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 y Water flows down from an irrigation system in Anglong Veng, Oddar Meanchey province. (UNDP, Chansok Lay)
 y A girl collects snails for sale in Oddar Meanchey province (UNDP, Chansok Lay)
 y  Cambodian farmers pluck rice seedling for replanting in a rice field in Oddar Meanchey province. (UNDP, Chansok 

Lay)
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ASP ការបន្សាំុកិច្ចគាំពារសង្គម

CARD ក្ុមប្ឹក្សាសា្ត្រ និងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ

CCA ការបន្សាំុការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ

CCCA សម្ព័ន្ធភាពប្្ប្ួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា

CCCSP ផ្នការយុទ្ធសាស្្តបំរ្បំរួលអាកាសធាតុសម្្ប់ប្ទ្សកម្ពុជា

CCDM គណៈកម្មការគ្ប់គ្ងគ្្ះមហន្តាយឃុំ

DCDM គណៈកម្មការគ្ប់គ្ងគ្្ះមហន្តាយស្ុក

DRR ការកាត់បន្ថយគ្្ះមហន្តាយ

IDS វិទ្យាសា្ថ្នសិក្សាការអភិវឌ្ឍន៍

MEF ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ចគ និងហិរញ្ញវត្ថុ

MoE ក្សួងបរិសា្ថ្ន

MoP ក្សួងផ្នការ

M&E ត្ួតពិនិត្យ និងាយតម្ល្

NAPA កម្មវិធីសកម្មភាពជាតិលើការបន្សាំុការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ

NCCC គណៈកម្មការជាតិស្តីពីការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ

NCDM គណៈកម្មការជាតិគ្ប់គ្ងគ្្ះមហន្តាយ

NCRP ផ្នការជាតិឆ្លើយតបនឹងយថាភាព

NSDP ផ្នការយុទ្ធសាស្្តអភិវឌ្ឍជាតិ

NSPS យុទ្ធសាស្្តជាតិាំពារសង្គមសម្្ប់ជនក្ីក្ និងជនងយរងគ្្ះ

PCDM គណៈកម្មការគ្ប់គ្ងគ្្ះមហន្តាយខ្ត្ត

RGC ាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា

RSPIII យុទ្ធសាស្្តចតុកោណ ដំណាក់កាលទី៣

SNAP ផ្នការយុទ្ធសាស្្តសកម្មភាពជាតិ

SP កិច្ចគាំពារសង្គម

UNDP-CO កម្មវិធីអភិឌ្ឍន៍សហប្ជាជាតិ ការិយាល័យប្ាំប្ទ្សកម្ពុជា

UNFCCC អនុសញ្ញ្ក្បខ័ណ្ឌអង្គការសហប្ជាជាតិស្តីពីការបំរ្បំរួលអាកាសធាតុ

NCDD គណៈកមា្ម្ធិការជាតិសំាប់ការអភិវឌ្ឍតាមប្បប្ជាធិបត្យ្យ 

 នៅថា្ន្ក់ក្្មជាតិ

បញ្ជីអក្សរកាត់

2
ការបន្សាំុកិច្ចគាំពារសង្គមនៅប្ទ្សកមន្ពុជា
ឯកសារយុទ្ធសសាស្្ត



ស្ចក្តីថ្ល្ងអំណគុណ

ឯកសាយុទ្ធសាស្្តមួយន្ះត្ូវបានបោះពុម្ពផ្សាយោយកម្មវិធីអភិវឌ្ឈន៍សហប្ជាជាតិ និងរៀបរៀងោយ លោក គ្ីស ប្ណ្  

ន្វិទ្យាសា្ថ្នសិក្សាកិច្ចគការអភិវឌ្ឈន៍ និងលោក េប្៊ត អ៊្ម បាឡាដ។ ស្ចក្តីបរិយាយ និងឯសារសាវតាប្ើប្្ស់ជាធាតុចូលសំាប ់

របាយការណ៍ ត្ូវបាន សំរបសំរួល និងាំទ្បច្ចគ្កទ្សោយអ្នកសី្ មា៉្រីសា ហ្វូាសុី ស្ដ្ឋវិទូ និងលោកហង់ សុវណា្ណ្រិទ្ធ អ្នក 

សំរបសំរួលគំរោង របស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឈន៍សហប្ជាជាតិប្ាំនៅកម្ពុជា។ 

សូមស្ញើចសរសើរដល់ផ្ន្កទទួលបន្ទុកកិច្ចគាំពារសង្គម ន្ក្ុមប្ឹក្សាសា្ត្រនិងអភិវឌ្ឈន៍វិស័យកសិកម្មនិងជនបទ នាយកដ្ឋ្ន 

បំរ្បរួលអាកាសធាតុន្ក្សួងបរិសា្ថ្ន និងគណ:កមា្ម្ធិការជាតិគ្ប់គ្ង គ្្ះមហន្តាយ ចំោះកិច្ចគសហការ និងការាំទ្នៅ 

កំឡុងព្លធ្វើការវិភាគសា្ថ្នភាព និងចំោះ ការពិនិត្យក្តំរូវទៅលើ អនុសាសន៍គោលនយោបាយ ន្ឯកសារយុទ្ធសាស្្តន្ះ។

ការរៀបរៀងរបាយការណ៍ន្ះត្ូវបានដឹកនាំ តាមរយៈការអានឡើងវិញោយប្ុងប្យ័ត្ន នូវការវិភាគ ការបន្សាំុកិច្ចគាំពារសង្គម 

ដ្លនិពន្ធរួមា្ន្ោយ លោកជ័យ តិច និងលោក គ្ីស ប្ណ្ និងចូលរួមអោយ សំរ្ចឡើងបាន តាមរយៈសិកា្ខ្សាលាពីរ ដ្ល 

ដឹកនាំោយ លោកស្ី យូមីកុ យា៉្មា៉្ម៉ូតុ អ្នកឯកទ្សផ្ន្កគោលនយោបាយ រួមជាមួយអ្នកស្ី ចូអាន មា៉្ន់ដ អ្នកឯកទ្ស  

ហិរញ្ញវត្ថុការបំរ្បំរួលអាកាសធាតុ ន្កម្មវិធីអភិវឌ្ឈន៍សហប្ជាជាតិការិយាល័យប្ាំតំបន់ អាសុីបា៉្សុីហ្វិច។

នៅគ្ប់ដំណើរការទាំងអស់ដ្លឈានទៅដល់ការបញ្ចគប់ទាំងស្ុងន្របាយការណ៍ យើងខ្ញុំបានទទួល ការពន្យល់ និងណ្នាំដ ៏

មានតំល្មិនអាចកាត់ថ្ល្បានពីសំណាក់ លោក ណាបូ៉ឡ្អុង ណាា៉្រូ នាយករង និងក្ុមការងរផ្ន្កថាមពលនិងបរិសា្ថ្នន ្

កម្មវិធីអភិវឌ្ឈន៍សហប្ជាជាតិប្ាំនៅកម្ពុជា។

សូមថ្ល្ងអំណរអរគុណជាពិស្សជូន ឯកឧត្តម ទិន ពន្លក អគ្គនាយករងទទួលបន្ទុកការបំរ្បំរួលអាកាសធាតុ និងជាអគ្គល្ខា 

ធិការក្ុមប្ឹក្សាអភិវឌ្ឈន៍ប្តង  ឯកឧត្តម សាន វឌ្ឈនា អគ្គល្ខាធិការរង ក្ុមប្ឹក្សាសា្ត្រនិងអភិវឌ្ឈវិស័យកសិកម្មនិងជនបទ  

និងឯកឧត្តម រស់ សុវណ្ណ អគ្គល្ខាធិការរង គណ:កមា្ម្ធិការជាតិ គ្ប់គ្ងគ្្ះមហន្តាយ ចំោះការផ្តល់ធាតុចូលជាយុទ្ធសាស្្ត 

តាមរយៈការចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការ ពិគ្្ះយោបល់ ។
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១. ស្ចក្តីផ្តើមន 

និងព័ត៌មានមនូលដ្ឋ្នន្របាយការណ៍

កិច្ចគាំពារសង្គម ការកាត់បន្ថយគ្្ះមហន្តាយ និងការបន្សាំ ុ

ការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ គឺជាសា្ថ្ប័នអនុវត្តន៍ចំនួនបីដ្ល 

