគ្រោះមហន្តរាយគែតត 
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(PCDM) នងផ្ដរ។ សក្មមភាេគន្ោះរមួមាន្តួនាេី និ្ងេំនួ្លែុស្តូវរបស់មន្េីរពាក់្េ័ន្ធ។ ក្តាត គន្ោះបាន្គធវើ
ឲ្យក្មមវធីិផ្ដលេីភាន ក់្្រពាក់្េ័ន្ធអាចគរៀន្សូ្ត និ្ងរំ្េដល់ក្សិក្រគៅក្នុងការគដ្ឋោះស្សាយ និ្ងគ្ែើយ
តបចំគពាោះគ្រោះរាងំសងួត គទោះវាជាការចាប់គនដើមដ៏យឺត ឬសាថ ន្ភាេបនាេ ន់្ក៏្គដ្ឋយ។ 
 

ឧទហរណ៍ មន្េីរធន្ធាន្េឹក្ និ្ងឧតុនិ្យម (PDOWRAM) េេួលែុស្តវូចំគពាោះការ្រប់្រង 
និ្ងការវភិារេិន្នន័្យពាក់្េ័ន្ធនឹ្ងគ្រោះរាងំសងួត និ្ងការជូន្ដំណឹងជាមុន្គៅគ្កាមការស្មបស្មួល
េីរណៈក្មមការគែតត្ រប់្រងគ្រោះមហន្តរាយ (PCDM)។ ជាងគន្ោះគៅគេៀត PDOWRAM បន្តដំគ ើង 
និ្ងផ្ក្លមអសាថ នី្យអាកាសធាតុរបស់ែែួន្ និ្ងគរៀបចំគ្តៀមស្មាប់អន្តរារមន៍្ធន្ធាន្េឹក្។  
 

មន្េីរក្សិក្មម រកុាេ ្បមាញ់ និ្ងគន្សាេ (PDAFF) បន្តចាក់្វា ក់្សំាងស្មាប់សតវចិញ្ច ឹម គ្តៀម
ប្មុងេូជស្សូវ ចំផ្ណក្មន្េីរអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បេគែតត (PDRD) បន្តគរៀបចំផ្នន្េីេីតំាងស្មាប់អណដូ ងេឹក្ 
រក្ាគ្រឿងបនាែ ស់អណដូ ងសនប់ ឧបក្រណ៍បន្សុេធេឹក្ និ្ងក្ែ (សមាអ តេឹក្)។ ជាចុងគ្កាយ កាក្បាេ្ក្ហម
រំ្េដល់ការបគងកើន្ចំគណោះដឹងអំេីគ្រោះរាងំសងួតជាមួយនឹ្ងអនក្សម័្រចិតត និ្ងការគ្ែើយតបរបស់ែែួន្។ 
 

យន្តការគន្ោះមាន្ការលំបាក្ខាែ ំងគៅក្នុងការបំគេញមុែ្រគដ្ឋយសារមន្េីរធន្ធាន្េឹក្ និ្ងឧតុ
និ្យមគៅមាន្សមតថភាេមាន្ក្្មិតគលើការវភិារេិន្នន័្យ និ្ងេាក្រណ៍អាកាសធាតុគដ្ឋយគ្បើ្បាស់ 
សន្េសសន៍្សតង់ដ្ឋរេឹក្គភែៀង (SPI)។ គទោះបីោ ងណ្ដការគបដជ្ាចិតត និ្ងការស្មបស្មួលគៅផ្តមាន្ 
និ្ងសថិតគៅគ្កាមការស្មបស្មួលរបស់ PCDM។ ោ ងគហាចណ្ដស់ បញ្ញា គ្រោះរាងំសងួត្តវូបាន្
នដល់ដំណឹងគៅថាន ក់្គ្កាមជាតិ គហើយបញ្ញា គន្ោះនឹ្ង្តូវសគងកត និ្ងនដល់ដំណឹងជាមុន្្បសិន្គបើវាគក្ើត
គ ើងគៅគេលអនារត។ 
 

អាចមាន្្បគោជន៍្គៅក្នុងការរំ្េដល់ក្សិក្រ និ្ង្រួសាររបស់រត់គដ្ឋយមាន្យុេធសាស្រសត
គដ្ឋោះស្សាយ បផ្ន្ថម ដូចជា វរគសិក្ាជំនាញហិរញ្ាវតថុ ្ក្ុមសន្សំ្បាក់្ និ្ងជគ្មើសរបរចិញ្ច ឹមជីវតិផ្ដល
អាចជួយក្សិក្រ និ្ង្រសួាររបស់រត់ទំងមូលគៅក្នុងការបគងកើន្ភាេធន់្នឹ្ងវបិតតិគៅគេល្បឈមនឹ្ង
គ្រោះរាងំសងួត។ បនាេ ប់មក្ ក្រណីសិក្ារយៈគេលផ្វងអាចអនុ្វតតគដើមបីេិនិ្តយគមើលថាគតើក្សិក្រអាច
កាន់្ផ្តមាន្ភាេធន់្នឹ្ងវបិតតិ និ្ងេ្ងីក្មុែរបរចិញ្ច ឹមជីវតិរបស់ែែួន្ផ្ដរឬគេ បនាេ ប់មក្គេៀតគធវើការវភិារ
អំេីឥេធិេលនន្ក្តាត គន្ោះគៅគលើសន្តិសុែគសបៀង ហិរញ្ាវតថុ្រួសារ គហើយជាលេធនលរឺយុេធសាស្រសតគដ្ឋោះ
ស្សាយផ្ដលបាន្គ្ជើសគរ ើសគៅក្នុងអំ ុងគេលនន្គ្រោះរាងំសងួត។ 
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យន្តការគនេរសាច់្បាក់្ស្មាប់កុ្មារ និ្ងស្រសតីមាន្ននេគពាោះ 
 

គដ្ឋយ្តូវបាន្ដ្ឋក់្ឲ្យអនុ្វតតកាលេីេីរឆ្ន ំមុន្ ក្មមវធីិគនេរសាច់្បាក់្មាន្លក្េែណឌ គន្ោះ្តូវបាន្
នារភាជ ប់គៅនឹ្ងកិ្ចចែិតែំ្បឹងផ្្បងេប់សាក ត់របស់្ក្សួងសុខាភិបាល និ្ងកំ្ណត់គរលគៅចំគពាោះស្រសតី
មាន្ននេគពាោះគៅក្នុង្រួសារមាន្ប័ណណ្កី្្ក្។ ស្រសតីមាន ក់្ៗេេួលបាន្ការេិនិ្តយសុែភាេមុន្គេល
ស្មាល េេួលបាន្េឹក្្បាក់្ ៥០ ដុោែ រអាគមរកិ្គៅគេលស្មាល មាន្សិេធិេេួលបាន្ការេិនិ្តយតាម
ដ្ឋន្ចំនួ្ន្ ៣ ដងស្មាប់ែែួន្ឯង និ្ងកូ្ន្ រចួបនាេ ប់មក្មាន្ការរា ប់រងគៅគលើការចាក់្វា ក់្សំាងជា
កាតេវកិ្ចចស្មាប់កូ្ន្គៅក្នុងរយៈគេលេីរឆ្ន ំដំបូង។ គៅក្នុងរយៈគេលេីរឆ្ន ំក្ន្ែោះ អនក្េេួលនលេេួល
បាន្េឹក្្បាក់្ចំនួ្ន្ ១៩០ ដុោែ រអាគមរកិ្។  
 

ក្មមវធីិខាងគលើរឺជាឧទហរណ៍ោ ងចាស់ោស់អំេីវធីិសាស្រសតការការពារកុ្មារ ផ្ដលផ្តងផ្ត
ចាប់គនតើម គដ្ឋយធានាថាមាត យមាន្រភ៌ផ្ដលមាន្សុែភាេលអ ស្មាលកូ្ន្គដ្ឋយសុវតថិភាេ និ្ងេេួល
បាន្ការរំ្េគៅក្នុងឆ្ន ំដំបូងនន្ជីវតិកូ្ន្របស់រត់។ ជាញឹក្ញប់ ការគធវើអន្តរារមន៍្តំាងេីដំណ្ដក់្
កាលដំបូងនឹ្ងជួយកាត់បន្ថយការអនុ្វតតរគបៀបគដ្ឋោះស្សាយបញ្ញា ផ្បបអវជិជមាន្េី្ក្ុម្រួសារ និ្ងជួយ
ដល់សុែភាេកុ្មារគៅក្នុងរយៈគេល ១.០០០ នលងដំបូងដ៏សំខាន់្នន្ជីវតិ។ គលើសេីគន្ោះគៅគេៀត ក្មមវធីិ
គន្ោះ្តូវបាន្គរៀបចំជារំរតូាមបនាេ ប់េីការ្រ្តូវបាន្អនុ្វតតគដ្ឋយអងគការសគគ គ្ ោះកុ្មារ ផ្ដលប ា្ ញ
អំេីរគបៀបផ្ដលភារីអាចេេួលបាន្អតថ្ បគោជន៍្េីបេេិគសាធន៍្របស់រន គៅវញិគៅមក្ ក៏្ដូចជា
បគងកើន្បផ្ន្ថមគៅគលើអតថ្បគោជន៍្នងផ្ដរ។ 
 

បញ្ញា រាងំសេោះរបស់ក្មមវធីិរឺ ភាេអាចគមើលគ ើញរបស់ែែួន្គៅក្នុងសហរមន៍្។ គដើមបីឲ្យ 
PWYCT អាចសគ្មចបាន្នូ្វវសិាលភាេ និ្ង្បសិេធិភាេផ្ដលចង់បាន្ ចំាបាច់្តវូមាន្យុេធនាការ
េំនាក់្េំន្ងរងឹមំាជាប់ជា្បចំាគៅក្នុងតំបន់្ភូមិសាស្រសតផ្ដលពាក់្េ័ន្ធ គដើមបីឲ្យស្រសតីមាន្ននេគពាោះមាន្ការ
ដឹងអំេីជគ្មើសគន្ោះ គហើយអាចគសនើសំុចុោះគ ម្ ោះ។ 
 

ការសគងកតគលើក្េី ២ ចំគពាោះក្មមវធីិគន្ោះរឺថា ក្មមវធីិគន្ោះគៅផ្តមាន្យន្តការចាស់ោស់ក្នុងវធីិ
សាស្រសតរបស់ែែួន្ រឺដូចរន គៅនឹ្ងក្រណីរគ្មាងគនេរសាច់្បាក់្ផ្ដល្តវូបាន្ជំរញុគដ្ឋយ្ក្សួងគសដា
កិ្ចច និ្ង ហិរញ្ាវតថុ (MEF) ក្នុងក្្មិត្បតិបតតិការ គដ្ឋយមាន្ការសន្មតគដ្ឋយ្បគោលថា ការនតល់ជូន្
អនក្េេួលនលនូ្វសាច់្បាក់្គ្ចើន្ជាងមុន្ នឹ្ងអាចឲ្យេួក្គរសថិតគៅក្នុងសាថ ន្ភាេហិរញ្ាវតថុលអ្ បគសើរ
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តគៅនលងមុែ។ គដ្ឋយសារក្មមវធីិគន្ោះមាន្សភាេលមីគថាម ងគេក្ គេើបមិន្អាចគធវើការវភិាររយៈគេលផ្វងគៅ
គលើឥេធិេលរបស់ក្មមវធីិគន្ោះគៅគលើស្រសតី និ្ងកូ្ន្ៗរបស់េួក្រត់បាន្។ 
 

យន្តការដ៏លអគន្ោះ ផ្ដលជាផ្ននក្មួយនន្កិ្ចចរំពារសងគម រឺគដើមបីគដ្ឋោះស្សាយបញ្ញា ភាេ្កី្្ក្ 
គដ្ឋយមាន្េសសន្ៈកាន់្ផ្ត្រប់្ជងុគ្ជាយ គដើមបឲី្យសហរមន៍្មាន្សមតថភាេកាន់្ផ្តែពស់ក្នុងការក្
សាងសមតថភាេ និ្ងភាេធន់្នឹ្ងវបិតតិ។ គៅគេលសរគសរឯក្សារគន្ោះ ្ក្បែ័ណឌ គរលន្គោបាយ
របស់រដ្ឋា ភិបាលកំ្េុង្ែងកាត់ដំគណើ រការ្តតួេិនិ្តយ ផ្ដលនារភាជ ប់សាច់្បាក់្គៅនឹ្ងសមតថភាេ
មនុ្សស ក៏្ដូចជាក្មមវធីិគនេរសាច់្បាក់្គៅនឹ្ងក្មមវធីិរំពារសងគមផ្ដលដឹក្នំាគដ្ឋយ្ក្សួងគសដាកិ្ចច និ្ង
ហិរញ្ាវតថុ។ គទោះបីសថិតគៅ ក្នុងដំណ្ដក់្កាលដំបូងផ្ដលមាន្ភារីតិចតួចចូលរមួគៅក្នុងកិ្ចចេិភាក្ាក៏្
គដ្ឋយ ប ុផ្ន្តគន្ោះរឺជាជំហាន្វជិជមាន្គឆ្ព ោះគៅរក្ការអនុ្វតតលអនន្កិ្ចចរំពារសងគម។ វារួរឲ្យចាប់អារមមណ៍
ក្នុងការេិនិ្តយគៅគលើក្រណីសិក្ារយៈគេលផ្វងនន្ក្មមវធីិគន្ោះ ផ្ដលអាចប ា្ ញអំេី្បសិេធភាេរបស់
ក្មមវធីិ ជាេិគសសគៅគេលផ្ដលស្រសតីេេួលបាន្ការរំ្េតាមរយៈក្មមវធីិេ្ងឹងសមតថភាេបផ្ន្ថម។ 
 
ក្មមវធីិគនេរសាច់្បាក់្ស្មាប់្រសួារមាន្ប័ណណ្កី្្ក្ (IDP)  
 

គៅអំ ុងផ្ែវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០២០ អងគការជំនួ្យរបស់វហិារដ្ឋណឺមា ក្ (DCA) បាន្អនុ្វតតក្មមវធីិគនេរ
សាច់្បាក់្ និ្ងប័ណណេូទត់ (CVA) គដើមបជំីរញុការសាដ រេីនារក្នុងរយៈគេល និ្ងបនាេ ប់េីគ្រោះេឹក្ជំន្ន់្
ធងន់្ធងរគៅក្នុងគែតតទំងបួន្៖ បាត់ដំបង គសៀមរាប គពាធិ៍សាត់ និ្ងកំ្េង់សពឺ។ អនក្េេួលនលគរលគៅ
ចំនួ្ន្សរបុ ២.៤៨២ នាក់្ រឺគៅរាយបា យគៅក្នុងបណ្ដដ គែតតផ្ដលបាន្គលើក្គ ើងខាងគលើ។ គដើមបីអនុ្វតត
្បតិបតតិការគន្ោះឲ្យបាន្គជារជ័យ DCA បាន្ចូលរមួសហការជាមួយនដរូក្នុងមូលដ្ឋា ន្ដូចខាងគ្កាម៖  
 

• បាត់ដំបង៖ DPA, BS, CnD & LWD 
• គសៀមរាប៖ BS 
• គពាធិ៍សាត់៖ FNN, LWD  
• កំ្េង់សពឺ៖ FNN 
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ភាន ក់្្រនដល់គសវាហិរញ្ាវតថុ 
(ភាន ក់្្រនដល់គសវាហិរញ្ាវតថុ) រឺ វងី គៅ
េូទំងគែតតទំងបួន្។ ក្មមវធីិគនេរសាច់
្បាក់្មាន្វធីិេីរែុសៗរន ។ គៅក្នុងគែតត
គសៀមរាប និ្ងបាត់ដំបង DCA និ្ង 
CnD បាន្គ្បើ្បាស់្បេ័ន្ធ្ រប់្រង
េិន្នន័្យអនក្េេួលនល BMS (BMS) 
គដើមបីនដល់ការ្រប់្រង្បក្បគដ្ឋយ
តមាែ ភាេ និ្ងគេលជាក់្ផ្សដងស្មាប់
ភារីពាក់្េ័ន្ធ។ អនក្េេួលនលបាន្
េេួលសារតាមេូរសេេផ្ដលមាន្គលែកូ្ដវងីចំនួ្ន្ ៨ ែេង់ផ្ដលេួក្រត់គដើមបគីបើក្្បាក់្េីភាន ក់្្រវងី។ 
គៅក្នុងរបាយការណ៍ផ្ដលគធវើគ ើងគដ្ឋយគលែកូ្ដ PIN គដើមបីវាយតនមែក្មមវធីិ Humansis ផ្ដលបាន្អនុ្
វតត មាន្ការគរសគងកតគ ើញថា ដំគណើ រការេេួលបាន្គជារជ័យ ១០០% គៅក្នុងរយៈគេល ៨ នលង គដ្ឋយ
មាន្អ្តាបញ្ច ប់ ៨០% គៅក្នុងរយៈគេល ៤ នលងដំបូង។ 
 

គៅក្នុងការវាយតនមែេីមុន្ៗ េិដាភាេមួយផ្ដលសមុរសាម ញបំនុតនន្នី្តិវធីិគន្ោះ រឺការបតូរគលែេូរ
សេេជាញឹក្ញប់របស់អនក្េេួលនល គ្ពាោះេួក្រត់ដែ ស់បតូរគលែសីុមកាតជំនួ្សឲ្យការបញ្ចូ លេឹក្
្បាក់្គៅក្នុងេូរសេេដផ្ដលគៅគេលផ្ដលអស់េឹក្្បាក់្។ គទោះបីោ ងណ្ដ ក្នុងអំ ុងគេលសមាា សន៍្
ផ្ដលបាន្គធវើគ ើងកាលេីផ្ែមក្រា ឆ្ន ំ២០២១ មាន្ការរក្គ ើញថា អនក្េេួលនលេេួលបាន្ការផ្ណនំា
ចាស់ោស់េីភារីពាក់្េ័ន្ធ និ្ងគមភូមិ ឲ្យរក្ាេុក្គលែេូរស័េេដផ្ដល និ្ងេុក្េូរសេេរបស់ែែួន្ឲ្យមាន្
គភែើង គេញ គដើមបឲី្យ្បតិបតតិការគន្ោះដំគណើ រការបាន្។ មាន្ផ្តមនុ្សស ២ នាក់្ផ្ដលបាន្សមាា សន៍្
ប ុគណ្ដណ ោះផ្ដលបាន្ដែ ស់បតូរគលែេូរសេេរបស់េួក្រត់ក្នុងកំ្ ុងគេលគនេរសាច់្បាក់្ គហើយេួក្រត់
ទំងេីរបាន្ជូន្ដំណឹងគៅ្បធាន្ភូមិរបស់េួក្គរអំេីក្រណីគន្ោះ។ 
 

គៅគែតតគពាធិ៍សាត់ និ្ងកំ្េង់សពឺ ប័ណណេូទត់ LWD, FNN និ្ង DPA បាន្គ្បើ្បាស់ប័ណណេូទត់វ ី
ងជាមគធាបាយចមបងស្មាប់ការគនេរសាច់្បាក់្។ គដើមបអីនុ្វតតកិ្ចចការគន្ោះ អនក្េេួលនល្តវូបាន្
្បមូលនតុំរន ោ ងគ្ចើន្គដើមបីអាចេន្យល់អំេីដំគណើ រការក្មមវធីិគនេរសាច់្បាក់្ និ្ងប័ណណេូទត់ (CVA) 
បាន្្តឹម្តូវដល់េួក្រត់។ អនក្េេួលនលេេួលបាន្ប័ណណេូទត់សាច់្បាក់្ ផ្ដលបនាេ ប់មក្េួក្គរ
បាន្យក្គៅបតូរជាសាច់្បាក់្គៅក្ផ្ន្ែងគបើក្្បាក់្វងី។ គដ្ឋយសារមាន្ការ្រប់្រងេិន្នន័្យ ភារីពាក់្
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េ័ន្ធអាចដឹងថាគតើ អនក្េេួលនលទំងអស់បាន្គបើក្សាច់្បាក់្ផ្ដរឬគេ និ្ងជូន្ដំណឹងដល់អនក្ផ្ដល្តូវ
បាន្ផ្តងតំាង ្បសិន្គបើមាន្ជំនួ្យដេ ល់ែែួន្។ គៅក្នុងដំគណើ រការសមាា សន៍្តាមដ្ឋន្ មាន្ការរក្គ ើញ
ថា ១០០% នន្អនក្េេួលនលគេញចិតតចំគពាោះជំនួ្យជាសាច់្បាក់្ជាងជំនួ្យជាសមាា រៈ។ ១០០% អនក្
េេួលនលផ្ដលបាន្សមាា សន៍្ បាន្គលើក្គ ើងថា ការគនេរសាច់្បាក់្រឺ្រប់្រន់្គដើមបបំីគេញត្មវូការ
គសបៀងអាហារបនាេ ន់្របស់េួក្រត់ (និ្ង្ក្ុម្រួសារ)។ 
 

មាន្ចំណុចរួរឲ្យក្ត់សមាគ ល់មួយចំនួ្ន្អំេីរគ្មាងគន្ោះ។ េីមួយ DCA បាន្េាោមគធវើឲ្យលក្េ
ណៈវនិិ្ចឆ័យ្រួសារមាន្ប័ណណ្កី្្ក្កាន់្ផ្តមាន្លក្េណៈគ្ែើយតប គដ្ឋយគធវើការបិេនាយបញ្ជ ី្រួសារ
មាន្ប័ណណ្កី្្ក្រយៈគេល ៤៨ គមា ង និ្ងឲ្យអនក្ភូមិនដល់ដំណឹង និ្ងគធវើការតវា  ្បសិន្គបើេួក្គរមិន្គេញ
ចិតតចំគពាោះការចុោះបញ្ជ ី ឬរិតថា េួក្រត់រួរផ្ត្តូវបាន្ដ្ឋក់្បញ្ចូ លគៅក្នុងបញ្ជ ី។ ជាមួយនឹ្ងអនក្េេួល
នលចំនួ្ន្ជាង ២,៤០០ នាក់្ មាន្ការេូរសេេតវា ផ្តចំនួ្ន្ ១០ ក្រណីប ុគណ្ដណ ោះ។ គ្ៅេីគន្ោះ DCA និ្ងនដ
រូរបស់ែែួន្ បាន្សហការោ ងជិតសនិេធជាមួយអាជ្ាធរមូលដ្ឋា ន្ គដ្ឋយឲ្យេួក្រត់ដឹងថា ការ្ររបស់
េួក្រត់មាន្សារៈសំខាន់្ខាែ ំង គហើយនឹ្ង្តូវេិនិ្តយគនេៀងដេ ត់ក្នុងគរលបំណងកាត់បន្ថយអំគេើេុក្ 
រលួយ។ ចុងគ្កាយ គរអាចសគងកតគ ើញថា មាន្ការបំគេញការ្របាន្ោ ងលអគៅក្នុងការេន្យល់អំេី
យន្តការគនេរសាច់្បាក់្ដល់អនក្េេួលនល។ 
 

ការយល់គ ើញរមួរន របស់តួអងគជំនួ្យមនុ្សសធម៌ផ្ដលមាន្េិគសាធន៍្គៅក្នុងវស័ិយនឹ្ងប ា្ ញ
រុណតនមែដល់មគន្តី្ក្សួងផ្ដលមិន្អាចយល់ដឹងអំេីវធីិ្បគសើរបំនុតក្នុងការេន្យល់អំេីរគបៀបដំគណើ រ
ការរបស់ក្មមវធីិដល់អនក្េេួលនល។ វរគផ្ចក្រផំ្លក្េ័ត៌មាន្ផ្ដលអងគការមិន្ផ្មន្រដ្ឋា ភិបាលអាចក្
សាងសមតថភាេ និ្ងការយល់ដឹងគៅក្នុងចំគណ្ដម្ក្សួងនានាអំេីេ័ត៌មាន្លមអិតទំងក៏្រួរអនុ្វតតនង
ផ្ដរ។  
 

គ្ៅេីគន្ោះ បញ្ញា រាងំសេោះគៅក្នុងក្មមវធីិគន្ោះរឺ្បសិេធភាេ និ្ងវតតមាន្នន្ ភាន ក់្្រនដល់គសវា
ហិរញ្ាវតថុ។ ្បេ័ន្ធនដល់េ័ត៌មាន្ទន់្គេលគវោ្តវូេុក្គេលឲ្យបាន្្រប់្រន់្គដើមបីស្មបស្មួលការ
គនេរសាច់្បាក់្ជាមួយ ភាន ក់្្រនដល់គសវាហិរញ្ាវតថុ គដើមបីឲ្យេួក្រត់មាន្្បាក់្្រប់្រន់្ស្មាប់រា ប់រង
គលើការចំណ្ដយគនសងៗគៅគេលគ្រោះេឹក្ជំន្ន់្គក្ើតគ ើង។ គទោះបីមាន្ជគ្មើសលអ្ បគសើរគៅគេលគន្ោះ
ក៏្គដ្ឋយ ប ុផ្ន្តលេធភាេរបស់ភាន ក់្្រវងីគៅក្នុងការមាន្សាច់្បាក់្គៅេីតំាងសំខាន់្ៗទំងអស់គៅមាន្
ក្្មិតគៅគ ើយ។  
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ជាចុងគ្កាយ គៅក្នុងការសមាា សន៍្ផ្ដលបាន្គធវើគ ើងក្នុងដំណ្ដក់្តាមដ្ឋន្ការគនេរសាច់្បាក់្ 
មាន្ការសគងកតគ ើញថា ស្រសតីផ្ដលអាចចូលរមួជាមួយ្ក្ុមជួយរំ្េគនសងៗ ដូចជា្ក្មុសន្សំ្បាក់្ ឬ
្ក្មុផ្ដលបាន្រំ្េការេ្ងីក្មុែរបរ្បចំា្រសួារ អាចគ្បើ្បាស់សាច់្បាក់្ស្មាប់ត្មវូការគនសងៗ 
ដូចជា សមាា រសិក្ា និ្ងធានាបផ្ន្ថមគេៀតដល់ការរក្្បាក់្ចំណូលរបស់េួក្រត់ (េិញមាន់្ ឬ្បេ័ន្ធ
គស្សាចស្សេ) គធៀបនឹ្ងស្រសតីផ្ដលេំុអាចចូលរមួគៅក្នុង្ក្មុជួយរំ្េ គហើយបាន្ចំណ្ដយសាច់្បាក់្
គៅគលើគសបៀងអាហារទំងមូល។ អាចមាន្្បគោជន៍្គៅក្នុងការសហការជាមួយេីភាន ក់្្រគនសងគេៀត 
ផ្ដលអាចដ្ឋក់្បញ្ចូ ល្ក្មុជួយរំ្េបផ្ន្ថមគេៀត ការបណតុ ោះបណ្ដត លជំនាញហិរញ្ាវតថុ និ្ងការចាប់គនតើម
អាជីវក្មមខាន តតូចគដើមបីជួយក្សាងភាេធន់្នឹ្ងវបិតតិរបស់សហរមន៍្។ ខាងគ្កាមគន្ោះរឺជាអនុ្សាសន៍្
ផ្ដលេិចារណ្ដគៅគលើគរលគៅរមួនន្ការេ្ងឹងក្មមវធីិមាន្ស្សាប់គៅក្នុងកិ្ចចែិតែំ្បឹងផ្្បងគដើមបី
បគងកើន្្បសិេធភាេ និ្ងការពារជន្្យរងគ្រោះគៅក្នុង្បគេសក្មពុជាឲ្យបាន្កាន់្ផ្តលអ្ បគសើរ។ 
 

អនុសាស្ន៍  
 

1. រួរេិចារណ្ដគៅគលើការបគងកើន្លក្េណៈវនិិ្ចឆ័យគ្ជើសគរ ើស្រសួារមាន្ប័ណណ្កី្្ក្គដើមបី
អនុ្ញ្ញា តឲ្យមាន្ការេ្ងីក្ 

 
ដូចផ្ដលបាន្គលើក្គ ើងេីខាងគដើមគៅក្នុងឯក្សារគន្ោះ ្រួសារមាន្ប័ណណ្កី្្ក្រឺជាលក្េណៈ

វនិិ្ចឆ័យ គ្ជើសគរ ើសផ្ដល្តូវបាន្គ្បើ្បាស់ោ ងេូលំេូោយស្មាប់ក្មមវធីិជាតិគនេរសាច់្បាក់្ 
គដ្ឋយសារមូលគហតុជាគ្ចើន្ ដូចជាអាចេគន្ែឿន្ដំគណើ រការរដាបាល បផ្ន្ថមេីគលើការេេួលសាគ ល់
ចាស់ោស់គៅក្្មិត ំុ។ ដូចផ្ដលបាន្េិភាក្ាេីខាងគដើម រមាែ តរវាង្រសួារមាន្ប័ណណ្កី្្ក្ និ្ង
គសេើរផ្ត្កី្្ក្មាន្លក្េណៈតូចខាែ ំង។ បញ្ញា គន្ោះបាន្គធវើឲ្យភាន ក់្្រនានាគចាេសួរថាលក្េណៈវនិិ្ចឆ័យនន្
ការគ្ជើសគរ ើសរួរ្តូវបាន្ដែ ស់បតូរគដើមបីអនុ្ញ្ញា តឲ្យមាន្ការេ្ងីក្លក្េណៈគនតក្ផ្ដរឬគេ។ មិន្ផ្ត
ប ុគណ្ដណ ោះ ដំគណើ រការគ្ជើសគរ ើស និ្ងនដល់លក្េណៈសមបតតិ មិន្គ្ែើយតប្រប់្រន់្ចំគពាោះការដែ ស់បតូរ
របស់្បជាជន្គ ើយ។ គៅគេលសរគសរឯក្សារគន្ោះ អងគជំនួ្យមនុ្សសធម៌ និ្ងនដរូអភិវឌ្ឍន៍្ជាគ្ចើន្
គ្បើ្បាស់បផ្្មប្មួលលក្េណៈវនិិ្ចឆ័យនន្ការគ្ជើសគរ ើស្រសួារមាន្ប័ណណ្កី្្ក្អាស្ស័យគលើគរល
បំណងរបស់ែែួន្។  
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ដំណ្ដក់្កាល់ជាក់្ោក់្គឆ្ព ោះគៅលក្េណៈវនិិ្ចឆ័យគ្ជើសគរ ើសកាន់្ផ្តមាន្លក្េណៈគ្ែើយតប្តវូ
បាន្អនុ្វតតគដ្ឋយ្ក្សួងផ្នន្ការគៅឆ្ន ំ២០២០ គៅគេល្ក្សួងអនុ្វតតដំគណើ រការ្តួតេិនិ្តយផ្នអក្គលើ
ត្មូវការគៅក្្មិត ំុ ដូចផ្ដលបាន្គលើក្គ ើងគៅក្នុងឯក្សារគន្ោះ។ 
 