ត្ូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងចំបង ដើម្បីកាត់បន្ថយ 

ផលប៉ះពាល់ន្វិបត្ដ ិនិងគ្្ះថា្នក់្ចំោះបុគ្គល និងសហគមន៍។ 

រហូតមកដល់បច្ចគុប្បន្នន្ះ បើទោះជាវិស័យទាំងបីន្ះហាក់បី 

ដូចជាមិនទាន់បានទទួលសា្គ្ល់ពីចំណុចរួមា្ន្ និងរបៀបារៈ 

ដូចា្ន ្ព្មទំាងមិនអាចោះស្្យនូវឧបសគ្គរាងសា្ថប័្ន ហើយ 

ទំនាក់ទំនងា្ន្នៅមានភាពទន់ខ្សាយនៅឡើយ។ ទាំងអស់ 

ន្ះ គឺជាការលំបាកដ្លកំពុងត្កើតមាននៅក្នុងប្ទ្ស 

កម្ពុជា ក៏ដូចជានៅបណា្ត្ប្ទ្សជាច្ើនទៀត។

អ្នកជំនាញ និងអ្នកអនុវត្តជាច្ើននៅមិនទាន់ទទួលសា្គ្ល់ថា 

ការធ្វើសមាហរណកម្មកិច្ចគាំពារសង្គម ការកាត់បន្ថយ 

គ្្ះមហន្តាយ និងការបន្សុំាការប្្បួ្លអាកាសធាតុន្ះនឹង 

ជួយបង្កើត និងជំរុញកាន់ត្ខា្ល្ងំលើកិច្ចគអន្តាគមន៍កាត់បន្ថយ 

ភាពងយរងគ្្ះ។ នៅកន្លង្ដ្លជួបនូវកង្វះខាតទំាងធនធាន 

មនុស្ស និងហិរញ្ញវត្ថ ុវិធីសាស្្តសមាហរណកម្ម ឬសម្បសមួ្ល  

នឹងអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យភាពត្ួតា្ន្ ឬប៉ះទង្គិចា្ន ្

រាងកិច្ចគអន្តាគមន៍ របស់វិស័យទាំងបីន្ះ។

នៅក្នុងបរិបទន្ះ តាមរយៈការបោះផ្សាយនូវរបាយការណ៍ 

អភិវឌ្ឍន៍មនុស្សថា្ន្ក់ជាតិស្តីពី “អនាគតន្ការចិញ្ចគឹមជីវិតនៅ 

ជនបទក្នុងការប្ឈមមុខនឹង ការផ្ល្ស់ប្តូរអាកាសធាតុនៅឆ្ន្ំ  

2011 ោយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្ជាជាតិ ការិយាល័យ 

ប្ាំប្ទ្សកម្ពុជា (កUNDP-CO) បានសម្្ចពិារណាពី 

លទ្ធភាព ន្ការការពងឹ្ងការធ្វើសមាហរណកម្មរាងកិច្វាំពារ 

សង្គម (កSocial Protection-SP) ការបន្សុំានិងបំរ្បំរួលអាកាសធាតុ 

(កClimate Change Adaptation-CCA) និងការកាត់បន្ថយ 

គ្្ះមហន្តាយ (កDisaster Risk Reduction-DRR) នៅក្នុង 

កម្មវិធី និងគម្្ងរបស់ពួកគ្តាមរយៈស្ចក្តណ្ីនំានូវទស្សនា 

ទានបន្សុំាកិច្ចគាំពារសង្គម (កAdaptive Social Protection-ASP)។

ទស្សនាទានការបន្សុំា កិច្ចគាំពារសង្គម (កASP) តូ្វបានគ្ទទួល 

សា្គ្ល់ថាជាក្បខ័ណ្ឌមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ ក្នុងការជម្ុញ 

ការធ្វើសមាហរណកម្ម កិច្ចគាំពារសង្គម ការបន្សាំុការផ្ល្ស់ 

ប្តូរអាកាសធាតុ និងការកាត់បន្ថយគ្្ះមហន្តាយទៅក្នុង 

គោលនយោបាយ និងការអនុវត្តន៍ (កDavies et al ឆ្ន្ំ 2008,  

Davies et al 2009)។ ការដក់បញ្ចគូលនូវវិស័យទាំងបីអោយ 

ធ្វើការងររួមា្ន្ក្នុងគោលបំណង ដើម្បីបង្កើតនូវក្បខ័ណ្ឌមួយ  

ដ្លជួយដល់កិច្ចគអន្តាគមន៍ ការាំពារសង្គមកាន់ត្ធន់ថ្ម 

ទៀត ចំោះហានិភ័យពីគ្្ះមហន្តាយ និងការប្្ប្ួល 

អាកាសធាតុ ព្មជាមួយការជំរុញការយល់ដឹងថាេតីកិច្ចគាំពារ 

សង្គម តាមរយ:កិច្ចគកាត់បន្ថយភាពងយរងគ្្ាះអាចដី្រតួនាទី 

សំខាន់យ៉ាងដូចម្តច្ នៅក្នងុការទប់សា្កត់្ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមមាន 

ពីបំរ្បំរួលអាកាសធាតុ និងគ្្ាះមហន្តាយ។ ជាគ្ាលគំនិត 

របស់ការបន្សាំុកិច្ចគាំពារសង្គមគឺ មានបំណងប្ឹងប្្ងដ្ាយ 

ផ្ទ្ល់ដើម្បីឆ្លើយតបចំោះរបាំង កិច្វអន្តាគមន៍រាងកិច្វាំពារ 

សង្គមការបន្សាំុនឹងបំរ្បំរួលអាកាសធាតុ និងការកាត់បន្ថយ 

គ្្ះមហន្តាយ ដ្លជានិច្ចគជាកាលត្ងត្ាាំងអ្នកកសាង

គោលនយោបាយ សា្ថ្ប័ន និងអនុវត្តទាំងឡាយទាំងបីន្ះ 

ក្នុងការធ្វើការរួមា្ន្។

របាយការណ៍មួយន្ះ គឺជាសមាសភាគទីបីន្ការផ្តួចផ្តើម 

របស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្ជាជាតិប្ាំកម្ពុជា (កUNDP-CO) 

ទាក់ទងនឹងការបន្សាំុកិច្ចគាំពារសង្គម ដ្លបានរៀបាប់ខាង 

លើ។ ការសិក្សាវិភាគសា្ថ្នភាពស្តីពីការបន្សាំុកិច្ចគាំពារសង្គម

នៅកម្ពុជា (កBéné and Tech 2014) និងសិកា្ខ្សាលាចំនួនពីរ

ស្តីពីទ្ឹស្តីន្ការផ្ល្ស់ប្តូរ (កManda and Yamamoto 2014) 

ដ្លបានរៀបចំនិងសម្បសម្ួលោយ UNDP-CO ស្ប 

ព្លជាមួយា្ន្ និងការរៀបចំឯកសារយុទ្ធសាស្្តន្ះដ្រ។ 

ទាំងការវិភាគសា្ថ្នភាព និងសិកា្ខ្សាលាស្តីពីទ្ឹស្តីន្ការ 

ផ្ល្ស់ប្តូរមានបំណងប្មូលនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗ សម្្ប់ការ

រៀបចំឯកសារយុទ្ធសាស្្តស្តីពីការបន្សាំុកិច្ចគាំពារសង្គមមួយ

ន្ះ។
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ឯកសារយុទ្ធសាស្្តន្ះ បង្ហញ្ពីក្បខ័ណ្ឌមួយ (កផ្នទីបង្ហញ្ 