្បសិន្គបើមាន្លេធភាេផ្ននក្លវកិា និ្ង្ន្េៈរបស់្ក្សួងផ្ដលមាន្េំនួ្លែុស្តូវ គនាោះសំណូម
េរឲ្យគធវើការេ្ងីក្លក្េណៈវនិិ្ចឆ័យគ្ជើសគរ ើស ឬដ្ឋក់្បញ្ចូ លសំណួរនដល់លក្េណៈសមបតតិមួយចំនួ្ន្
គេៀតគៅក្នុងដំគណើ រការសមាា សន៍្ រួរគលើក្មក្េិចារណ្ដឲ្យបាន្លអិតលអន់្ គដ្ឋយចាប់គនតើមេី្ក្សួង
ផ្នន្ការ រហូតដល់្ក្សួងសងគមកិ្ចច អតីតយុេធជន្ និ្ងយុវនី្តិសមបទ ផ្ដលជាជំហាន្បនាេ ប់។ 
 

ក្នុងរយៈគេលផ្វង ការចុោះគ ម្ ោះ ឬគរៀបចំបញ្ជ ីគ ម្ ោះជាមុន្អាចគលើក្មក្េិចារណ្ដស្មាប់្ក្មុ
គរលគៅ្យរងគ្រោះក្នុងការគរៀបចំគ្តៀមស្មាប់ការគ្ែើយតបបនាេ ន់្/ហិរញ្ាបបទន្ផ្នអក្គលើការ
េាក្រណ៍ ឬសក្មមភាេមនុ្សសធម៌ផ្ដលអាចមាន្។ តួអងគជំនួ្យមនុ្សសធម៌មួយចំនួ្ន្ ដូចជា DCA រក្
គ ើញរុណតនមែក្នុងការបគងកើតយន្តការគន្ោះ ផ្ដលនឹ្ងគៅហួសេីលក្េណៈវនិិ្ចឆ័យ/សន្េសសន៍្ភាេ្យ
រងគ្រោះរបស់ែែួន្ទំងគៅក្នុងតំបន់្ជន្បេ និ្ងេី្ក្ងុ។ 
 

សរបុគសចក្ដីមក្ រាជរដ្ឋា ភិបាលអាចតាមដ្ឋន្ោ ងដិតដល់នូ្វអតថ្បគោជន៍្នន្ការចុោះគ ម្ ោះ
ផ្នអក្គលើត្មវូការស្មាប់ក្មមវធីិ្រួសារមាន្ប័ណណ្កី្្ក្ ចំផ្ណក្តួអងគជំនួ្យមនុ្សសធម៌អាចគធវើកិ្ចចការ
គឆ្ព ោះគៅ្បេ័ន្ធផ្ដលកាន់្ផ្តមាន្លក្េណៈេូលំេូោយស្សបតាមេិសគៅរបស់ែែួន្ ឬបគងកើតគរល
ការណ៍ផ្ណនំារមួមួយផ្ដលអងគភាេនី្មួយៗ អាចស្មបគៅនឹ្ងនល្បគោជន៍្របស់ែែួន្។  
 

ជាចុងគ្កាយ េ ាីក្រណ៍នន្វធីិសាស្រសតផ្ដលផ្នអក្គលើសិេធិ និ្ងវធីិសាស្រសតផ្នអក្គលើត្មវូការ អាច
រោិះរក្ បផ្ន្ថមគេៀត គដ្ឋយតួអងគមនុ្សសធម៍ និ្ងរដ្ឋា ភិបាល ជាេិគសសគៅគេលគដដ តគៅគលើក្មមវធីិផ្ដល
កំ្ណត់គរលគៅគៅគលើកុ្មារ អនក្នដល់ការផ្លទំ។ 
 

2. ការេ្ងឹងេំនាក់្េំន្ងជាមួយភាន ក់្្រនដល់គសវាហិរញ្ាវតថុ (ភាន ក់្្រនដល់គសវាហិរញ្ាវតថុ) 
ចល័តគដើមបេី្ងីក្វសិាលភាេ និ្ង្បសិេធភាេក្មមវធីិគនេរសាច់្បាក់្ 

 
ការគ្បើ្បាស់ភាន ក់្្រនដល់គសវាហិរញ្ាវតថុចល័តបាន្ជួយស្មាលបញ្ញា ហានិ្ភ័យោ ងខាែ ំង 

តាមរយៈកាត់បន្ថយលេធភាេនន្ការលួចបន្ែំ ឬគចារក្មម ផ្ដលមាន្ គៅគេលបុរគលិក្អងគការគ្ៅរដ្ឋា ភិ



 

េី្ក្ុងភនំគេញ ្បគេសក្មពុជា 24 

 

បាលយក្្បាក់្តាមែែួន្ ផ្ដលជាញឹក្ញប់ដ្ឋក់្តាមកាបូបសាព យគ្កាយែនងគដើមបនីដល់គៅឲ្យអនក្េេួល
នលមាន ក់្ៗគៅតាមនេោះ។ ការមាន្ភាន ក់្្រនដល់គសវាហិរញ្ាវតថុចល័តជានដរូបាន្គធវើឲ្យអនក្េេួលនល
មាន្តួនាេីចូលរមួកាន់្ផ្តគ្ចើន្គៅក្នុងរគ្មាង គដ្ឋយសារេួក្រត់ចំាបាច់្តូវគធវើដំគណើ រគៅេីតំាងនដល់
គដ្ឋយដេ ល់គដើមបីគសនើសំុសាច់្បាក់្របស់ែែួន្។ 
 

ការអនុ្វតតការគ្បើ្បាស់ការគ្បើ្បាស់លវកិា វក័ិ្យប្ត និ្ងប័ណណេូទត់តាម្បេ័ន្ធឌី្ជីលលផ្ដល
នដល់នូ្វភាេបត់ផ្បន្កាន់្ផ្តគ្ចើន្ចំគពាោះការេូទត់តាមេូរស័េេ ្តវូបាន្អនុ្វតតជាេូគៅ គៅេវីបអឺរ  បុ ក៏្
ដូចជាសហរដាអាគមរកិ្នងផ្ដរ។ គររេឹំងថា និ្នាន ការគន្ោះនឹ្ង្តវូអនុ្វតតកាន់្ផ្តេូលំេូោយគៅតាម
បណ្ដដ ្បគេសផ្ដលគសដាកិ្ចចកំ្េុងផ្តរកី្ចគ្មើន្។3 
 

គទោះបីជាការគ្បើ្បាស់ភាន ក់្្រនដល់គសវាហិរញ្ាវតថុចល័តរឺជាការគបាោះជំហាន្ដ៏លអ្ បគសើរក្នុង
េិសគៅនន្ការអនុ្វតតលអសក្លក៏្គដ្ឋយ ប ុផ្ន្តក៏្គៅផ្តមាន្ចគនាែ ោះែវោះខាតផ្ដល្តូវបំគេញ ដូចជា៖ 
 

• ត្មូវការផ្ដលអនក្នគត់នគង់្តូវគធវើ្បតិបតតិការគៅតាមតំបន់្ដ្ឋច់ស្សោលផ្ដលអងគការមិន្
ផ្មន្រដ្ឋា ភិបាលគនសងៗដូចជា DCA ឬអងគការ ភីេនលអីុន្នី្តអនុ្វតតក្មមវធីិគនេរសាច់្បាក់្ជា
លក្េណៈបនាេ ន់្គដើមបីគ្ែើយតបនឹ្ងគ្រោះេឹក្ជំន្ន់្ ឬគ្រោះរាងំសងួត ភាន ក់្្រនតល់គសវាគនសងៗ 
ដូចជា វងី េំុមាន្សាច់្បាក់្្រប់្រន់្ភាែ មៗ្រប់គេលគវោគដើមបអីនុ្វតតក្មមវធីិគនេរសាច់
្បាក់្ ឬក៏្ភាន ក់្្រទំងគនាោះេំុមាន្េីតំាងគនេរសាច់្បាក់្ផ្ដលមាន្ស្សាប់ ផ្ដលមាន្ន័្យថា អងគការ
គ្ៅរដ្ឋា ភិបាលអនុ្វតត ្តវូនតល់ឲ្យេួក្រត់នូ្វគេលគវោ្រប់្រន់្ (ោ ងតិច ៤៨ គមា ង) 
គដើមបីគនេរសាច់្បាក់្តាម្បេ័ន្ធគអ ិច្តនិូ្ក្ និ្ងប្មុងេុក្សាច់្បាក់្។ ក្តាត គន្ោះអាចនំាឲ្យ
មាន្ភាេយឺតោ វមិន្ស្សបតាមគេលគវោផ្ដលបាន្គសនើសំុ។ ការសហការជាមួយភាន ក់្្រ
នដល់គសវាហិរញ្ាវតថុចល័តគដើមបីបគងកើន្ភាេឆ្ប់រហ័សគៅតាមតំបន់្ផ្ដល្យ្បឈមនឹ្ង
ហានិ្ភ័យ អាចជួយេ្ងីក្វសិាលភាេ និ្ងបគងកើន្ភាេឆ្ប់រហ័ស។ 

 
• េិធីសារ និ្ងេំនួ្លែុស្តវូ មិន្ទន់្បាន្កំ្ណត់ចាស់ោស់គៅគ ើយគេ។ គៅក្នុងវរគផ្ចក្
រផំ្លក្អំេីការតាមដ្ឋន្គ្កាយគនេរសាច់្បាក់្ ស្មាប់ក្មមវធីិគនេរសាច់្បាក់្ផ្ដលគរៀបចំគ ើង

 
3 Do Nam Hung, J.T., Azam, S.F.និ្ង Khatibi, A.A., 2019។ ការវភិារផ្បបសគងកតអំេីភាេ្យស្សួលនន្្បតិបតតិ
ការ តាមការយល់គ ើញ កិ្ចចែិតែំ្បឹងផ្្បង និ្ងគចតនាឥរោិបលចំគពាោះការេូទត់តាមេូរសេេចល័តរបស់អនក្
គ្បើ្បាស់ក្មពុជា។ េសសនាវដតីអន្តរជាតិនន្ការសិក្ាេីនារ 11(4) 
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គដ្ឋយ DCA កាលេីផ្ែវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០២០ អនក្ចូលរមួបាន្គលើក្គ ើងថា ភាន ក់្្រវងីមិន្បាន្សួរ
គ ម្ ោះ ឬេ្មង់គនសងគេៀតនន្ការបញ្ញជ ក់្អតតសញ្ញា ណជាមួយអនក្ចូលរមួផ្ដលកំ្េុងគបើក្
សាច់្បាក់្គ ើយ។ គទោះបីភាន ក់្្រវងីេំុមាន្តួនាេីក្នុងការគនេៀងដេ ត់អតតសញ្ញា ណរបស់អនក្
េេួលនលក៏្គដ្ឋយ ប ុផ្ន្តការអនុ្វតតផ្បបគន្ោះមាន្សារសំខាន់្គដើមបីអាចកាត់បន្ថយហានិ្ភ័យ
នន្ការផ្ក្ែងបន្ែំ។ 

 

• គវេិកាគ្ែើយតបមនុ្សសធម៌ ឬអងគការផ្ដលមាន្េសសន្ៈដូចរន  ផ្ដលបាន្គធវើកិ្ចចការគៅបញ្ជ រ
សាច់្បាក់្ជាមួយភាន ក់្្រវងី ឬភាន ក់្្រនដល់គសវាហិរញ្ាវតថុគនសងគេៀត រួរបន្តចូលរមួគដើមបី
ជួយកាត់បន្ថយនលែគសវា្បតិបតតិការស្មាប់ជំនួ្យមនុ្សសធម៌។ 

• ការចំណ្ដយគេលយូរគដើមបីការផ្ក្ផ្្បកិ្ចចសន្ាជាមួយភាន ក់្្រនដល់គសវាហិរញ្ាវតថុ ក៏្អាចនំា
ឲ្យមាន្ការលយចុោះនូ្វ្បសិេធភាេនងផ្ដរ។ វាជាការ្បគសើរផ្ដលមាន្កិ្ចចសន្ាកាន់្ផ្តមាន្
លក្េណៈសតង់ដ្ឋរជាងមុន្ ផ្ដលអនុ្ញ្ញា តឲ្យភារីពាក់្េ័ន្ធអាចដំគណើ រការបាន្ឆ្ប់រហ័ស។ 

• ការគធវើកិ្ចចការគដ្ឋយឯក្រាជយជាមួយភាន ក់្្រនដល់គសវាហិរញ្ាវតថុ។ ចំនួ្ន្ភារីពាក់្េ័ន្ធផ្ដល
ចូលរមួោ ងសក្មមក្នុងរគ្មាងគនេរសាច់្បាក់្ មាន្ភាេែុសរន  េីសាថ ន្ភាេមួយគៅសាថ ន្
ភាេមួយគេៀត។ ការផ្ចក្រផំ្លក្េ័ត៌មាន្បផ្ន្ថមអំេីភាន ក់្្រនដល់គសវាហិរញ្ាវតថុ ការចរចាកិ្ចច
សន្ាជាមួយភាន ក់្្រនដល់គសវាហិរញ្ាវតថុ រវាងអងគការមិន្ផ្មន្រដ្ឋា ភិបាលអាចនំាឲ្យមាន្
សាថ ន្ភាេការ្រកាន់្ផ្តអំគណ្ដយនល។ ជាងគន្ោះគៅគេៀត រាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពុជាមាន្ក្មមវធីិ
គនេរសាច់្បាក់្ដេ ល់ែែួន្ រមួជាមួយនឹ្ងអងគការយូនី្គសហវ និ្ងអងគការសគគ គ្ ោះកុ្មារ ផ្ដល 
គដត តគលើស្រសតីមាន្ននេគពាោះ និ្ងស្រសដីបំគៅគដ្ឋោះកូ្ន្។ ភារីទំងអស់នឹ្ងេេួលបាន្នូ្វ្បគោជន៍្
េីការមាន្េិធីសារផ្ចក្រផំ្លក្េ័ត៌មាន្ពាក់្េ័ន្ធនឹ្ងភាន ក់្្រនដល់គសវាហិរញ្ាវតថុ គដើមបបីគងកើត
ដំគណ្ដោះស្សាយលអ ៗ គៅេូទំង្បគេស។ 

 
រហូតដល់បចចុបបន្នគន្ោះ ភាន ក់្្រផ្ដល្តូវបាន្គ្បើ្បាស់គ្ចើន្បំនុតស្មាប់ក្មមវធីិគនេរសាច់

្បាក់្បនាេ ន់្ រឺភាន ក់្្រវងី។ គៅក្នុងឯក្សារវាយតនមែភាន ក់្្រនដល់គសវាហិរញ្ាវតថុ ផ្ដលបាន្គរៀបចំ
គដ្ឋយអងគការភីេនលអីុន្នី្ត កាលេីផ្ែគមសា ឆ្ន ំ២០២២ អងគការគន្ោះបាន្នតល់អនុ្សាសន៍្ឲ្យបន្តគ្បើ
្បាស់ភាន ក់្្រវងីគដ្ឋយសារភាន ក់្្រវងីមាន្វសិាលភាេ្របដណត ប់េូលំេូោយ គហើយការគធវើគតសត
េូលំេូោយគៅគលើ្បេ័ន្ធ្ រប់្រងេិន្នន័្យអនក្េេួលនល (BMS) េេួលបាន្លេធនលវជិជមាន្។ 
 



 

េី្ក្ុងភនំគេញ ្បគេសក្មពុជា 26 

 

ភាន ក់្្រនដល់គសវាហិរញ្ាវតថុគនសងគេៀតផ្ដល អងគការគន្ោះនដល់អនុ្សាសន៍្ថាជាជគ្មើសលអ
្បគសើរមាន្ដូចខាងគ្កាម៖ 
 

• អីុ-មា ន់្នី្៖ អនក្ចូលរមួ្តូវផ្តមាន្រណនី្អីុ-មា ន់្នី្ គដើមបីគជៀសវាងការរិតនលែគសវាេី 
អនក្នតល់គសវា។ អវីផ្ដលជាចំណុចវជិជមាន្រឺជាវសិាលភាេ្របដណត ប់េូលំេូោយ ផ្ដល
អាចគ្បើ្បាស់ជា្បគោជន៍្បាន្្បសិន្គបើនដរូជាគ្ចើន្រមួរន ចរចាគ ើងវញិអំេីនលែគសវា។ 

• SmartLuy៖ ជាជគ្មើសលអ្ បគសើរគដ្ឋយសារមាន្វសិាលភាេគសវាេូលំេូោយ និ្ងភាេ
គេញនិ្យមនន្ការគ្បើ្បាស់សីុមកាតផ្ដលមាន្គហដ្ឋា រចនាសមព័ន្ធលអ្បគសើរ។ គទោះបី
ោ ងណ្ដ បចចុបបន្នគសវាគន្ោះមាន្គសវាហិរញ្ាវតថុទប ផ្ដលអាចជាឧបសរគដល់្បសិេធ
ភាេនន្រគ្មាង។ 

 
រួរក្ត់សមាគ ល់ថា គទោះបីជាអឺរ  បុ និ្ងសហរដាអាគមរកិ្កំ្េុងផ្តគបាោះជំហាន្គៅរក្ ្បាក់្គអ ិច

្តនិូ្ក្ ស្មាប់ការអនុ្វតតរបស់ែែួន្ក៏្គដ្ឋយ ប ុផ្ន្តវាគៅផ្តមាន្រុណវបិតតិជាបន្តបនាេ ប់គៅក្នុង្បគេសក្មពុ
ជា គៅគេលគ្បើយុេធសាស្រសតគន្ោះ ស្មាប់ការ្រប់្រងគ្រោះមហន្តរាយ។ គដើមបឲី្យការគនេរ្បាក់្ដំគណើ រ
ការគៅបាន្ អនក្េេួលនល្តវូរក្ាេុក្គលែេូរសេេដូចរន ផ្ដលរណៈក្មាម ធិការគ្ជើសគរ ើសមាន្គៅ
ក្នុងកំ្ណត់្តារបស់ែែួន្។ គទោះបីោ ងណ្ដ ចំណុចគន្ោះរឺជាបញ្ញា ្បឈម គដ្ឋយសារេលរដាផ្តងផ្ត
ដែ ស់បតូរគលែេូរសេេរបស់ែែួន្ជាញឹក្ញប់ គៅគេលមាន្ការនតល់្បមូ ូសិន្េី្ក្មុហ ុន្េូរសេេ គដ្ឋយ
មិន្បាន្ជូន្ដំណឹងដល់គមភូមិ ឬអាជ្ាធរពាក់្េ័ន្ធគនសងគេៀតគ ើយ។ 
 

គៅក្នុងការអនុ្វតតតាមដ្ឋន្គ្កាយគនេរសាច់្បាក់្ផ្ដលគរៀបចំគ ើងគដ្ឋយ DCA កាលេីផ្ែមក្រា  
ឆ្ន ំ២០២១ អនក្ចូលរមួចំនួ្ន្ជាង ៩០% ្តូវបាន្រក្គ ើញថា មិន្បាន្ដែ ស់បតូរគលែេូរសេេរបស់ែែួន្គៅ 
គៅមុន្គេលគនេរសាច់្បាគ ើយ គ្ពាោះេួក្រត់បាន្េេួលការផ្ណនំាោ ងេូលំេូោយមុន្គេលគក្ើត
មាន្គ្រោះេឹក្ជំន្ន់្។ ជា្បការសំខាន់្ផ្ដលតួអងគមនុ្សសធម៌ និ្ងរដ្ឋា ភិបាលទំងអស់ គដដ តគៅគលើ  
សារៈសំខាន់្នន្ការរក្ាេុក្សីុមកាតដផ្ដល គដើមបឲី្យក្មមវធីិគន្ោះអាចដំគណើ រការគៅបាន្។ 
 

គទោះបីោ ងណ្ដ គន្ោះមិន្ផ្មន្ជាមគធាបាយផ្តមួយរត់ស្មាប់ដំគណើ រគឆ្ព ោះគៅមុែគេ។ ក្មមវធីិ
ជាតិគនេរសាច់្បាក់្្តវូបាន្អនុ្វតតជាមគធាបាយជំនួ្សឲ្យការគនេរ្បាក់្គដ្ឋយគ្បើគលែអតតសញ្ញា ណប័
ណណរបស់អនក្េេួលនលគៅក្នុងការគបើក្រណនី្ (រណនី្មួយស្មាប់អនក្េេួលនលមាន ក់្) ជាមួយ
ភាន ក់្្រនតល់គសវាហិរញ្ាវតថុ ដូចជា ភាន ក់្្រវងី ជាគដើម។ គៅគេលរណនី្្តូវបាន្បគងកើត េួក្រត់អាច
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គបើក្សាច់្បាក់្បាន្ោ ង្យស្សួល ប ុផ្ន្ត្តូវចំាគលែសមាង ត់ ៤ ែេង់ របស់ែែួន្ រចួបញ្ញជ ក់្គលែសមាង ត់
គនាោះជាមួយភាន ក់្្រវងី។ 
 

គៅក្នុងការសន្េនាជាមួយ BMZ មាន្ការគលើក្គ ើងថា េីនារគសរ ីនិ្ងការ្បកួ្ត្បផ្ជងគដ្ឋយ
គសរ ី រួរផ្តគដើរតួក្នុងការគ្ជើសគរ ើសជគ្មើសភាន ក់្្រនដល់គសវាហិរញ្ាវតថុ។ គទោះបីោ ងណ្ដ ធនាររគអ
សីុលីដ្ឋ្បផ្ហលជាេំុមាន្ភាេ្បាក្ដ្បជាគេ គៅគេលគន្ោះ គ្ពាោះមាន្ការលំបាក្ក្នុងការចុោះគ ម្ ោះ
្រួសារគៅក្នុងធនាររនែូវការ ស្មាប់គធវើការគនេរ្បាក់្។ គទោះបីជាជគ្មើសគន្ោះអាចគក្ើតមាន្នាគេល
អនារតក៏្គដ្ឋយ ក៏្ការគនេរ្បាក់្តាមេូរស័េេនដគៅផ្តជាជគ្មើសលអបំនុតនាគេលបចចុបបន្នគន្ោះ។ 
 

3. ការគ្បើ្បាស់្បេ័ន្ធ្ រប់្រងេិន្នន័្យគៅគេលគធវើការគនេរសាច់្បាក់្គដើមបបីគងកើន្្បសិេធភាេ 
និ្ងតមាែ ភាេ 

 
ការគ្បើ្បាស់ក្មមវធីិ្រប់្រងេិន្នន័្យកំ្េុងអនុ្វតតរចួគហើយគៅក្នុង្បគេសក្មពុជា។ រាជរដ្ឋា ភិ 

បាលក្មពុជាបាន្អនុ្វតតដំណ្ដក់្កាលទំងគន្ោះរចួគហើយគៅក្នុង្ក្បែ័ណឌ គន្ោះជាមួយ BMS របស់្ក្សួង
សងគមកិ្ចច អតីតយុេធជន្ និ្ងយុវនី្តិសមបទ តាមរយៈការភាជ ប់ API ជាមួយ្បេ័ន្ធ្រួសារមាន្ប័ណណ្កី្
្ក្។ គទោះបីនដរូអភិវឌ្ឍន៍្ទំងអស់មិន្អាចដ្ឋក់្បញ្ចូ លក្មមវធីិ/្បេ័ន្ធ្រប់្រងេិន្នន័្យក៏្គដ្ឋយ ក៏្វធីិ
សាស្រសតគន្ោះ្តវូបាន្ចាត់េុក្ថាជាការអនុ្វតតលអគៅគេលគធវើការគនេរ្បាក់្តាមេូរស័េេនដ គដ្ឋយផ្នអក្គលើ
មូលគហតុដូចខាងគ្កាម៖ 
 

1. រគ្មាងផ្ដលេេួលមូលនិ្ធិេីសហភាេអឺរ  បុ្តូវអនុ្វតតគៅតាមគរលន្គោបាយបេបញ្ាតតិ
េូគៅសដីេីការការពារេិន្នន័្យរបស់សហភាេអឺរ  បុ (GDPR)។ ចំណុចគន្ោះ្តូវអនុ្វតតគទោះគៅ
គេល ការ្រប់្រងេិន្នន័្យ្តូវបាន្អនុ្វតតគៅក្ផ្ន្ែងគនសងក៏្គដ្ឋយ។ 

2. េិន្នន័្យ និ្ងេ័ត៌មាន្អំេីរុណភាេរឺជាមូលដ្ឋា ន្គដើមបីឲ្យក្មមវធីិគនេរសាច់្បាក់្គៅក្នុងបរបិេ
សគគ គ្ ោះបនាេ ន់្មាន្្បសិេធភាេ គដ្ឋយសារអនុ្ញ្ញា តឲ្យភារីពាក់្េ័ន្ធគធវើការវាយតនមែ្ បសិេធ
ភាេក្មមវធីិរបស់ែែួន្្បក្បគដ្ឋយ្បសិេធភាេ។ 

3. ្បេ័ន្ធេ័ត៌មាន្ផ្ដលមាន្ការគរៀបចំបាន្លអ្ បគសើរអាចជួយស្មួលដល់ការនដល់ជូន្គដ្ឋយគសមើ
ភាេ និ្ងមាន្លក្េណៈគ្ែើយតបនូ្វជំនួ្យសាច់្បាក់្ ែណៈគធវើការេ្ងឹង្បសិេធភាេនន្ដំគណើ រ
ការផ្បងផ្ចក្របស់គយើង។ 



 

េី្ក្ុងភនំគេញ ្បគេសក្មពុជា 28 

 

4. លេធភាេនន្ការនដល់េ័ត៌មាន្លមីៗតាមគេលគវោជាក់្ផ្សដងអាចឲ្យមាន្ការផ្ក្ត្មូវសក្មមភាេ
គៅអំ ុងក្មមវធីិគនេរសាច់្បាក់្ និ្ងគលើក្ក្មពស់ក្្មិតជីវភាេរបស់អនក្េេួលនលទំងអស់
ផ្ដលេេួលសាច់្បាក់្ គដ្ឋយសារ្បេ័ន្ធ្ែុោះបញ្ញច ំងអំេីការមិន្បាន្គបើក្្បាក់្គៅក្នុងរយៈ
គេលផ្ដលបាន្កំ្ណត់។ 

5.  ការគរៀបចំឲ្យមាន្ជា្បេ័ន្ធនឹ្ងកាត់បន្ថយបន្េុក្ការ្រគៅគលើនដរូ/ភារីពាក់្េ័ន្ធផ្ដលចូលរមួ
គៅក្នុងសក្មមភាេ គដ្ឋយសារវាលុបបំបាត់ភាេចំាបាច់ក្នុងការតាមដ្ឋន្េិន្នន័្យគដ្ឋយដេ ល់
នដ និ្ងការរាយការណ៍គដ្ឋយដេ ល់តាមរយៈមនុ្សស។ 

6.  ្បេ័ន្ធ្រប់្រងេ័ត៌មាន្អាចនដល់ជាេ័ត៌មាន្ដល់ភារីពាក់្េ័ន្ធតាមគេលគវោជាក់្ផ្សដង 
្បសិន្គបើអនក្ចូលរមួបាន្បដូរគលែេូរសេេ និ្ងមិន្អាចេេួលបាន្ដំណឹងអំេីេឹក្្បាក់្ផ្ដល
បាន្គនេរ។ គៅក្នុងសាថ ន្ភាេផ្បបគន្ោះ ភារីពាក់្េ័ន្ធអាចចាត់វធិាន្ការភាែ មៗគដើមបីគដ្ឋោះស្សាយ
បញ្ញា ។ 

 
គៅនលងេី២០ ផ្ែវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០២០ អងគការេនលអីុន្នី្ត, DCA និ្ង BS បាន្គធវើការគនេរសាច់្បាក់្