ផ្លូវមួយ) នៅជុំវិញវិស័យទាំងបី កំពុងអនុវត្តនៅប្ទ្សកម្ពុជា  

អាចនឹងរកឃើញនូវឱកាសសហការ ក្នុងការរៀបចំគម្្ងការ 

អនុវត្តន៍ ការត្ួតពិនិត្យ និងាយតម្ល្លើអន្តាគមន៍កម្មវិធី ASP។ 

ឯកសារយុទ្ធសាស្្តន្ះ ដក់ច្ញនូវការអនុវត្តន៍មួយដ្លមាន 

រយៈ 10ឆ្ន្ ំោយផ្តត្ជាសំខាន់ទៅលើសកម្មភាពជាច្ើនក្នងុ 

រយៈព្ល 5ឆ្ន្ដំំបូង។ សកម្មភាពទំាងនោះរួមមាន ការបញ្ជ្ប្ 

ការយល់ដឹង ការកំណត់ចំណុចាប់ផ្តើមការកសាងសមត្ថភាព 

ការរៀនសូត្តាមរយៈការអនុវត្តន៍ និងការបង្កើតភាពជាដ្គូដ ៏

មានប្សិទ្ធភិាព ជាមួយសា្ថប័្នរដ្ឋភិ្បាលពាក់ព័ន្ធ សង្គមសីុវិល 

និងដ្គូអភិវឌ្ឍន៍នានា។

២. ពិនិត្យឡើងវិញនូវ 
លទ្ធសផលន្ការវិភាគ 
ពីសា្ថ្នភាព 

ឯកសារលំអិតព្ញល្ញ ន្ការវិភាគសា្ថ្នភាពស្តីពីការបន្សាំ ុ

កិច្ចគាំពារសង្គមកម្ពុជា ដ្លរៀបចំឡើងោយលោក Béné  

and Tech (ក2014) មានភា្ជ្ប់នៅឧបសម្ព័ន្ធទី 1។ ខាងក្្ម 

ន្ះ គឺជាការសង្ខ្បនូវលទ្ធផលសំខាន់ៗន្របាយការណ៍។

២.១. បម្្បម្ួលអាកាសធាតុ និង 
គ្្ះមនហន្តាយៅកមន្ពុជា

ប្ទ្សកម្ពុជាត្ូវបានាត់ ទុកជាប្ទ្សងយរងគ្្ះបំផុត 

ទីពីរនៅអាសីុខាងត្បូង និងអាសីុអាគ្នយ៍្ោលគឺ បនា្ទប់្ពីប្ទ្ស 

បង់កា្លដ្្ស។ ទឹកជំនន់ និងគ្្ះាំងស្ងតួ គឺមានផលប៉ះពាល់ 

យ្៉ាងខា្ល្ងំដល់ស្ដ្ឋកិច្ចគ និងសង្គម ជាពិស្សសម្្ប់គួ្សារ 

នៅជនបទក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា(កបើប្ៀបធៀបផលប៉ះពាល់គ្្ះ 

មហន្តាយ ដ្លបានកើតមាននៅបណា្ត្ប្ទ្សផ្ស្ងៗនៅ 

ក្នុងតំបន់ មានដូចជាប្ទ្សបង់កា្ល្ដ្សជាដើម) មិនម្ន 

ដ្ាយសារត្ភាពធ្ងន់ធ្ងរន្ព្ឹត្តិការណ៍ន្ាះទ្ បុ៉ន្ត្ដ្ាយសារ 

ត្គ្ួសារនៅជនបទក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា មិនបានត្ៀមខ្លួនក្នុង 

ការឆ្លើយតបចំោះការកើតមាននូវគ្្ះមហន្តាយ មកលើ 

ខ្លួនឡើយ ក៏ព្្ះត្កង្វះសមត្ថភាពរបស់ប្ជាជនកម្ពុជាក្នុង 

ការឆ្លើយតបទៅនឹងគ្្ះមហន្តាយដ្លកើតមានទាំងន្ាះ។  

ការផ្ល្ស់ប្តូរអាកាសធាតុនឹងបង្កើនជាបញ្ហក្ាន់ត្ធ្ងន់ធ្ងរបន្ថ្ម 

ទៀតដល់ពួកាត់។

ការគំាមកំហ្ង និងភាពជាក់ស្តង្ដ្លកី្តឡើងពីការប្្បួ្ល 

អាកាសធាតុ និងគ្្ះមហន្តាយ ត្ូវបានទទួលសា្គ្ល់កាន់ 

ត្ខា្ល្ំងឡើងពីសំណាក់រដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈការអនុម័ត 

គោលនយោបាយជាេច្ីន ដ្លពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបន្សាំុបម្្ 

បមួ្លអាកាសធាតុ។ កម្ពជុាបានផ្តល់សា្ចប័្នលើអនុសញ្ញក្្ប 

ខ័ណ្ឌអង្គការសហប្ជាជាតិស្តពីី ការបំរ្បំរួលអាកាសធាតុក្នងុ 

ឆ្ន្ំ 1995 និងចូលជាសមាជិកពិធីសារក្យូតូក្នុងឆ្ន្ំ 2002។ នៅ 

ឆ្ន្ំ 2006 ប្ទ្សកម្ពុជាបានដក់ច្ញនូវកម្មវិធីសកម្មភាព 

ជាតិលើការបន្សាំុការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ (កNAPA) របស់ខ្លួន  

ព្មទំាងដក់ច្ញនូវគម្្ងអាទិភាពមួយក្នុងការោះស្្យ 

ជាាំបាច់ក្នុងការបន្សាំុ ការផ្ល្ស់ប្តូរអាកាសធាតុ។ គម្្ង 

ទំាងន្ះ សមស្បទៅនឹងគោលបំណងអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្ទ្ស 

កម្ពុជា ដូចមានច្ងនៅក្នុងយុទ្ធសាស្្តចតុកោណ ដំណាក ់

កាលទី១ នៅក្នុងឆ្ន្ំ 2004 សម្្ប់កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចគ ការងរ 

សមធម៌ និងប្សិទ្ធិភាព ក៏ដូចជានៅក្នុងផ្នការយុទ្ធសាស្ដ ្

អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ឆ្ន្ំ2006-2010 ។

ក្្យពីការដក់ច្ញនូវ NAPA ក៏មានឯកសារគន្លះឹមួយចំនួន 

ផ្ស្ងទៀត ព្មទាំងការផ្តួចផ្តើមមួយចំនួនទៀតត្ូវបានរៀបចំ 

ឡើងោយាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា ដ្លមានទំនាក់ទំនងយា៉្ង 

ខា្ល្ំងទៅនិងការបន្សាំុការផ្ល្ស់ប្តូរអាកាសធាតុ។ ជាពិស្ស 

គណៈកមា្មធិ្ការជាតិ គ្ប់គ្ងការប្្បួ្លអាកាសធាតុ(កNCCC) 

តូ្វបានបង្កើតឡើងក្នងុឆ្ន្ ំ2006 ដើម្បីដើរតួនាទីសម្បសមួ្ល 

និងតួ្តពិនិត្យការអនុវត្តន៍គោលនយោបាយយុទ្ធសាស្្ត បទបញ្ញត្ត ិ

ផ្នការ និងកម្មវិធីនានាក្នងុការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហប្្្បួ្ល 

អាកាសធាតុ។ នៅក្នុងឆ្ន្ំ 2011 ផ្នការយុទ្ធសាស្្តស្តីពីការ 

ផ្ល្ស់ប្តូរអាកាសធាតុកម្ពុជា (កCCCSP) ត្ូវបានបង្កើតឡើងរួម 

ជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្្ត និងផ្នការសកម្មភាពតាមវិស័យ។

ស្បព្លជាមួយា្ន្ដ្រ ការបញ្ជ្្បការបង្ក្គ្្ះមហន្តាយ 

នៅតាមក្សួងពាក់ព័ន្ធតូ្វបានដក់បញ្ចគលូក្នងុឯកសារសំខាន់ៗ 

របស់ាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា ដ្លរួមទាំងផ្នការសកម្មភាព 

យុទ្ធសាស្្តជាតិស្តីពី ការកាត់បន្ថយគ្្ះមហន្តាយឆ្ន្ំ2008 

- 2015 (កSNAP) ផ្នការជាតិឆ្លើយតបជាយថាភាព (កNCRP) 
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ដើម្បីឆ្លើយតបគ្្ះមហន្តាយ និងយុទ្ធសាស្្តចតុកោណ 