គដ្ឋយរម ន្លក្េែណឌ គដ្ឋយគ្បើ្បាស់ក្មមវធីិ Humansis ជាការគដ្ឋោះស្សាយចំគពាោះគ្រោះេឹក្ជំន្ន់្គៅ
ក្នុងស្សុក្ចំនួ្ន្ ៥ គៅក្នុងគែតតបាត់ដំបង និ្ងគសៀមរាប។ ដំគណើ ការគដ្ឋោះស្សាយគន្ោះេេួលបាន្លវកិាេី
មូលនិ្ធិគ្ែើយតបបនាេ ន់្របស់ DANIDA (DANIDA Emergency Response Fund)។ ខាងគ្កាមប ា្ ញ
អំេីវធីិគនសងៗរន ផ្ដលក្មមវធីិគន្ោះអាចអនុ្វតតគដ្ឋយផ្នអក្គៅគលើលក្េែណឌ របស់រគ្មាង។ 
 
ក្មមវធីិ Humansis អាចគ្បើ្បាស់គៅតាមរគបៀបជាបន្តបនាេ ប់ដូចខាងគ្កាម៖ 
 
ដំណ្ដក់្កាលេី ១៖ ការតាមដ្ឋន្ការគ្ជើសគរ ើសអនក្េេួលនល   

• ជគ្មើសេី ១៖ គ្បើ្បាស់េិន្នន័្យេីមូលដ្ឋា ន្េិន្នន័្យរដ្ឋា ភិបាលផ្ដលមាន្ស្សាប់ (ដូចជា 
្រួសារមាន្ប័ណណ្កី្្ក្)  

• ជគ្មើសេី ២៖ បគងកើត និ្ងបញ្ចូ លបញ្ជ ីអនក្េេួលនលដេ ល់ែែួន្របស់អនក្។  
 

ដំណ្ដក់្កាលេី ២៖ រំរនូន្ការគនេរសាច់្បាក់្  
• ជគ្មើសេី ១៖ ការគនេរ្បាក់្តាមេូរស័េេនដ  
• ជគ្មើសេី ២៖ ្បាក់្គអ ិច្តូនិ្ក្ E-Money  
• ជគ្មើសេី ៣៖ ជាសមាា រៈ  
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ដំណ្ដក់្កាលេី ៣៖ ការតាមដ្ឋន្ និ្ងគធវើរបាយការណ៍  

• ជគ្មើសេី ១៖ ទញយក្េិន្នន័្យគៅគដ្ឋយគ្បើ្បាស់តារាង Excel 
• ជគ្មើសេី ២៖ បគងកើតរបាយការណ៍សវ័យ្បវតតិក្មមគដ្ឋយគដដ តគៅគលើសក្មមភាេទំងមូល 

 

េិដាភាេេូគៅនន្ក្មមវធីិ Humansis៖ ការកំ្ណត់រំរអូន្តរារមន៍្របស់គោក្អនក្ 

 
ចំណុចសំខាន់្ៗនន្ការគ្បើ្បាស់ក្មមវធីិ Humansis រមួមាន្េិន្នន័្យចុងគ្កាយតាមគមា ងជាក់្

ផ្សដង ផ្ដលគធវើឲ្យកាន់្ផ្តមាន្តមាែ ភាេ និ្ង្បសិេធភាេ។ អាចមាន្ការគសនើគ ើងថា អតថ្បគោជន៍្
ចំគពាោះការអនុ្វតតក្មមវធីិ្រប់្រងេិន្នន័្យរឺលេធភាេក្នុងការផ្ចក្រផំ្លក្របាយការណ៍ផ្ដលបគងកើតគ ើង
គដ្ឋយ្បេ័ន្ធជាមួយនឹ្ងរដ្ឋា ភិបាល អងគការមិន្ផ្មន្រដ្ឋា ភិបាលគនសងគេៀត ឬតួអងគជំនួ្យមនុ្សសធម៌ដនេ
គេៀតផ្ដលអាចេេួលបាន្្បគោជន៍្អំេីធន្ធាន្្បគភេគន្ោះ។ 
 

គទោះបីវស័ិយមួយចំនួ្ន្គៅផ្ត្តូវគធវើការវាយតនមែគដ្ឋយ្បុង្បយ័តននូ្វចំណ្ដយវនិិ្គោរគធៀប
នឹ្ងចំណ្ដយគលើមនុ្សស ប ុផ្ន្តរួរគធវើការដែ ស់បដូរគៅ្បេ័ន្ធផ្ដលអាចបគងកើន្្បសិេធភាេ និ្ងតមាែ ភាេគៅ
ក្នុងរយៈគេលមាន្វបិតតិ។ ជាចុងគ្កាយគន្ោះរួរេិចារណ្ដគៅគលើរគបៀបផ្ដលក្មមវធីិទំងគន្ោះអាចបំគេញ
បផ្ន្ថមគៅគលើយន្តការនដល់មតិគោបល់េីមុន្ៗបផ្ន្ថមគេៀត ផ្ដលជាេូគៅបញ្ជ ី្តូវបាន្គរៀបចំគដ្ឋយគ្បើ
នដ។ 
 

4. ធានាភាេសីុស វ្ ក់្រន បផ្ន្ថមគេៀតរវាងត្មវូការរបស់អនក្េេួលនល និ្ងគរលបំណងក្មមវធីិ 
 

គវេិកាគ្ែើយតបមនុ្សសធម៌គដើរតួនាេីសំខាន់្គៅក្នុងក្មមវធីិគនេរសាច់្បាក់្គៅក្នុង្បគេសក្មពុជា 
គដ្ឋយសារតួនាេីចមបងនន្គវេិកាគន្ោះរឺគដើមបីធានាឲ្យមាន្ការស្មបស្មួលកាន់្ផ្តរលូន្រវាងតួអងគនា
នាគៅគេលគេលគរៀបចំគ្តៀមសគគ គ្ ោះបនាេ ន់្ និ្ងសក្មមភាេមនុ្សសធម៌។ 
 

គទោះបីោ ងណ្ដ ការនដល់មូលនិ្ធិជំនួ្សឲ្យេីភាន ក់្្រនី្មួយៗគៅក្នុងគវេិកាគ្ែើយតបមនុ្សស
ធម៌ គទោះបីបាន្រិតរូរលអិតលអន់្ និ្ងកំ្ណត់គរលគៅចាស់ោស់ក៏្គដ្ឋយ ក៏្គៅផ្តមិន្អាចបំគេញ
ត្មូវការរបស់អនក្េេួលនលបាន្ផ្ដរ។ ឧទហរណ៍អាចមាន្ការរណនាចំនួ្ន្សាច់្បាក់្ផ្ដល្តវូការ
ចំាបាច់គដើមបី អនក្េេួលនលអាចេិញគសបៀងអាហារ្រប់្រន់្គដើមបបំីគេញត្មូវការកា ូររីបស់ែែួន្។ 
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ជាេូគៅការរណនាផ្តងផ្តផ្នអក្គៅគលើការសន្មតថា អនក្េេួលនលេំុមាន្គសបៀងអាហារទល់ផ្ត
គសាោះ។ គទោះបីោ ងណ្ដ អាចមាន្សាថ ន្ភាេមួយចំនួ្ន្ផ្ដលអនក្េេួលនលមាន ក់្អាចបំគេញលក្េែណឌ
្រប់្រន់្គដើមបេីេួលជំនួ្យេីក្មមវធីិគ្ចើន្ ដូចជាការគនេរជាសាច់្បាក់្ និ្ងការគនេរជាវតថុ ផ្ដលមាន្ន័្យ
ថា េួក្រត់មាន្អាហារគលើសេីអវីផ្ដលជាការបា ន់្សាម ន្េីដំបូង។ គៅក្នុងក្រណីគន្ោះ អនក្េេួលនល
េំន្ងជានឹ្ងចំណ្ដយ្បាក់្គៅគលើត្មូវការគនសងគេៀតគៅក្នុងការរស់គៅរបស់រត់ផ្ដលេំុពាក់្េ័ន្ធនឹ្ងអា
ហារបូតថមា។ 
 

គៅក្នុង PDM ផ្ដលអនុ្វតតគដ្ឋយអងគការសគគ គ្ ោះកុ្មារគៅក្នុងឆ្ន ំ២០២០ បាន្រក្គ ើញថា អនក្
េេួលនលេីការគនេរសាច់្បាក់្គ្បើ្បាស់សាច់្បាក់្តាមរគបៀបដូចខាងគ្កាម៖ 
 
*៧០% ស្មាប់អាហារ 
*២០% ស្មាប់ការអប់រ ំ
*១០% ស្មាប់អនាម័យ និ្ងសុែភាេ 
 
រួរមាន្ការផ្ក្ស្មួលនី្តិវធីិ្បតិបតតិសតង់ដ្ឋរ/គរលន្គោបាយគដើមបីឲ្យមាន្ការចាត់េុក្េំនិ្ញពាក់្
េ័ន្ធនឹ្ងអាហារ និ្ងមិន្ពាក់្េ័ន្ធនឹ្ងអាហារជាការអប់រ ំនិ្ងសុែភាេ។ 
 

5. េ្ងឹង ឬបន្តក្មមវធីិរបស់រដ្ឋា ភិបាលផ្ដលគដ្ឋោះស្សាយត្មវូការចំាបាច់របស់កុ្មារគៅក្នុងរយៈ
គេល ១.០០០ នលងដំបូងនន្ជីវតិ ្េមទំងក្មមវធីិពាក់្េ័ន្ធនឹ្ងកុ្មារគនសងៗគេៀត 

 
រយៈគេល ១.០០០ នលងដំបូងនន្ជីវតិ ្តូវបាន្ប ា្ ញឲ្យគ ើញថាជាដំណ្ដក់្កាលដ៏សំខាន់្បំនុត

នន្ជីវតិរបស់កុ្មារ គដ្ឋយសារជាគេលផ្ដល ៧០% ក្ងវោះអាហារបូតថមាចាប់គនដើមគក្ើតគ ើង។ ្បសិន្គបើ
អាច កិ្ចចែិតែំ្បឹងផ្្បង្រប់្រងគ្រោះមហន្តរាយតាងនាមរដ្ឋា ភិបាល និ្ងតួអងគជំនួ្យមនុ្សសធម៌រួរ
ែិតែំអភិវឌ្ឍបផ្ន្ថមគលើក្មមវធីិផ្ដលមាន្ស្មាប់ ផ្ដលគដ្ឋោះស្សាយត្មូវការរបស់កុ្មារគៅក្នុងរយៈ
គេល១.០០០ នលងដំបូងនន្ជីវតិ។ 
 

េីភាន ក់្្រអនុ្វតតការគរៀបចំក្មមវធីិផ្ដលយក្ចិតតេុក្ដ្ឋក់្គៅគលើចំណុចគន្ោះរឺអងគការយូនី្គសហវ
ផ្ដលមាន្ក្មមវធីិគនេរសាច់្បាក់្ស្មាប់កុ្មារអាយុគ្កាម ៥ ឆ្ន ំ។ គៅគេលជំងឺកូ្វដី-១៩ ចាប់គនដើមជំរញុ
ឲ្យ្រួសារកាន់្ផ្តគ្ចើន្ផ្លមគេៀតគ្បើ្បាស់រគបៀបគដ្ឋោះស្សាយបញ្ញា ផ្បបអវជិជមាន្គដ្ឋយសារការផ្្ប
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្បួលគសដាកិ្ចចជាតិ អងគការយូនី្គសហវបាន្ចាប់គនដើមអនុ្វតតក្មមវធីិគនេរសាច់្បាក់្គៅក្នុងផ្ែមិលុនា ឆ្ន ំ
២០២០ គដ្ឋយមាន្គរលគៅសគ្មចឲ្យបាន្្បមាណ ៥៤០.០០០ ្រសួារ ស្សបគៅតាមគរល
ន្គោបាយរបស់រដ្ឋា ភិបាលក្មពុជា។ អងគការយូនី្គសហវចាត់េុក្ត្មវូការរបស់កុ្មារជាសសរសដមាដ៏
សំខាន់្មួយរបស់ែែួន្ គៅគេលអនុ្វតតក្មមវធីិគនេរសាច់្បាក់្ គហើយគទោះបីគៅផ្តមាន្ជំងឺរាតតាតគៅ
គ ើយ លេធភាេក្នុងការេ្ងីក្ក្មមវធីិរំពារសងគមផ្ដលនឹ្ងជួយេប់សាក ត់រគបៀបគដ្ឋោះស្សាយបញ្ញា ផ្បប
អវជិជមាន្េី្រួសារផ្ដលកំ្េុងជួបវបិតតិរឺជាវធីិសាស្រសតលអក្នុងការេប់សាក ត់ការរងគ្រោះបផ្ន្ថមគេៀតចំគពាោះ
កុ្មារ។ 
 

ជាការក្ត់សមាគ ល់ចុងគ្កាយ គយើងរួរេិចារណ្ដគៅគលើរគ្មាងផ្ដលមាន្វសិាលភាេេូលំ
េូោយគៅគលើការអភិវឌ្ឍកុ្មារ ដូចជារគ្មាងផ្ដលគដដ តគលើការអប់រ ំ សុែភាេ អាហារបូតថមា និ្ងការ
ជួបជំុជាមួយ្រួសារគ ើងវញិ។  
 

6. បន្សុកី្មមវធីិរដ្ឋា ភិបាលបផ្ន្ថមគេៀតជាមួយនឹ្ងតួអងគជំនួ្យមនុ្សសធម៌ 
 

ការលុបបំបាត់រមាែ តរវាងរដ្ឋា ភិបាល និ្ងតួអងគជំនួ្យមនុ្សសធម៌រឺជាដំណ្ដក់្កាលមួយផ្ដល
មាន្សារសំខាន់្បំនុតគៅក្នុងការអភិវឌ្ឍ្បគេស។ គដើមបីកាត់បន្ថយការេឹងផ្នអក្គៅគលើជំនួ្យេីខាង
គ្ៅ និ្ងក្មមវធីិរបស់អងគការមិន្ផ្មន្រដ្ឋា ភិបាល ជាដំបូងរដ្ឋា ភិបាល្តវូបគងកើតលំហហិរញ្ាវតថុបផ្ន្ថម
គេៀតស្មាប់ក្មមវធីិរំពារសងគមផ្ដលនឹ្ងនដល់លេធភាេដល់សហរមន៍្ឲ្យអាចគដ្ឋោះស្សាយបញ្ញា គដ្ឋយ
ែែួន្ឯងបាន្ និ្ងកាត់បន្ថយការេឹងផ្នអក្គៅគលើអងគការមិន្ផ្មន្រដ្ឋា ភិបាល និ្ងជំនួ្យឯក្ជន្បនាេ ប់េី
បាន្ជួប្បេោះនូ្វសាថ ន្ភាេគ្រោះអាសន្ន។ គៅក្នុង្បគេសក្មពុជា មាន្ក្មមវធីិគនេរសាច់្បាក់្ជាគ្ចើន្
ផ្ដលេេួលបាន្គជារជ័យខាែ ំង និ្ងជួយដល់សហរមន៍្្យ្បឈមនឹ្ងហានិ្ភ័យបាន្ោ ងគ្ចើន្។ 
គទោះជាោ ងគន្ោះក្ដី េិធីសារផ្ចក្រផំ្លក្េ័ត៌មាន្គៅផ្តមាន្ចំណុចែវោះខាត ផ្ដលបណ្ដដ លឲ្យការែិតែំ
្បឹងផ្្បងគនសងៗេីរន ។ គដើមបីគលើក្ក្មពស់ភាេធន់្នឹ្ងវបិតតិរបស់រដ្ឋា ភិបាល រដ្ឋា ភិបាល្តវូប្មងុ្បាក់្
បផ្ន្ថមគេៀតស្មាប់ក្មមវធីិរំពារសងគមផ្ដលគដដ តគលើកុ្មារ និ្ងលុបបំបាត់រមាែ តជាមួយអងគការមិន្
ផ្មន្រដ្ឋា ភិបាលផ្ដលកំ្េុងផ្តចូលរមួោ ងសក្មមគៅក្នុងផ្ននក្គន្ោះ។ 
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7. ទក់្ទញការចូលរមួេីវស័ិយឯក្ជន្ក្នុងក្រណី្តវូការ្បេ័ន្ធគនេរសាច់្បាក់្ 
 