ដំណាក់កាលទី III ឆ្ន្ំ2014-2018។ ក្នុងចំណោមបញ្ហ្អន្តរ 

វិស័យដ្លផ្នការទាំងន្ះ ព្យាយាមសម្្ចបានផងដ្រ 

គឺរួមមានបញ្ហ្យ្នឌ័រ បរិសា្ថ្ន ធនធានធម្មជាតិ និង ការ 

អភិវឌ្ឍន៍ប្តង ការគ្ប់គ្ងគ្្ះមហន្តាយ និងកំណ្ទម្ង់ 

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។

ក្្ពីសកម្មភាពនៅកមិ្តជាតិ ការពងឹ្ងសមត្ថភាពថា្នក់្ក្្ម 

ជាតិតូ្វបានយកចិត្តទុកដក់ ជាពិស្សកមិ្តសហគមន៍ក្នងុ 

ការាំទ្យា៉្ងព្ញទំហឹង ដល់អាទិភាពរបស់រដ្ឋ្ភិបាលក្នុង 

ការកាត់បន្ថយភាពកី្ក្ ដូចមានច្ងនៅក្នងុផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ 

ជាតិ និងគោលនយោបាយនានា។

២.២. សា្ថ្នភាពទូទៅន្កិច្ចគាំពារ 
សង្គមនៅកមន្ពុជា

តាមរយៈការអនុម័តផ្នការម្សម្្ប់ការបង្កើតធានាា្៉ប់រង 

សុខភាពសង្គមនៅឆ្ន្ំ 2003 ប្ទ្សកម្ពុជាបានបោះជំហាន 

ដំបូងឆ្ពះ្ទៅរកប្ព័ន្ធាំពារសុខភាពសង្គមរួមមួយ។ ាប់តំាង 

ពីព្លនោះមក គោលនយោបាយ និងគោលការណ៍ណ្នាំ 

ជាតិមួយចំនួនត្ូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីត្ួតពិនិត្យការពង្ីក 

នូវយន្តការកិច្ចគាំពារសុខភាពសង្គម ដ្លមានគោលដៅចុង 

ក្្យនូវការគ្បដណ្តប់ជាទូទៅ។

នៅឆ្ន្ំ 2009 ាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា បានត្ងតាំងក្ុមប្ឹក្សា 

សា្ត្រ និងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ (កCARD) ដ្ីម្បី 

ាំទ្ ក្ុមការងរបណោ្ត្ះអាសន្នស្តីពីបណា្ត្ញសុវត្ថិភាព 

សង្គម (កIWG-SSN) ក្នងុការរៀបចំសមាហរណកម្មយុទ្ធសាស្្ត 

ជាតិាំពារសង្គម (NSPS) ។ NSPS ន្ះ ត្ូវបានអនុម័ត 

ោយទីស្តកីារគណៈរដ្ឋមន្ត្ ីហើយបនា្ទប់្មកបានបើកសម្ភធ្ 

ដក់អោយអនុវត្តនៅខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ 2011 ។

នាព្លបច្ចគុប្បន្នន្ះ កិច្ចគាំពារសង្គមត្ូវបានផ្តល់ជូនដ្ាយ 

ាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈក្សួងពាក់ព័ន្ធនានា ក៏ដូច 

ជាតាមរយៈកម្មវិធីាំទ្ោយមា្ចស់្ជំនួយផងដ្រ។ ជារួមកម្មវិធី 

ាំពារសង្គមទំាងន្ះ តូ្វបានចំណាយប្មាណ 5,5 ភាគរយ 

ន្ផលិតផលក្នងុសុ្កសរុបរបស់កម្ពជុាក្នងុឆ្ន្ ំ2010 (កអង្គការ 

ពលកម្មអន្តរជាតិឆ្ន្ំ 2012)។ បើយោងតាមប្ព័ន្ធទិន្នន័យ 

សន្តិសុខសង្គម របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិឃើញថាការ 

ចំណាយសាធារណៈ លើកិច្ចគាំពារសង្គមមានចំនួនត្ឹមត្ 

1,79 ភាគរយន្ផលិតផលក្នុងស្ុកសរុបក្នុងឆ្ន្ំ 2011 (កអង្គ

ការពលកម្មអន្តរជាតិឆ្ន្ំ2012) ហើយការចំណាយដ្លនៅ

សល់គឺបានមកពីការាំទ្របស់មា្ច្ស់ជំនួយ។

២.៣. ការរកឃើញ

ផ្អ្កលើព័ត៌មាន និងទិន្នន័យដ្លបានប្មូលក្នុងអំឡុងព្ល 

សិក្សាវិភាគសា្ថ្នភាពការបន្សាំុកិច្ចគាំពារសង្គម គឺអាចឈាន 

ទៅដល់ការច្ញនូវស្ចក្តីសន្និដ្ឋ្នមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹង 

កិច្ចគាំពារសង្គម ការកាត់បន្ថយគ្្ះមហន្តាយ និងការបន្សាំុ 

ការប្្ប្ួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា។

២.៣.១. សមនត្ថភាពបន្សុំាការប្្បួ្លអាកាស 

ធាតុរបស់ប្ទ្សកមន្ពុជា

យោងតាមឯកសារាយតម្លមួ្យចំនួនលើការបន្សុំាការប្្បួ្ល 

អាកាសធាតុ បានលើកឡើងនូវសំណួរដ្លទាក់ទងនឹងសមត្ថ 

ភាពសា្ថ្ប័ន និងបុគ្គលគឺនៅមានកំរិត គឺរួមទាំងក្នុងសា្ថ្ប័ន   

រដ្ឋ្ភិបាល និងអង្គការមិនម្នរដ្ឋ្ភិបាល។ ការសន្និដ្ឋ្ន 

ស្ដៀងា្នមួ្យក៏តូ្វបានលើកឡើងដ្រ ក្នងុអំឡុងព្លសមា្ភស្ន៍ 

ប្មូលព័ត៌មានជាមួយបុគ្គលសំខាន់ៗ (កKey Informants)  

និងតាមរយៈ ឯកសារជាច្ើនរបស់ាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា។ 

យុទ្ធសាស្្តជាតិាំពារសង្គម 2011-2015 បានចង្អលុបង្ហញ្ថា 

“ទោះបីជាតំបន់ជាច្ើននៅក្នុងប្ទ្សកម្ពជុាតូ្វបានការពារពី 

គ្្ះថា្នក់្អាកាសធាតុ បុ៉ន្តស្្ទើរត្គ្ប់តំបន់គឺាត់ទុកថាមាន 

ភាពងយរងគ្្ះពីផលប៉ះពាល់ ន្ការផ្ល្ស់ប្តូរអាកាសធាតុ 

ោយហ្តុមកពីសមត្ថភាពបន្សុំានៅមានកមិ្តទាប ជាលទ្ធផល 

ន្កង្វះហិរញ្ញវត្ថុ បច្ចគ្កវិទ្យា ហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ និងឧបសគ្គ 

ទំនាក់ទំនងសា្ថ្ប័ន” (កRGC 2011: 22,) ។

ក្្ពីកម្ិតជាតិ កតា្ត្មួយទៀតដ្លបានរកឃើញនោះគឺថា 

សមត្ថភាពរបស់រដ្ឋបាល និងប្ជាជនថា្ន្ក់មូលដ្ឋ្ននៅមាន 

កំរិតទាបនៅឡើយ ដ្លទាមទារ ឱ្យមានការពង្ឹងសមត្ថភាព 

ជាាំបាច់។

7
ការបន្សាំុកិច្ចគាំពារសង្គមនៅប្ទ្សកមន្ពុជា

ឯកសារយុទ្ធសសាស្្ត



២.៣.២. បរិធានកាត់បន្ថយគ្្ះមនហន្តាយ

តាមរយៈការពិនិត្យនូវឯកសារដ្លមានស្្ប់ បានបង្ហ្ញថា 

ការកាត់បន្ថយគ្្ះមហន្តាយ គឺជារបៀបារៈដ៏សំខាន់បំផុត 

ប៉ុន្ត្កង្វះនូវសមត្ថភាព និងធនធានទាក់ទងទៅនឹងការកាត ់

បន្ថយគ្្ះមហន្តាយ នៅត្ជាឧបសគ្គដល់វឌ្ឍនភាពក្នុង 

វិស័យន្ះ។ ឯកសារមួយចំនួនបានទទួលសា្គ្ល់ ជាពិស្ស 

ក្នុងចំណោមមូលហ្តុជាច្ើន គឺបញ្ហ្ការសម្បសម្ួល 

សា្ថ្ប័នថា្ន្ក់ជាតិ ដ្លទទួលបន្ទុកគ្ប់គ្ងគ្្ះមហន្តាយ 

(កគណៈកមា្ម្ធិការជាតិ គ្ប់គ្ងគ្្ះមហន្តាយ) មិនបាន 

ទទួលការាំទ្គ្ប់គ្្ន់ពីរដ្ឋ្ភិបាលថា្ន្ក់ជាតិ ដើម្បីអនុវត្ត 

ការងរប្កបោយប្សិទ្ធិភាពទៅតាមអាណត្តិរបស់ខ្លួន ។ 

ក្នុងការោះស្្យបញ្ហ្ទាំងន្ះ គណៈកម្មការជាតិគ្ប់គ្ង 

គ្្ះមហន្តាយបានកំពុងខិតខំបឹ្ងប្្ងជំរុញអោយមានការ 

អនុម័តច្បាប់ស្តីពីការគ្ប់គ្ងគ្្ះមហន្តាយអោយបានឆប់ 

ដើម្បីោះស្្យបញ្ហ្កង្វះធនធាន។ នៅថា្ន្ក់ក្្មជាតិ ឬ 

ថា្ន្ក់ខ្ត្ត បញ្ហ្ហាក់បីដូចជាលំបាកជាងន្ះទៅទៀតចំោះ 

កង្វះធនធាន ដី្ម្បីដក់បញ្ចគលូផ្នការអនុវត្តគោលនយោបាយ 

ដ្លបានអនុម័តរួច ដ្ាយថា្ន្ក់ជាតិ។

ក្្ពីកង្វះធនធានការាយតម្លក៏្បានណ្នំាថា ការប្តិបត្ដកិារ 

កាត់បន្ថយគ្្ះមហន្តាយនាព្លបច្ចគប្ុបន្ន គឺមានការលំបាក 

ក្នុងការអនុវត្តនៅគ្ប់កម្ិតទាំងអស់។ នៅថា្ន្ក់ជាតិ NCDM 

មិនបានជួបប្ជំុា្ន្ទៀងទាត់ ហើយជាច្ើនឆ្ន្ំកន្លងមកន្ះ  

ក្សួង និងភាគីពាក់ព័ន្ធបានធ្វើការជួបជំុ និងសហការា្ន្ត្ 

នៅក្នុងករណីសង្គ្្ះបនា្ទ្ន់ និងគ្្មានគ្្ះមហន្តាយកើត 

ឡើងត្ប៉ុណោ្ណ្ះ។ នៅកម្ិតថា្ន្ក់ក្្មជាតិ មានសា្ថ្នភាព 

ហាក់ដូចជាកាន់ត្លំបាកដ្ាយសង្កត្ឃើញថា អង្គភាពគ្ប់ 

គ្ងគ្្ះមហន្តាយនៅកម្ិត ខ្ត្ត ស្ុក ឃុំ (កPCDM-DCDM-

CCDM) ដ្លជាតួអង្គជួរមុខក្នុងការប្ឈមនឹងផលប៉ះពាល់

ោយផ្ទល់្ចំោះកិច្ចគការសង្គ្្ះបនា្ទ្ន់ និងគ្្ះមហន្តាយ 

នោះ ដ្លជាក់ស្តង្សា្ថប័្នទំាងន្ះ នៅមានសមត្ថភាពទាបខា្ល្ងំ 

ជាងសា្ថប័្នថា្នក់្ជាតិនៅឡើយ។ សមត្ថភាពជាក់ស្តង្ខុសា្ន ្

គួរឱ្យកត់សមា្គ្ល់ ពីវិស័យមួយទៅវិស័យមួយផ្ស្ងទៀតោយ

ជាធម្មតាត្ងត្ពឹងផ្អក្ជាចំបងទៅលើវត្តមាន ឬ អវត្តមាន 

ន្ភាគីពាក់ព័ន្ធខាងក្្។

ការបង្កើតក្ុមការងរពិស្សថ្មីមួយរបស់រដ្ឋ្ភិបាលស្តីពី ការ 

ឆ្លើយតបបនា្ទ្ន់ និងការសា្ត្រឡើងវិញតាមរយៈដំណោះស្្យ 

របស់នាយករដ្ឋមន្ត្ីនៅថ្ង្ទី 4 ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ2014 អាចជា 

វ្ទិកាដ៏មានសារៈសំខាន់មួយ ក្នុងការោះស្្យបញ្ហ្ការ 

សមប្សម្លួទាងំនៅកម្តិជាតិ និងកម្តិថា្នក់្ក្ម្ជាតិ។

២.៣.៣. ទិដ្ឋភាពគោលនយោបាយ  

និងការអនុវត្តកិច្ចគាំពារសង្គមន

តាមការពិនិត្យលើឯកសារដ្លមានស្្ប់ ព្មទាំងរបាយ 

ការណ៍ាយតម្ល្មួយចំនួន បានបង្ហ្ញថា ប្ទ្សកម្ពុជា 

មានភាពរីកចម្ើនច្ើនលើ ការបញ្ជ្ប្កម្មវិធីកិច្ចគាំពារសង្គម 

ចូលរួមសន្ទនាផ្ន្កគោលនយោបាយ និងការសម្បសម្ួល 

ដល់ការកសាងសមត្ថភាព ដ្លផលលំបាកទាំងឡាយ 

កន្លងមកនៅត្បន្ត សម្្ប់ក្ុមប្ឹក្សាសា្ត្រ និងអភិវឌ្ឍន ៍

វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ (កCARD) ក្នងុការគៀងគរភាពជាមា្ចស់្ 

សម្្ប់រដ្ឋ្ភិបាលទាំងមូល និងដក់ចូលកម្មវិធីាំពារសង្គម 

ទៅក្នុងក្សួងពាក់ព័ន្ធ។ បើទោះបីជាមានការផ្សព្វផ្សាយនូវ

យុទ្ធសាស្្តជាតិាំពារសង្គម (កNSPS) ដ្លបានរៀបចំឡើងោយ  

CARD ទាំងនៅថា្ន្ក់ជាតិនិងថា្ន្ក់ក្្មជាតិ ត្ការយល់ដឹង 

ពីកិច្ចគាំពារសង្គមគឺ នៅមានកមិ្តទាបនៅឡើយទំាងនៅថា្នក់្ 

ជាតិ និងថា្នក់្ក្្មជាតិ ដ្លប្ហ្លបណា្តល្មកពីកំរិតទាប 

ន្លទ្ធភាពហិរញ្ញវត្ថុ រឺសហវិមជ្ឈការ ក្នុងការវិនិយោកទៅលើ  

វិស័យកិច្ចគាំពារសង្គមន្ះ។

ដូចា្នន្្ះដ្រ សមត្ថភាពធនធានមនុស្ស គឺនៅមានការខ្វះខាត 

នៅឡើយ ដើម្បីប្ឈមនឹងភាពស្មុគសា្ម្ញ និងមហិច្ឆតតា ន្ 

របៀបារៈសកម្មភាព ដ្លបានច្ងនៅក្នុងNSPS។ កង្វះខាត 

ន្ះមានន័យថា រដ្ឋភិ្បាលផ្តល់ថវិកាជាតិត្បិតត្បៀត (កោយសារ 

ត្មូលដ្ឋ្នពន្ធនៅចង្អៀត និងមានភាពទន់ខ្សាយនៅក្នុងការ 

ប្មូលប្្ក់ចំណូល) ដ្លាជា ការាាំងដល់លទ្ធភាពរបស់ 

CARD ក្នុងការសម្្ចនូវប្សកកម្មរបស់ខ្លួន។ បញ្ហ្ទាំងអស់ 

ន្ះលើកឡើងជាសំណួរថាតើ គោលដៅន្កិច្ចគាំពារសង្គម  

ដ្លមានច្ងនៅក្នងុ NSPS អាចសម្្ចបាននៅចុងបញ្ចគប់ន្ 

វដ្តន្យុទ្ធសាស្្តន្ះនាឆ្ន្ ំ2015 ដ្រឬទ្? ហើយនៅដំណាល 

ា្ន្នោះដ្រ តើការរៀបចំវដ្ឋន្យុទ្ធសាស្្តបនា្ទ្ប់យា៉្ងដូច 

ម្តច្?។
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២.៣.៤. ការបន្សាំុកិច្ចគាំពារសង្គមន (កការធ្វើ 