ការទក់្ទញការចូលរមួេិវស័ិយឯក្ជន្គដើមបជួីយក្នុង្បេ័ន្ធគនេរសាច់្បាក់្ ដូចជាអវីផ្ដលបាន្
អនុ្វតតគៅក្នុង្េឹតតការណ៍នេុោះជំងឺរាតតាតគៅក្នុងផ្ែកុ្មាៈ ឆ្ន ំ២០២១ គៅក្នុង្បគេសក្មពុជា រឺជាវធីិមួយ
នន្ការគធវើការឲ្យការគនេរសាច់្បាក់្កាន់្ផ្តមាន្្បសិេធភាេ គដ្ឋយសារវស័ិយឯក្ជន្អាចមាន្្បេ័ន្ធគនេរ
សាច់្បាក់្លអស្សាប់។ ្បសិន្គបើអនុ្វតតតាមវធីិគន្ោះ ការអនុ្វតត្តូវផ្តមាន្ឯក្រាជយភាេ និ្ងតមាែ ភាេ 
គេញគលញ។  
 

8. គដដ តកិ្ចចែិតែំ្បឹងផ្្បងគដើមបកីាត់បន្ថយគឆ្ព ោះគៅ្បេ័ន្ធេប់សាក ត់ ផ្ដលអនុ្ញ្ញា តឲ្យរដ្ឋា ភិបាល
អាចកាត់បន្ថយគៅគលើការ្រប់្រងគ្រោះមហន្តរាយ 

 
ធនាររេិភេគោក្បាន្បា ន់្សាម ន្ថា គៅចគនាែ ោះឆ្ន ំ១៩៨០ និ្ង ២០០៩ សហរមន៍្អន្តរជាតិ

បាន្ចំណ្ដយេឹក្្បាក់្ចំនួ្ន្ ៩០ ប ីោន្ដុោែ រអាគមរកិ្គៅគលើជំនួ្យគនសងៗពាក់្េ័ន្ធនឹ្ងគ្រោះមហន្តរា
យ។4 គៅក្នុងចំនួ្ន្េឹក្្បាក់្គន្ោះ ការេប់សាក ត់ និ្ងការគរៀបចំគ្តៀម មាន្ចំនួ្ន្ផ្ត ៣,៦% ផ្ដលគសមើនឹ្ង 
៣,២៥ ប ីោន្ ចំផ្ណក្ជំនួ្យសគគ គ្ ោះបនាេ ន់្ និ្ងេប់សាក ត់គ ើងវញិមាន្ចំនួ្ន្ $៨៦,៣៤ ប ីោន្។ ជា
្បការសំខាន់្ផ្ដល្តវូដែ ស់បដូរេីយន្តការគ្ែើយតបធាែ ប់គ្បើ្បាស់េីមុន្គៅជាចក្េុវស័ិយនន្ការេប់សាក ត់ 
និ្ងធន់្នឹ្ងវបិតតិ។ 
 

ឧទហរណ៍របស់ធនាររេិភេគោក្អំេីរគបៀបផ្ដលការវនិិ្គោរគៅគលើការេប់សាក ត់អាច
កាត់បន្ថយោ ងដូចគមដចគៅគលើការការចំណ្ដយគនសងគេៀតមាន្ដូចតគៅ៖ គៅឆ្ន ំ២០០៨ ធនាររ
េិភេគោក្បាន្សគ្មចរំ្េសហរមន៍្ចំនួ្ន្្បំាគៅគកាោះ Saint Lucia ផ្ដលជាកិ្ចចែិតែំ្បឹងផ្្បង
ជួយឲ្យសហរមន៍្ទំងគនាោះអាច្ទំ្េនឹ្ងការបាក់្ដីជាញឹក្ញប់គៅក្នុង្បគេសតាមរយៈការក្សាង
បណ្ដដ ញលូគៅតាមជាយភនំ។ គៅគេលគកាោះគន្ោះេេួលរងឥេធិេលែយល់េយុោះ Tomas សហរមន៍្ជាគ្ចើន្
បាន្េេួលរងការែូចខាតោ ងដំណំ ដូគចនោះសហរមន៍្ផ្ដលមាន្បណ្ដដ ញលូតាមជាយភនំេំុេេួលរងការ
បាត់បង់្េេយសមបតតិ ឬអាយុជីវតិមនុ្សសគ ើយ។ ្បសិន្គបើគយើងអនុ្វតតតាមរំរខូាងគលើ ស្មាប់េឹក្

 
4 នលងេី១៣ ផ្ែតុោ ឆ្ន ំ២០១២។ បេប ា្ ញសដីេីការដែ ស់បដូរេីការគ្ែើយតបចំគពាោះគ្រោះមហន្តរាយគៅជាការេប់
សាក ត់គ្រោះមហន្តរាយគៅ Sendai ្បគេសជប ុន្។ អនក្និ្េន្ធ៖ Rachel Kyte អនុ្្បធាន្ផ្ននក្អភិវឌ្ឍន៍្គដ្ឋយ 
ចីរភាេ។ 
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្បាក់្មួយដុោែ រផ្ដលវនិិ្គោរគៅគលើការេប់សាក ត់ គនាោះនឹ្ងអាចចំគណញមក្វញិនូ្វេឹក្្បាក់្ចំនួ្ន្បី
ដុោែ រផ្ដល្តូវចំណ្ដយគៅគលើការសាដ រគ្រោះមហន្តរាយបនាេ ប់េីគហតុការណ៍ែយល់េយុោះបាន្បញ្ច ប់។ 
 

គៅក្នុង្បគេសក្មពុជា គៅផ្តមាន្ក្ងវោះការគរៀបចំគ្តៀមស្មាប់គ្រោះមហន្តរាយ និ្ងក្ងវោះការ
យក្ចិតតេុក្ដ្ឋក់្គៅគលើការក្សាងសហរមន៍្ ែណៈមាន្ការយក្ចិតតេុក្ដ្ឋក់្គលើសលុបគៅគលើការ
សាដ រគ្រោះមហន្តរាយគ ើងវញិ។ ្ក្បែណឌ គរលន្គោបាយជាតិរំពារសងគមមាន្គរលគៅដែ ស់បដូរ
េ្មង់សក្មមភាេគន្ោះក្នុងរយៈគេលផ្វង ប ុផ្ន្តត្មូវឲ្យមាន្ការបន្សុរីគ្មាងបផ្ន្ថមគេៀតជាមួយតួអងគ
ជំនួ្យមនុ្សសធម៌ផ្ដលអាចរំ្េដល់កិ្ចចការគន្ោះ ក៏្ដូចជាបគងកើតអនារតផ្ដលកាន់្ផ្តមាន្ចីរភាេនង
ផ្ដរ។ 
 

ការេ្ងឹងវតតមាន្នន្ក្មមវធីិជំនួ្យសងគមជាអចិនគន្តយ៍គៅតាមតំបន់្ផ្ដល្យនឹ្ងេេួលរង
គ្រោះគដ្ឋយសារេឹក្ជំន្ន់្ និ្ងគ្រោះរាងំសងួត នឹ្ងជួយគដដ តការយក្ចិតតេុក្ដ្ឋក់្បផ្ន្ថមគៅគលើការ
អភិវឌ្ឍមូលធន្មនុ្សស និ្ងភាេធន់្នឹ្ងវបិតតិរបស់សហរមន៍្។  
 

9. បំគេញបផ្ន្ថមក្មមវធីិគនេរសាច់្បាក់្ជាមួយនឹ្ងការបណដុ ោះបណ្ដដ លជំនាញបផ្ន្ថមគេៀត  
 
្បសិន្គបើសហរមន៍្មាន្លេធភាេកាន់្ផ្តែពស់ក្នុងការប ា្ ញអំេីភាេធន់្នឹ្ងវបិតតិ និ្ងយន្តការ

គដ្ឋោះស្សាយបញ្ញា ផ្បបវជិជមាន្ គនាោះសហរមន៍្មាន្ឱកាសកាន់្ផ្តែពស់ក្នុងការសាដ រគ ើងវញិបាន្ឆ្ប់ 
រហ័ស។ គដ្ឋយសារការផ្្ប្បួលអាកាសធាតុបាន្បងកនលប ោះពាល់គៅគលើអវីៗ្រប់ោ ងរាប់ចាប់តំាងេី
វដដដំណំ្ដរហូតដល់រំរអូាកាសធាតុ និ្ងបាន្គធវើឲ្យគ្រោះមហន្តរាយធមមជាតិគក្ើតគ ើងកាន់្ផ្តញឹក្ញប់ 
និ្ងកាន់្ផ្តធងន់្ធងរ ជាការចំាបាច់ផ្ដល្តវូបគងកើន្ជំនាញរបស់្បជាជន្ គដើមបីការពារជីវភាេរបស់េួក្
រត់កំុ្ឲ្យ្បឈមនឹ្ងហានិ្ភ័យ។ ឧទហរណ៍ រឺនលប ោះពាល់ផ្ដលគ្រោះរាងំសងួតអាចមាន្គៅគលើ
្បេ័ន្ធេគន្ែសាប និ្ងេគន្ែគមរងគ។ ្បសិន្គបើ្តីមិន្អាចបន្តេូជ និ្ងគធវើដំគណើ រគៅដងេគន្ែខាងគលើ គនាោះ
សាថ ន្ភាេគន្ោះនឹ្ងបងកនលប ោះពាល់ធងន់្ធងរគៅគលើសន្តិសុែគសបៀង។  
 

ការេ្ងីក្ជំនាញគនសងៗមិន្រួរអនុ្វតតផ្តចំគពាោះអនក្េេួលបន្េុក្រក្្បាក់្នគត់នគង់្រួសារគ ើយ។  
្បសិន្គបើឪេុក្គៅក្នុង្រសួារគធវើការេ្ងីក្មុែរបរេីអនក្គន្សាេគៅការចិញ្ច ឹមមាន់្ គនាោះមាត យក្នុង
្រួសារ្បផ្ហលជាេេួលបាន្អតថ្បគោជន៍្េីការចូលរមួជាមួយ្ក្មុសន្សំថាន ក់្ ្រប់្រងបគ្ងៀន្អំេី
ការ្រប់្រងលវកិា ឬមាន្មា សីុន្គដរមួយគៅនេោះរបស់រត់ គដើមបីឲ្យរត់អាចលក់្េំនិ្ញគនសងៗបាន្។ 
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គទោះបីអងគការមិន្ផ្មន្រដ្ឋា ភិបាលមួយចំនួ្ន្ និ្ង្បេ័ន្ធមី្ក្ូហិរញ្ាវតថុបាន្នដល់ជំនួ្យរចួគៅគហើយក្ដី 
ប ុផ្ន្តផ្នន្ការរងឹមំាផ្ដលមាន្វសិាលភាេេូលំេូោយគៅមាន្ការែវោះខាតគៅគ ើយ។  
 

ក្តាត គនសងៗ ដូចជាការេេួលបាន្អរគិសនី្ និ្ងេឹក្សាអ ត រឺជាក្តាត មួយផ្ដលប ា្ ញអំេីជីវភាេ
្រួសារនងផ្ដរ។ ការេេួលបាន្េឹក្សាអ តកាន់្ផ្តលអ្ បគសើរមាន្ន័្យថា ្រសួារេេួលបាន្សុែភាេលអ 
និ្ងមិន្សូវមាន្ជំងឺ។ ឧទហរណ៍ដ៏លអមួយនន្ឥេធិេលផ្ននក្គសដាកិ្ចច រឺ្រួសារអាចមាន្លេធភាេ
ចំណ្ដយកាន់្ផ្តគ្ចើន្គៅគលើការអប់ និ្ងចំណ្ដយកាន់្ផ្តតិចគលើការេាបាលជំងឺ។ ្ក្ុមហ ុន្ឯក្ជន្
ផ្ដលអនុ្វតតរគ្មាងផ្ដលនតល់មូលនិ្ធិគដ្ឋយមាច ស់ជំនួ្យបាន្គធវើឲ្យ្បគសើរគ ើងនូ្វគហដារចនាសមព័ន្ធ
េឹក្ និ្ងអរគិសនី្ ្េមទំងគហដ្ឋា រចនាសមព័ន្ធគនសងៗគេៀតគៅេូទំង្បគេស។ តាមរយៈការគធវើការោ ង
ជិតសនិេធជាមួយនដរូផ្ដលអាច្េ្េង់ដល់ជីវភាេគសដាកិ្ចច អាចនឹ្ងមាន្សមតថភាេកាន់្ផ្តែពស់ក្នុងការ
រកី្ចគ្មើន្បនាេ ប់េីអន្តរារមន៍្ជួយសគគ គ្ ោះក្នុងគេលមាន្វបិតតិ។ គៅគេលនតល់ការបណតុ ោះបណ្ដត ល
ស្មាប់្រួសារ រាល់ការចំណ្ដយពាក់្េ័ន្ធនឹ្ងការបណតុ ោះបណ្ដត លដូចជាការដឹក្ជញ្ជូ ន្ និ្ងសមាា រៈ រួរ
សថិតគ្កាមបន្េុក្របស់អងគការផ្ដលនតល់ការបណតុ ោះបណ្ដត ល។ 
  

្បសិន្គបើអាច រួរគធវើការភាជ ប់ក្មមវធីិការ្រសាធារណៈជាមួយរគ្មាង និ្ងផ្នន្ការគហដ្ឋា រចនា
សមព័ន្ធ ផ្ដលគធវើឲ្យកាន់្ផ្ត្បគសើរដល់ភាេធន់្នឹ្ងការផ្្ប្បួលអាកាសធាតុ។ េន្េឹមនឹ្ងគន្ោះក៏្រួរេ្ងីក្
ក្មមវធីិជំនួ្យសងគមគៅតាមេី្បជំុជន្នងផ្ដរ រឺមិន្្តឹមផ្តគៅតាមជន្បេគ ើយ។ 
 

10. ភាេសអិតរមួតផ្ននក្គរលន្គោបាយគៅក្នុងចំគណ្ដមតួអងគនានា នី្តិវធីិ្បតិបតតិសតង់ដ្ឋរ និ្ង
េិធីសារផ្ចក្រផំ្លក្េ័ត៌មាន្ផ្ដលមាន្ការផ្ចក្រផំ្លក្ោ ងេូលេូោយ។ ការដែ ស់បដូរេីវធីិ
សាស្រសតផ្ដលមាន្ការផ្បងផ្ចក្គៅជា្បេ័ន្ធរមួរន ផ្តមួយ។ 

 
គៅក្នុងវធីិសាស្រសតផ្ដលេំុមាន្ការស្មបស្មួលលអ្ បគសើរ អនក្េេួលនលមួយចំនួ្ន្អាចចូល

រមួគៅក្នុងក្មមវធីិជាគ្ចើន្ ចំផ្ណក្អនក្ដនេគនសងគេៀតេំុមាន្ឱកាសចូលរមួគៅក្នុងក្មមវធីិគ ើយ។ មាច ស់
ជំនួ្យឬ្ក្សួងនានា អាចអនុ្វតតក្មមវធីិផ្ដលស្សគដៀងរន គៅវញិគៅមក្។ ចំណុចគន្ោះបញ្ញជ ក់្ថា មាន្តួ
នាេីសាថ ប័ន្ផ្ដលមិន្ចាស់ោស់ ចគនាែ ោះែវោះខាតនន្ភាេមិន្សីុស វ្ ក់្រន អាចនឹ្ងគក្ើន្គ ើង គហើយការ
នតល់ហិរញ្ាបបទន្អាចនឹ្ងមិន្្រប់្រន់្ ឬែវោះតមាែ ភាេ។ 
 



 

េី្ក្ុងភនំគេញ ្បគេសក្មពុជា 35 

 

ការបគងកើន្េិធីសារផ្ចក្រផំ្លក្េ័ត៌មាន្ផ្នអក្គលើគរលន្គោបាយ និ្ងមិន្េឹងផ្នអក្គលើរគបៀបវារៈ
នី្មួយៗអាចជួយដែ ស់បដូរគឆ្ព ោះគៅរក្្បេ័ន្ធរមួរន ផ្តមួយផ្ដលនដល់្បគោជន៍្កាន់្ផ្តគ្ចើន្ដល់្បជា
ជន្ផ្ដល្បឈមនឹ្ងហានិ្ភ័យ។ ជា្បការសំខាន់្ក្នុងការដែ ស់បដូរគៅរក្នី្តិវធីិ្បតិបតតិសតង់ដ្ឋរផ្ដល
អាចគ្បើ្បាស់រមួរន គៅក្្មិតថាន ក់្ជាតិ ក៏្ដូចជាការ្បជំុគេៀងទត់រវាងតួអងគមនុ្សសធម៌ដូចរន  និ្ងេី
ភាន ក់្្រ រដ្ឋា ភិបាល។ ការសគងេបលេធនលក្មមវធីិជាមួយនឹ្ងបេេិគសាធន៍្ និ្ងការអនុ្វតតលអ រួរ
ផ្តជារគបៀបវារៈផ្ដលរួរគលើក្មក្េិភាក្ាឲ្យបាន្គេៀងទត់។ 
 

ជាេីបញ្ច ប់ ក្មមវធីិរំពារសងគមទំងអស់រួរមាន្ដំគណើ រការតាមដ្ឋន្ និ្ងវាយតនមែចាស់ោស់
គដើមបីរំ្េដល់ការផ្ក្លមអផ្នអក្គលើភ័សតុតាងនាគេលអនារត។  

 
11. អន្តរារមន៍្ជាមួយសាថ ប័ន្គធវើការគលើផ្ននក្ការផ្្ប្បលួអាកាសធាតុគដើមបគីរៀបចំគ្តៀមកាន់្ផ្ត

លអ្ បគសើរ គ្ែើយតបនឹ្ងវបិតតិ និ្ងការស្មបែែួន្ ជាេិគសសពាក់្េ័ន្ធនឹ្ងកុ្មារ និ្ងអនក្ផ្លទំកុ្មារ 
 
ការសហការកាន់្ផ្តជិតសនិេធជាមួយអងគភាេគធវើការគលើផ្ននក្ផ្្ប្បួលអាកាសធាតុនឹ្ងជួយនដល់ជា
េ័ត៌មាន្ស្មាប់ការគរៀបចំក្មមវធីិលមីៗ និ្ងជួយឲ្យការេាក្រណ៍កាន់្ផ្ត្តឹម្តវូ។ ការផ្្ប្បួលអាកាស
ធាតុជោះឥេធិេលគៅគលើអវីៗ្រប់ោ ង ចាប់តំាងេីធមមជាតិ និ្ងភាេញឹក្ញប់នន្គ្រោះមហន្តរាយ 
ធមមជាតិ រហូតគៅដល់ជីវភាេរបស់្បជាក្សិក្រ ផ្ដលេឹងផ្នអក្គៅគលើលក្េណៈអំគណ្ដយនលរបស់ធមម
ជាតិគដើមបនីគត់នគង់្រួសារ រហូតគៅដល់រគបៀបសាងសង់នេោះរបស់្បជាជន្គដើមបេីប់េល់នឹ្ងគ្រោះេឹក្
ជំន្ន់្ធងន់្ធងរនងផ្ដរ។ ដូគចនោះ ភាេកាន់្ផ្ត្យស្សួលក្នុងការេេួលបាន្េ័ត៌មាន្អំេីការផ្្ប្បួល
អាកាសធាតុ រឺលេធភាេក្នុងការគរៀបចំគរលន្គោបាយេប់សាក ត់កាន់្ផ្តលអ្ បគសើរ គលើក្ក្មពស់ក្មមវធីិ
្រប់្រងហានិ្ភ័យគ្រោះមហន្តរាយ និ្ងក្សាង្ក្បែ័ណឌ  និ្ងគរលន្គោបាយសាធារណៈការយល់
ដឹង និ្ងការវនិិ្គោរេីវស័ិយឯក្ជន្ ជាេិគសស សងគមសីុវលិ និ្ងសហរមន៍្នានាអាចចូលរមួគៅក្នុង
សក្មមភាេគន្ោះ ផ្ដលជាលេធនលនឹ្ងជួយបគងកើន្ភាេធន់្នឹ្ងវបិតតិរបស់សហរមន៍្។ 
 
គទោះជាោ ងគន្ោះក្ដី រួរក្ត់សមាគ ល់ថា គៅ្បគេសក្មពុជាមាន្គក្ើតគ ើងនូ្វវបិតតិជាគ្ចើន្្បគភេគនសងៗរន  
ដូគចនោះ គទោះបីជាការគលើក្គ ើងខាងគលើមាន្ជាប់ពាក់្េ័ន្ធនឹ្ងសាថ ប័ន្គធវើកិ្ចចការគលើផ្ននក្ផ្្ប្បួលអាកាស
ធាតុោ ងណ្ដក្ដី ផ្តេំុមាន្ន័្យថា ការគលើក្គ ើងគន្ោះកំ្ណត់្តឹមផ្តបញ្ញា ផ្្ប្បលួអាកាសធាតុគ ើយ។ 
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សស្ច្កដីស្ននិដ្ឋា ន  
 

តាមរយៈការបន្តអនុ្វតតក្មមវធីិផ្នអក្គលើភ័សតុតាង រមួជាមួយនឹ្ងេិធីសារផ្ចក្រផំ្លក្េ័ត៌មាន្គេៀង
ទត់ផ្ដលលុបបំបាត់រមាែ តរវាងតួអងគជំនួ្យមនុ្សសធម៌គនសងៗ ក៏្ដូចជារដ្ឋា ភិបាល ្បគេសក្មពុជានឹ្ង
មាន្សមតថភាេកាន់្ផ្តែពស់ក្នុងការរំ្េដល់ជន្្យរងគ្រោះបំនុត។ ការរមួរន អនុ្វតតទំងការេ្ងីក្ 
គនដក្ /លក្េណៈបញ្ឈរ គៅក្នុងក្មមវធីិផ្ដលនានា ផ្ដលមាន្ស្រសតី និ្ងកុ្មារ នឹ្ងជួយបគងកើន្ឱកាសនន្ការ 
ក្សាងសហរមន៍្ធន់្នឹ្ងវបិតតិ ផ្ដលអាចសាដ រគ ើងវញិេីវបិតតិ និ្ងសាថ ន្ភាេមិន្លអគនសងៗ។ ការគធវើ 
សមាហរណក្មមក្មមវធីិបគចចក្វេិាផ្ដលអាចតាមដ្ឋន្ និ្ងរាយការណ៍េិន្នន័្យបាន្ទន់្គេលគវោ នឹ្ង
បគងកើន្តមាែ ភាេ និ្ងភាេ្តឹម្តូវ គៅគេលអនុ្វតតការគនេរសាច់្បាក់្។ ជាចុងគ្កាយ ការបន្តការសន្េនា
បផ្ន្ថមអំេីការអនុ្វតតលអ និ្ង្បសិេធភាេនន្ក្មមវធីិផ្ដលមាន្ស្សាប់ រឺជារន្ែឹោះក្នុងការេ្ងឹងអនារតរបស់
ជន្្យរងគ្រោះបំនុតគៅក្នុង្បគេសក្មពុជា។ 
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ឧបស្រព័នធ  
 
ក្រណីសិក្ាែែីៗ  
ក្រណីសិក្ាែែីទំងគន្ោះមាន្គរលបំណងប ា្ ញអំេីឧទហរណ៍ចាស់ោស់នន្រំនិ្តនានាផ្ដលបាន្
គលើក្មក្េិភាក្ាគៅក្នុងឯក្សារគន្ោះ។  
 
គ ម្ ោះ 
ការគ្ែើយតបគ្រោះអាសន្នេឹក្ជំន្ន់្គៅក្នុងគែតតបាត់ដំបង និ្ងគសៀមរាប៖ Humansis  
 
បគងកើតគ ើងគដ្ឋយអងគការ ភីេនលអីុន្នី្ត (PIN)។ នដល់មូលនិ្ធិ និ្ងអនុ្វតតគដ្ឋយ DERF តាមរយៈ DCA 
និ្ងនដរូរបស់ែែួន្។ 
 
គរលបំណង  
គដើមបីផ្សវងយល់េីចំណុចខាែ ំង និ្ងចំណុចគែាយនន្ការគ្បើ្បាស់ក្មមវធីិ Humansis គៅក្នុង្បគេស
ក្មពុជា។ 
 
េ័ត៌មាន្េូគៅ 
គៅផ្ែតុោ ឆ្ន ំ២០២០ តំបន់្ជាគ្ចើន្គៅក្នុង្បគេសក្មពុជាបាន្រងគ្រោះគដ្ឋយសារេឹក្ជំន្ន់្  ផ្ដលប ោះ
ពាល់ដល់គែតតចំនួ្ន្ ១៤ និ្ងគធវើឲ្យរងគ្រោះដល់្បជាជន្ចំនួ្ន្ ១៧៥.៨៧២ ្ រសួារ។ អងគការ DCA, BS 
និ្ង ភីេនលអីុន្នី្ត បាន្សហការរន អនុ្វតតការគនេរសាច់្បាក់្រម ន្លក្េែណឌ  ផ្ដលបាន្គ្បើ្បាស់ក្មម
វធីិគវបសាយត៍ Humansis ។ 
 
វធីិសាស្រសត 
របាយការណ៍រមួ្តវូបាន្បគងកើតគ ើងតាមរយៈការ្បមូលេិន្នន័្យបឋម។ ជាដំបូង ការសមាា សន៍្អនក្ 
នតល់េ័ត៌មាន្សំខាន់្ៗ ក្នុងេ្មង់ជាក្្មងសំណួរគបើក្ ្តវូបាន្គ្បើ្បាស់គដើមបផី្សវងយល់អំេីការយល់
គ ើញរបស់នដរូ។ គៅគេលក្មមវធីិគន្ោះ្តូវបាន្អនុ្វតតគដ្ឋយអងគការ ភីេនលអីុន្នី្ត បេេិគសាធន៍្ដេ ល់
ែែួន្របស់អនក្ស្មបស្មលួក៏្្តវូបាន្ប ា្ ញ និ្ងយក្ចិតតេុក្ដ្ឋក់្នងផ្ដរ។ 
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លេធនល 
តាមរយៈ ក្មមវធីិ Humansis តួអងគអាចេេួលបាន្របាយការណ៍លមីៗ ផ្ដលបគងកើន្តមាែ ភាេេិន្នន័្យ និ្ង
្បសិេធភាេនន្សក្មមភាេ។ ជាងគន្ោះគៅគេៀត នដរូ្តូវបាន្ជូន្ដំណឹងគៅគេលបុរគលណ្ដមាន ក់្មិន្
បាន្គបើក្្បាក់្ ដូគចនោះនដរូអាចគធវើការតាមដ្ឋន្ និ្ងគដ្ឋោះស្សាយបញ្ញា បាន្ភាែ មៗ។ គៅក្នុងការសមាា សន៍្
តាមដ្ឋន្គ្កាយការគនេរ្បាក់្ផ្ដលគធវើគ ើងគដ្ឋយអងគការ DCA អនក្េេួលនលមួយចំនួ្ន្បាន្គរៀបរាប់
ថាបាន្ឲ្យគមភូមិរបស់រត់គធវើការតាមដ្ឋន្គដ្ឋយដេ ល់ជាមួយរត់ និ្ងនតល់ជំនួ្យបផ្ន្ថម។  
 
ក្មមវធីិ Humansis ្តូវបាន្សន្និដ្ឋា ន្ថាជាឧបក្រណ៍ដ៏មាន្្បសិេធិភាេស្មាប់រគ្មាង CVA ផ្ដលនដរូ
អាចតាមដ្ឋន្េិន្នន័្យបាន្ភាែ មៗ គធវើសក្មមភាេកាន់្ផ្តមាន្្បសិេធភាេ និ្ងគធវើឲ្យដំគណើ រការមាន្ 
លក្េណៈសវ័យ្បវតតិ ផ្ដលនឹ្ង្តូវអនុ្វតតគដ្ឋយបុរគលិក្។ 
 
គ ម្ ោះ 
ការវាយតនមែជីវភាេរស់គៅរបស់្រួសារ្យរងគ្រោះផ្ដលេេួលរងនលប ោះពាល់ផ្ននក្គសដាកិ្ចចសងគម
គដ្ឋយសារជំងឺកូ្វដី-១៩ ផ្ដល្បឈមមុែនឹ្ងការផ្បក្រន  ឬអនក្ផ្ដលបាន្ជួបជំុរន គ ើងវញិ ផ្ដលកំ្េុង
េេួលការ្រប់្រងក្រណី។ 
 