សមាហរណកមន្មរវាងកិច្ចគាំពារសង្គមន  

ការបន្សាំុការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ  

និងការកាត់បន្ថយគ្្ះមនហន្តាយ)

ភាពជាសកល សំណួរដដ្ល ដ្លត្ូវឆ្លើយតបគឺ កម្ិតន ្

ការធ្វើសមាហរណកម្មរាងកិច្ចគាំពារសង្គម ការបន្សុំាការប្្បួ្ល 

អាកាសធាតុ និងការគ្ប់គ្ងគ្្ះមហន្តាយ។ តាមរយៈ 

ការពិនិត្យលើឯកសារជាច្ើនបានបង្ហ្ញថា កិច្ចគាំពារសង្គម 

តូ្វបានដក់បញ្ចគលូទៅក្នងុ ផ្នការយុទ្ធសាស្ដប្្្បួ្លអាកាស 

ធាតុកម្ពុជា (កCCCSP) ដ្លកិច្ចគាំពារសង្គមគឺ ជាបញ្ហ្អន្តរ 

វិស័យមួយក្នុងចំណោមបញ្ហ្អន្តរវិស័យផ្ស្ងៗទៀត ដូចជា  

យ្នឌ័រ ការស្្វជ្្វ ការអប់រំការយល់ដឹងនិងការទំនាក់ទំនង  

តាមដននិងាយតម្ល ្ ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានអាកាសធាតុ និង 

ការគ្ប់គ្ងចំណ្ះដឹង បុ៉ន្ត ្ CCCSP ក៍មិនបានបង្ហញ្ផងដ្រ 

ពីរបៀបធ្វើសមាហរណកម្ម និងរបៀបដ្លនឹងត្ូវគៀងគរការ 

ចូលរួមន្កិច្ចគាំពារសង្គមប្កបោយប្សិទ្ធិភាព។

ដូចា្នន្្ះដ្រ តឹកតាងដ្លបានរកឃើញតាមរយៈការពិនិត្យលើ 

ឯកសារដ្លមានស្្ប់ ជាការកត់សំាល់មួយនៅក្នងុឯកសារ 

បានបញ្ជ្ក់ថា គ្្ះមហន្តាយ និងការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ  

ត្ូវបានបញ្ចគូលក្នុង NSPS ឆ្ន្ំ2011 ហើយការគ្ប់គ្ងគ្្ះ 

មហន្តាយតូ្វបានទទួលសា្គល់្ថា ជាសសរស្តម្ភដ៏សំខាន់មួយ 

សម្្ប់កិច្ចគាំពារសង្គម ប៉ុន្ត្េទាះជាយា៉ងណាក៍ោយ 

សមាហរណកម្មន្ះមិនមានអ្វីលើសពីគោលនយោបាយ និង 

ឯកសារគម្្ងន្ាះទ្។ ដើម្បីអោយការបន្សាំុប្កបោយ 

ប្សិទ្ធភិាព (កព្មទំាងការទប់សា្កត់្) លើការប្្បួ្លអាកាស 

ធាតុ គួរត្ូវយកចិត្តទុកដក់ ប៉ុន្ត្នាព្លន្ះនៅមិនទាន់មាន 

ដក់ច្ញនូវផ្ន្កសកម្មភាពជាក់លាក់ ដើម្បីអនុវត្តឯកសារ 

យុទ្ធសាស្្តកិច្ចគាំពារសង្គមនៅឡើយ។

កន្លងមក ការធ្វើសមាហរណកម្ម ការកាត់បន្ថយគ្្ះមហន្តាយ 

និងការបន្សាំុការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ នៅត្មានការលំបាក 

នៅឡើយ។ តាមរយ:លទ្ធផលន្ការវិភាគស្នើឡើងថាការធ្វើ 

សមាហរណកម្មបច្ចគប្ុបន្នន្ះ គួរផ្សាភា្ជប់្ទំនាក់ទំនងក្នងុការរៀបចំ 

គោលនយោបាយ និងការអនុវត្តន៍ រាងផលប៉ះពាល់ន្គ្្ះ 

មហន្តាយ និងការផ្ល្ស់ប្តូរអាកាសធាតុដ្លជាហ្តុការណ៍ 

ប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ស្ដ្ឋកិច្ចគកម្ពុជា (កហើយក៏ដូចជាប៉ះពាល ់

ទៅលើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្ជាជន) ។

ជាសរុបមក សមាហរណកម្មរាងគោលនយោបាយក្នងុវិស័យ 

ទាំងបីគឺ នៅមានទំនាក់ទំនងទន់ខ្សាយនៅឡើយ។ ជំហាន 

ចុងក្្យក្នុងការវិភាគន្ះ គឺដើម្បីពិនិត្យមើលការលើកឡើង 

ក្នងុឯកសាររដ្ឋភិ្បាល ដើម្បីរៀបចំជាទស្សនាទានលើការបន្សុំា 

កិច្ចគាំពារសង្គម។ យោងតាមការលើកឡើងនៅក្នុងឯកសារ  

CCCSP នៅត្ង់គោលបំណង ទី៦ គឺ៖ “លើកកម្ពស់ការបន្សាំ ុ

កិច្ចគាំពារសង្គម និងវិធីសាស្្តដ្លមានការចូលរួមក្នងុការកាត់ 

បន្ថយការបាត់បង់ និងការខូចខាតោយសារត្ការប្្ប្ួល 

អាកាសធាតុ”។ បើពិនិត្យមើលអោយបានហ្មត់ចត់បន្ថ្មទៀត  

នៅក្នុងបញ្ជមីសកម្មភាពដ្លត្ូវបានលើកឡើងសម្្ប់អនុវត្ត 

ការបន្សុំាកិច្ចគាំពារសង្គមក្នងុបរិបទន្ CCCSP បង្ហញ្ថាបើទោះ 

ជាមានសកម្មភាពជាច្ើន ដ្លមិនម្នជាសកម្មភាពន្ការ 

បន្សាំុកិច្ចគាំពារសង្គម ោយសំដៅលើរបៀបារៈទូលំទូលាយ 

ដ្លប្ហាក់ប្ហ្លទៅនឹង‘សកម្មភាពសហវិមជ្ឈការ‘ ជាជាង។

៣. សង្ខ្បលទ្ធសផលសិកា្ខ ្
សាលាស្តីពីទ្ឹស្តីន្ការ 
ផ្ល្ស់ប្តូរ

ផ្នក្ន្ះបង្ហញ្ពី ស្ចក្តសីង្ខប្លទ្ធផលសិកា្ខស្ាលាថា្នក់្ជាតិ 

ចំនួនពីរ លើការបន្សុំាកិច្ចគាំពារសង្គម (កASP) និងសិកា្ខស្ាលា 

ស្តពីីទឹ្ស្តន្ីការផ្លស់្ប្តរូ (កToC) ដ្លតូ្វបានរៀបចំឡើងក្្ម 

គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ UNDP-CO។ សម្្ប់ព័ត៌មានលំអិតន ្

សិកា្ខស្ាលាទំាងន្ះ គឺមាននៅក្នងុរបាយការណ៍របស់ Manda  

និងYamamoto (កឆ្ន្2ំ014) ដ្លមានភា្ជប់្នៅឧបសម្ពន័្ធទី2 ។

៣.១ បញ្ហ្សំខាន់ៗ

សិកា្ខស្ាលាថា្នក់្ជាតិចំនួនពីរ បានរៀបចំឡើងសម្្ប់អ្នកចូល 

រួមពីរកុ្មផ្ស្ងា្ន ្ដ្លសិកា្ខស្ាលាលើកទី១គ   ជឺាមួយបុគ្គលិក 

របស់អង្គការ UNDP និងសិកា្ខ្សាលាលើកទី២ជាមួយភាគ ី

ពាក់ព័ន្ធថា្ន្ក់ជាតិ រួមមានបុគ្គលិកមកពីក្សួងពាក់ព័ន្ធអ្នក 

បច្ចគក្ទ្ស និងដ្គូហិរញ្ញវត្ថ។ុ សិកា្ខស្ាលាទំាងពីរន្ះធ្វើឡើង 

ដើម្បីពងឹ្ងនូវលទ្ធផល ន្ការសិក្សាវិភាគសា្ថន្ភាពន្ការបន្សុំា 
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កិច្ចគាំពារសង្គម។ គោលដៅចម្បងគឺដើម្បីកំណត់ផ្លូវឆ្ព្ះទៅ 