គរលបំណង 
រំនិ្តនតួចគនតើមគន្ោះសថិតគៅគ្កាមរគបៀបវារៈេិភេគោក្ SCI ផ្ដលែិតែំកំ្ណត់ហានិ្ភ័យ និ្ងឱកាស
ផ្ដលជំនួ្យជាសាច់្បាក់្ អាចកាត់បន្ថយហានិ្ភ័យនន្ការផ្បក្បាក់្្រួសារ។ 
 
អងគភាេេេួលបនុ្េុក្ 
អងគការសគគ គ្ ោះកុ្មារ (SCI) គដ្ឋយសហការជាមួយ Family Care First (FCF) និ្ង FCF|REACT។ 
 
្បគេស 
្បគេសក្មពុជា 
 
េ័ត៌មាន្េូគៅ  
ការវាយតនមែជីវភាេរស់គៅនឹ្ងជួយដល់ការគរៀបចំក្មមវធីិជំនួ្យជីវភាេគដដ តគលើកុ្មារ គដើមបីជួយសាត រ
ជីវភាេ និ្ងេប់សាក ត់ ឬកាត់បន្ថយការគ្បើ្បាស់វធីិសាស្រសដគដ្ឋោះស្សាយអវជិជមាន្ ផ្ដលអាចប ោះពាល់
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ខាែ ំងដល់កុ្មារ។ ក្មមវធីិគន្ោះនឹ្ងកំ្ណត់គរលគៅគលើ្រួសារផ្ដល្យរងគ្រោះដូចរន  ផ្ដលេេួលបាន្
ជំនួ្យជាសាច់្បាក់្គដដ តគលើកុ្មារនងផ្ដរ។ 
 
វធីិសាស្រសត 
គដើមបីបញ្ច ប់ការវាយតនមែជីវភាេគន្ោះ អងគការសគគ គ្ ោះកុ្មារក្មពុជា បាន្ដឹក្នំាការេិនិ្តយគមើលឯក្សារ
ពាក់្េ័ន្ធនឹ្ងជីវភាេរស់គៅ ការសេង់មតិគសដាកិ្ចច្រសួារដល់្បជាជន្ចំនួ្ន្ ៨២៣ ្រសួារ ផ្ដលកំ្េុង
េេួលគសវា្រប់្រងក្រណី ការេិភក្ា្ក្ុមគរលគៅចំនួ្ន្ ៥ ជាមួយនឹ្ងបុរគលិក្សងគមចំនួ្ន្ ៣៥ នាក់្ 
និ្ងការវាយតនមែអនក្នដល់ការបណដុ ោះបណ្ដដ លចំនួ្ន្ ១៤ នាក់្។ 
 
លេធនល 
សាថ ន្ភាេគសដាកិ្ចចសងគមរបស់្រសួារផ្ដល្យរងគ្រោះស្សាប់គៅគហើយ មាន្សភាេកាន់្ផ្តធងន់្ធងរ
គៅៗ គដ្ឋយសារការបិេអាជីវក្មម កំ្គណើ ន្នន្ភាេអត់ការ្រគធវើ និ្ងការបាត់បង់្បាក់្ចំណូល។ ្ រសួារ
្កី្្ក្ និ្ងជិត្ក្ កំ្េុងមាន្ចំនួ្ន្គក្ើន្គ ើង។ 
 
្រួសារ ៩៨% មាន្្បាក់្ចំណូលលយចុោះ គដ្ឋយសារជំងឺកូ្វដី-១៩ (២២% បាន្បាត់បង់្បាក់្ចំណូល
ទំងស្សុង ចំផ្ណក្ ៥៤% បាន្បាត់បង់្បាក់្ចំណូលមួយចំផ្ណក្ធំ។ 
 
យុេធសាស្រសតគដ្ឋោះស្សាយអវជិជមាន្្តូវបាន្ប ា្ ញឲ្យគ ើញ ដូចជាការជាប់បំណុលធងន់្ធងរ (គេលែែោះ
គលើសេី ៣០០០ ដុោែ រ គដ្ឋយ្បាក់្ចំណូល្បចំាផ្ែក្នុងបុរគលមាន ក់្មាន្ចំនួ្ន្ ១០៤ ដុោែ រ) ក៏្ដូចជា
មនុ្សសគេញវយ័្តវូេេួលទន្តិចជាងមុន្ គដើមបីេុក្ចំផ្ណក្ែែោះស្មាប់ចិញ្ច ឹមកូ្ន្ៗរបស់រត់។ 
 
៩០ ភាររយនន្សក្មមភាេចិញ្ច ឹមជីវតិផ្ដលបាន្វាយតនមែ ្តូវការជំនាញទប គហើយភារគ្ចើន្សថិតគៅ
ក្នុងវស័ិយគ្ៅនែូវការ ដូចជាការ្រក្សិក្មមតាមរដូវ ការ្រសំណង់ ឬគសវាបគ្មើតាមនេោះ ការដំ្ឋដំណំ្ដ
ស្សូវនិ្ង ដំ ូងមី ការរក្ និ្ងបរបាញ់សតវន្េ និ្ងការចិញ្ច ឹមសតវ (ភារគ្ចើន្ ចិញ្ច ឹមមាន់្) លក់្ មាូប
អាហារ ផ្ដលបាន្េិញ ឬនលិត និ្ងគដើរគរ ើសសំរាម។ 
 
១០ ភាររយគនសងគេៀត រឺក្មាែ ំងេលក្មមគដើមបី្បាក់្ឈនួលនែូវការ (ភារគ្ចើន្គៅតាមហាងអាហារ 
គភាជនី្យដ្ឋា ន្ សណ្ដា ររ និ្ងគរាងច្ក្កាត់គដរ) េលក្មមគដើមបី្បាក់្ឈនួលគ្ៅនែូវការ (អនក្គបើក្តាក់្សីុ 
និ្ងអនក្គបើក្រគេោះ) និ្ងសហ្រិន្ភាេខាន តតូចគនសងគេៀត (ហាងផ្ក្សមផសស និ្ងសិបបក្មម) ។ 
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មូលធន្មនុ្សសមាន្ក្្មិតដូចជា អក្េរក្មមែពស់ និ្ងជំនាញ្រប់្រងលវកិា/ក្្មិតបគចចក្គេស/ជំនាញ
្រប់្រងលវកិា/្រប់្រងអាជីវក្មម គៅមាន្ក្្មិត រួបនសនឹំ្ងគដើមេុន្មិន្្រប់្រន់្ (ក្្មិតបំណុលែពស់ 
ការបាត់បង់ចំណូលសំខាន់្ៗ ការេេួលបាន្សំណ្ដញ់សុវតថិភាេគៅមាន្ក្្មិត គដើមេុន្/្បាក់្សន្សំ
តិចតួច) រឺជាក្តាត រារាងំសមតថភាេរបស់េួក្រត់ក្នុងការេេួលបាន្ជំនាញលមីៗ និ្ងវនិិ្គោរគលើ
សក្មមភាេជីវភាេរស់គៅបចចុបបន្ន/អនារត ែណៈបំគេញត្មវូការសំខាន់្ៗរបស់េួក្រត់។ សាថ ន្ភាេ
មិន្លអគន្ោះកាន់្ផ្តមាន្ភាេធងន់្ធងរ គដ្ឋយសារេួក្រត់កាន់្កាប់្េេផ្ដលមាន្នលិតភាេតិចតួច និ្ង
មាន្ដីធែីមិន្្រប់្រន់្ ផ្ដលេួក្រត់អាចគ្បើ្បាស់គដើមបីផ្សវងរក្អាហារបផ្ន្ថម និ្ង/ឬស្មាប់ដំ្ឋដំណំ្ដ
លក់្យក្្បាក់្។ 
 
គសចក្តីសន្និដ្ឋា ន្ និ្ងអនុ្សាសន៍្របស់អនក្ស្សាវ្ជាវ 
នតល់ជំនួ្យជាសាច់្បាក់្មាន្លក្េែណឌ តាមរយៈ្បេ័ន្ធគនេរ្បាក់្តាមេូរសេេ ផ្ដលបគងកើតគ ើងរចួជា
គស្សចគដ្ឋយ អងគការសគគ គ្ ោះកុ្មារក្មពុជា ជាផ្ននក្មួយនន្ការនដល់ជំនួ្យសាច់្បាក់្គដដ តគលើកុ្មារ។ 
 
រំ្េដល់្ក្សួងសងគមកិ្ចច អតីតយុេធជន្ និ្ងយុវនី្តិសមបទ គដើមបីដ្ឋក់្បញ្ចូ ល្រួសារគរលគៅផ្ដល
មិន្ទន់្បាន្ចុោះគ ម្ ោះគៅក្នុងផ្នន្ការសុវតថិភាេសងគមស្មាប់្រសួារមាន្ប័ណណ្កី្្ក្ ។ 
 
ចរចាលក្េែណឌ សងបំណុលជាមួយមាច ស់បំណុលឯក្ជន្ និ្ងសាថ ប័ន្មី្ក្ូហិរញ្ាវតថុ។ 
ធានាការចូលគរៀន្វរគបណតុ ោះបណ្ដត លវជិាជ ជីវៈ ជាេិគសសស្មាប់ហាងផ្ក្សមផសស គមកានិ្ក្ និ្ងផ្ក្នចន
អាហារ គដ្ឋយរា ប់រងគលើការចំណ្ដយគនសងៗ ដូចជា ការដឹក្ជញ្ជូ ន្ នលែសិក្ា សមាា រៈបណតុ ោះបណ្ដត ល 
សំខាន់្ៗ ក្ផ្ន្ែងសាន ក់្គៅ អាហារ។ល។  
 
ឯក្សារគោង 
ការសមាា សន៍្េូគៅផ្ដលអនុ្វតតគដ្ឋយអនក្េិគ្រោះគោបល់េីខាងគ្ៅរបស់អងគការ DCA និ្ងការ 
អនុ្វតតការតាមដ្ឋន្គ្កាយការគនេរ្បាក់្។  
 
េ័ត៌មាន្េូគៅ 
គៅក្នុងការសមាា សន៍្េូគៅជាមួយអនក្េេួលនលមួយចំនួ្ន្មក្េីក្មមវធីិគនេរសាច់្បាក់្ និ្ងប័ណណេូទត់ 
(CVA) គៅក្នុងគែតតគពាធិ៍សាត់ ស្រសតីមាន ក់្បាន្សគ្មចចិតតនិ្ោយអំេីសាច់គរឿងរបស់រត់បផ្ន្ថម។  
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“ែ្ុំមាន្សមាជិក្ជាគ្ចើន្គៅក្នុង្រួសាររបស់ែ្ុំ។ គយើងមាន្កូ្ន្បីនាក់្ រមួទំងមាដ យរបស់ែ្ុំផ្ដលរស់គៅ
ជាមួយែ្ុំនងផ្ដរ។ បដីរបស់ែ្ុំគធវើផ្ស្សចមាក រ ប ុផ្ន្តការ្ររបស់រត់េំុមាន្សថិរភាេគ ើយ។ គេលែែោះែ្ុំ្តវូ
គៅគធវើផ្ស្សជាមួយរត់នងផ្ដរ ប ុផ្ន្តែ្ុំមិន្ដឹងចាស់ថា គៅគេលណ្ដែ្ុំេេួលបាន្េូរសេេឲ្យគៅគធវើការ
គ ើយ។ កាលេីេីរឆ្ន ំមុន្ ែ្ុំបាន្ចូលរមួគៅក្នុង្ក្មុសន្សំ្បាក់្ស្រសតី ផ្ដលជួប្បជំុរន មួយផ្ែមដង គៅជិត
នឹ្ងនេោះរបស់ែ្ុំ។ េួក្គរបគ្ងៀន្ែ្ុំអំេីរគបៀប្រប់្រង្បាក់្ស្មាប់្រួសាររបស់ែ្ុំ គហើយអវីផ្ដលសំខាន់្
បំនុតគនាោះ េួក្រត់នដល់ការរំ្េផ្ននក្សាម រតីជាគ្ចើន្ដល់ែ្ុំគៅក្នុងគេលគវោដ៏លំបាក្។ គៅគេលមាន្
េឹក្គភែៀង ែ្ុំមាន្អាហារ្រប់្រន់្ជាគស្សចគៅក្នុងនេោះគដើមបគីដ្ឋោះស្សាយការលំបាក្គៅ្រួសារ និ្ង 
សន្សំ្បាក់្បាន្តិចតួចស្មាប់ឲ្យកូ្ន្ៗរបស់ែ្ុំបាន្គៅគរៀន្។ សូមអររុណចំគពាោះជំនួ្យគន្ោះ តាមរយៈ
ជំនួ្យផ្ដលគយើងបាន្េេួល ែ្ុំអាចេិញមាន់្មួយចំនួ្ន្ ផ្ដលអាចមាន្ស ុតស្មាប់្រួសារ គហើយែ្ុំ
្បផ្ហលអាចលក់្បាន្គៅគេលគ្កាយមក្គេៀត។ ក្ដី្បាថាន របស់ែ្ុំរឺចង់ចិញ្ច ឹម្ជូក្មួយចំនួ្ន្ គដើមបឲី្យ
ែ្ុំអាចលក់្បាន្្បាក់្គ្ចើន្ជាងមុន្បន្តិច។ ែ្ុំក៏្បាន្េិញ្រប់េូជមួយចំនួ្ន្ស្មាប់ដំ្ឋដុោះ គហើយបនាេ ប់
មក្ចំណ្ដយបន្តិចបន្តួចគៅគលើមាូបអាហារ។ ក្មមវធីិគន្ោះគធវើឲ្យែ្ុំសបាយចិតតផ្ដលអាចសគ្មចចិតតអំេី
រគបៀបចំណ្ដយ្បាក់្របស់គយើង ប ុផ្ន្តក៏្អាចដឹងថា គដ្ឋយសារផ្តែ្ុំបាន្គរៀបចំលអ គេើប្រួសាររបស់ែ្ុំ 
អាច្ែងនុតេីវបិតដិគន្ោះ” ។ 
 
ចំណុចសំខាន់្្តូវចងចំា 
គចញេីក្រណីគន្ោះផ្តមួយ មាន្ភាេ្យស្សួលក្នុងការគមើលគ ើញអំេី្បសិេធភាេវជិជមាន្នន្ការ
បគ្ងៀន្អំេីវធីិគដ្ឋោះស្សាយបញ្ញា ផ្បបវជិជមាន្ដល់ស្រសតីផ្ដលេេួលបន្េុក្្រសួារ និ្ងជាអនក្ផ្លទំសំខាន់្
ស្មាប់កូ្ន្ៗរបស់រត់ គៅគេលផ្ដលេួក្រត់ជួប្បេោះនឹ្ងវបិតតិ។ ្ក្មុសន្សំ្ បាក់្ រឺ្យស្សលួក្នុង
បគងកើត គហើយវាអាចជួយស្មាលេុក្េលំបាក្បាន្ែែោះ គ្កាយេឹក្ជំន្ន់្នងផ្ដរ។ 

 
  