រកការផ្ល្ស់ប្តូរដ្លអាចឈានទៅរៀបចំយុទ្ធសាស្្តបន្សាំុកិច្ចគ 

ាំពារសង្គមនិងការអនុវត្តនៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា។

បញ្ហ្ និងស្ចក្តីសន្និដ្ឋ្នជាច្ើនត្ូវបានកំណត់តាមរយ: 

សិកា្ខ្សាលាទាំងពីរន្ះ។

៣.១.១. សិកា្ខ្សាលាពិគ្្ះយោបល់ាមនួយ 

បុគ្គលិកអង្គការ UNDP

ខណ:មានការព្ញចិត្តកាន់ត្ប្សើរឡើង ទៅលើទស្សនាទាន 

ASP។ ាច្បាស់ណាស់ថា ការលើកទឹកចិត្តសា្ថ្ប័ន មិនាំបាច ់

តូ្វការសម្បសមួ្លសម្្ប់កម្មវិធីអនុវត្តនានានៅក្នងុអង្គការ   

UNDP ទ្។ ភាពសំខាន់មួយ សំាប់ការធ្វើសមាហរណកម្មគឺ 

ការប្ើប្្ស់ពាក្យ ោយសារអ្នកជំនាញមកពីផ្ន្កខុសៗា្ន ្

ប្ើប្្ស់ពាក្យផ្ស្ងៗា្ន ្ ចំោះរឿងស្ដៀងា្ន។្ សិកា្ខស្ាលា 

បានណ្នាំមិនអោយសង្កត់ធ្ងន់ លើការប្ើប្្ស់ពាក្យបន្សាំ ុ

ាំពារសង្គម ប៉ុន្ត្ផ្ត្តសំខាន់ទៅលើគោលការណ៍ន្ការធ្វើ 

សមាហរណកម្ម និងអនុវត្តពិតប្្កដក្នងុកម្មវិធីរបស់ខ្លនួដ្ល 

គំនិតផ្តួចផ្តើម និងការគោលនយោបាយទាំងនោះ គឺឆ្លុះបញ្ច្ំង 

ពីរបៀបធ្វើការថ្មីមួយ។

ចំណុចគួរពិារណាសំខាន់មួយទៅលើ គំនិតផ្តចួផ្តើមការបន្សុំា 

កិច្ចគាំពារសង្គម គឺត្ូវធ្វើការាយតម្ល្លើកទឹកចិត្តដល់ការធ្វើ 

សមាហរណកម្មទំាងនៅកមិ្តកម្មវិធីជាតិ ថា្នក់្មូលដ្ឋន្ កមិ្ត 

សា្ថប័ន និងកមិ្តកម្មវិធីផងដ្រ។ ក្នងុបរិបទទំាងន្ះ ការលើក 

ទឹកចិត្តមួយដ៏សំខាន់គឺ ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុ និងមូលនិធិសហគមន៍ 

សម្្ប់ការបន្សាំុបម្្បម្ួលអាកាសធាតុ ឬការកាត់បន្ថយ 

គ្្ះមហន្តាយ ដ្លតូ្វយកចិត្តទុកដក់ធ្វើ ទោះជាយ្៉ាងណា 

យើងមើលឃើញថា ាជាវិធានការសម្្ប់ រយៈព្លខ្លីត្ 

បុ៉េណា្ណះ្។ ជាក់ស្តង្ ការាំបាច់មួយតូ្វបង្កើតជាកម្មវិធីដ្ល 

អាចសម្្ចបានសម្្ប់ រយៈព្លខ្ល ីមធ្យម និងរយៈព្លវ្ង 

ទៅតាមបរិបទន្ប្ទ្ស។ ការទទួលសា្គល់្ថា ASP នៅមិនទាន់ 

ត្ូវបានទទួលយកជាទស្សនាទាន ដ្លអាចសំរ្ចបានមួយ 

សំាប់រដ្ឋ្ភិបាល ហ្តុដូច្ន្ះហើយ ជាដំបូងអង្គការUNDP គួរ 

ត្ផ្ត្តទៅលើការតស៊ូមតិ ក្នុងការបញ្ជ្្បទស្សនាទាន ក៏  

ដូចជាការធ្វើសមាហរណកម្មន្ះឱ្យកាន់ត្ល្អប្សើរ ។ ជា  

ពិស្សអង្គការ UNDP គួរព្យាយាមរៀបចំចងក្ងឯកសារ 

និងវ្ទិកាសម្្បគំ់និតផ្តចួផ្តើម ASP ហើយគួរបញ្ចគលូនូវការ 

ចងក្ងករណីសិក្សាវិភាគស្ដ្ឋកិច្ចគសម្្ប់ ASP ដ្ល 

រដ្ឋ្ភិបាលអាចយកមកអនុវត្តបាន។ ការពង្ឹងសមត្ថភាព 

បុគ្គលិកនៅក្នងុអង្គការ UNDPគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដើម្បី 

អាចមានកមិ្តកាន់ត្ប្សើរឡើងច្ំពាះ ការចូលរួមកំរិតគោល 

នយោបាយន្យុទ្ធសាស្្តថ្មី ដ្លនឹងផ្ទុយពីកម្មវិធីដ្ល  

ខ្លូន។  ការប្តិបត្តិ ទទួលយកទស្សនាទាន ASP គឺទាក់ទង 

នឹងការផ្ល្ស់ប្តូររបៀបធ្វើការងររបស់ពួកយើង ហើយក្នុង 

ករណីន្ះ អង្គការ UNDP អាចធ្វើការបញ្ចគូលគ្ាលគំនិត ASP 

ទៅក្នុងការអនុវត្តន៍កម្មវិធី ដ្ាយមិនាំបាច់ជំរុញក្ុមការងរ 

ឱ្យពួកគ្ត្ូវត្ធ្វើការរួមា្ន្ទូទាំងក្ុមនោះឡើយ។

ស្ដ្ឋកិច្ចគនយោបាយ គឺជាចំណុចស្នូលន្បញ្ហ្សា្ថ្ប័នហើយ 

អង្គការ UNDP ាំបាច់ធ្វើការអង្ក្តបន្ថ្មទៀត ទៅលើកតា្ត្ 

ជម្ុញឱ្យមានការផ្ល្ស់ប្តូរ ក្នុងគោលបំណាងឈានទៅដល់

ការផ្ល្ស់ប្តូរ ឬលទ្ធផលដ្លចង់បាន។ វិភាគអំពីរបៀបន្  

ការផ្ល្ស់ប្តូរ ដ្លអាចផ្សព្វផ្សាយក្នុងចំណោមថា្ន្ក់ដឹកនា ំ

នយោបាយ និងអ្នកធ្វើស្ចក្តីសម្្ចចិត្ត។ ភាពជាមា្ច្ស ់

របស់រដ្ឋ្ភិបាលលើទស្សនាទាន ASP គឺមានសារៈសំខាន់ 

ខា្ល្ំងណាស់។ បច្ចគុប្បន្នន្ះ រដ្ឋ្ភិបាលបានាត់កម្មវិធីាំពារ 

សង្គមជាកម្មវិធីដ្លជម្ុញោយមា្ច្ស់ជំនួយ ដូច្ន្ះហើយ 

ទស្សនៈន្ះ ាំបាច់ត្ូវត្ផ្ល្ស់ប្តូរ។

ជារួម គឺត្ូវាប់ផ្តើមអនុវត្តគម្្ងតូចមួយ ប៉ុន្ត្ត្ូវមានតួអង្គ 

សំខាន់ន្សា្ថ្ប័នរដ្ឋ្ភិបាលចូលរួមអនុវត្ត ដើម្បីចងក្ងជា 

ករណីសិក្សាមួយជាការរៀនសូត្យកទៅបង្កើតកម្មវិធី ក្នុង 

សា្ថ្ប័នរបស់ខ្លូនបាន ឬដក់បញ្ចគូលវិធីសាស្្ត ASP ទៅក្នុង 

កម្មវីធីរបស់ពួកគ្។

៣.១.២. សិកា្ខ្សាលាពិគ្្ះយោបល់ា 

មនួយដ្គូពាក់ព័ន្ធសខាងក្្  

(ករួមនទាំងមនន្ត្ីរដ្ឋ្ភិបាល)

ចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនតូ្វបានទទួលសា្គល់្។ ជាឧទាហរណ៍ 

ទស្សនាទាននីមួយៗន្កិច្ចគាំពារសង្គម ការកាត់បន្ថយគ្្ះ 

មហន្តាយ និងការបន្សាំុការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ គឺនៅថ្មី 

នៅឡើយសម្្ប់ប្ទ្សកម្ពុជា។ សា្ថ្ប័នផ្ស្ងៗា្ន្ ប្ើពាក្យ 

ខុសៗា្ន្ ហើយការយល់ដឹងពីទស្សនាទានក៏ខុសប្ល្កា្ន្ផង 
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ដ្រ។ សា្ថ្ប័នទទួលខុសត្ូវលើការសម្បសម្ួល និងសា្ថ្ប័ន 

អនុវត្តលើប្ធានបទនីមួយៗមានអាណត្តិក៏ខុសា្ន្ ក៏ដូចជា 

ព្លវ្លាផ្ស្ងៗា្ន្ដើម្បីសម្្ចគោលដៅរបស់ពួកគ្ដូច្ន្ះ 

ហើយ ាមានការលំបាកក្នងុការឈានទៅបង្កើតសា្ថប័្នសម្ប 

សមួ្លថា្នក់្ជាតិមួយសំាប់ ASP ។ ក្នងុបរិបទន្ះ គឺមានភាព 

ាំបាច់ក្នុងការបង្កើតកម្មវិធី និងាប់ផ្តើមធ្វើការជាមួយសា្ថ្ប័ន 

ដ្លមានស្្ប់ និងយន្តការសម្បសមួ្លដ្លមានស្្ប់។

ជាសារ គឺថា “ASP គឺជាវិធីធ្វើការរួមា្ន្មួយ”, “ASP នឹងបង្កើន 

ប្សិទ្ធិភាព និងប្សិទ្ធិផលក្នុងការសម្្ចលទ្ធផលន្កិច្ចគ 

សហប្តិបត្តិការ និងការសម្បសម្ួលដ្លត្ូវប្ើសម្្ប់ 

សកម្មភាពផ្ស្ងៗមួយចំនួននៅក្នុងវិស័យពាក់ព័ន្ធ ដូចជាការ 

កសាងសមត្ថភាពដល់បុគ្គលិក” ដ្លជាប្យោជន៍ក្នងុការលើក 

ទឹកចិត្តដល់ការសហការរាងក្សួងពាក់ព័ន្ធ និងភា្នក់្ងរទំាង 

ឡាយណា ដ្លមានបំណងក្នុងការទទួលយកក្បខ័ណ្ឌ 

ការងរ ASP ។

បច្ចគប្ុបន្នន្ះ ការរួមចំណ្កហិរញ្ញវត្ថពីុភា្នក់្ងរអភិវឌ្ឍន៍ ជាប្ភព 

ដ៏សំខាន់សម្្ប់កិច្ចគាំពារសង្គមការកាត់បន្ថយគ្្ះមហន្តាយ 

និងកម្មវិធីបន្សាំុការប្្ប្ួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា។ ដើម្ប ី

បង្កើតភាពជាមា្ច្ស់ របស់រដ្ឋ្ភិបាលសម្្ប់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន ៍

ប្កបោយនិរន្តរភាព តួយា៉្ង ASP នឹងត្ូវផ្ទ្រអោយបានរលូន 

ទៅក្នងុកម្មវិធីកិច្ចគាំពារសង្គម កម្មវិធីកាត់បន្ថយគ្្ះមហន្តាយ 

និងកម្មវិធីបន្សាំុការប្្ប្ួលអាកាសធាតុ ដល់រដ្ឋ្ភិបាលនា 

ព្លអនាគត។ កម្មវិធី ASP (កក្នុងចំណោមកម្មវិធីផ្ស្ងៗទៀត)  

ដ្លរដ្ឋភិ្បាលអាចបន្តការាំទ្ និងអាចគ្ប់គ្ងបានោយ 

រដ្ឋ្ភិបាល ទាំងធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងធនធានមនុស្ស។

តាមរយ:ការពិគ្្ះយោបល់ន្ះ គឺបានរកឃើញថា ាាំបាច់ 

ត្វូត្ពិភាក្សាា្នល្ើការបង្កើត កម្មវធីិ ASP នៅតាមសហគមន ៍ 

(កឧទាហរណ៍ ផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ឃំុសង្កត់្) ដ្លនឹងបង្កើនភាព 

ជាមា្ច្ស់ក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងមូលដ្ឋ្ន ដ្លពួកគ ្

ជាអ្នកទទួលខុសត្ូវចំបងក្នុងការអនុវត្ត។

៤. ផ្នទីបង្ហ្ញផ្លូវ 
សម្្ប់របៀបវារៈការ 
បន្សាំុកិច្ចគាំពារសង្គមន 
ៅកមន្ពុជា

៤.១. គោលកាណ៍សំខាន់ៗ

ការវិភាគសា្ថន្ភាព បានជួយកំណត់នូវគោលការណ៍សំខាន់ 

បីដ្លាំបាច់ ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវភាពជោគជ័យឆ្ពះ្ទៅមុខ 

ន្កម្មវិធី ASP ។

១ ASP ជាការរួមចំណ្កមួយទៅនឹងគោលនយោបាយការ 

អភិវឌ្ឍន៍ាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា៖ ដើម្បីបង្កើនឱកាសបង្កើត 

កម្មវិធី ASP នោះ ជាមធ្យាបាយគីត្ូវស្វ្ងយល់ និងត្ូវ 

ជម្ុញការបញ្ជម្ៀតចូលទៅក្នុងកម្មវិធី និងកិច្ចគអន្តាគមន ៍

នានារបស់ាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា ដ្លត្ូវរៀបចំឡើង និង 

តូ្វអនុវត្ត។ ជាពិស្ស ការរៀបចំកម្មវិធី ASP គួរត្តូ្វបាន 

បង្ហញ្ និងតសូ៊មតិដើម្បីអាចរួមចំណ្កក្នងុគោលនយោបាយ 

អភិវឌ្ឍន៍ាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា ដ្លមានកំណត់នៅក្នុង  

NSDP 2014-2019 ។

២ ASP ជាវិធីសាស្្តអន្តរវិស័យដ្លតូ្វសម្បសមួ្លោយ 

សា្ថ្ប័នដ្លមានស្្ប់៖ ASP គឺសំដៅលើការរួមបញ្ចគូល 

កិច្ចគសហប្តិបត្តកិារ និងការសហការរាងសហគមន៍ការ 

អនុវត្ត និងទីភា្នក់្ងរអនុវត្ត។ ដូច្នះ្ គឺមិនអាចតូ្វបង្កើត 

នូវក្សួងមួយ ឬទីភា្ន្ក់ងរណាមួយឡើយ។ ត្ូវត្ដឹងថា  

ហិរញ្ញប្បទានដ្លបានផ្តល់ និងអនុវត្តជាមួយវិធីសាស្្ត 

រៀបចំកម្មវិធីអន្តរវិស័យហើយាតូ្វការរៀបចំាត់ច្ងោយ 

សា្ថ្ប័នដ្លមានស្្ប់។

៣ ASP ត្ូវាប់ផ្តើមជម្ុញតាមរយ:ឯកទគ្គជន៖ ោយាជា 

វិធីសាស្្តថ្ម ីដូចន្ះ ASP តូ្វាប់ផ្តើមដំបូង តូ្វត្មានការ 

ាំទ្ និងជមុ្ញោយឯកទគ្គជននៅក្នងុជួររដ្ឋភិ្បាល។ 

ឯកទគ្គជនទំាងន្ះនឹងតូ្វបានជ្ើសរីសយ្៉ាងបុ្ងប្យ័ត្ន 

នៅក្នងុសា្ថប័្នទំាងបី ដ្លទទួលបន្ទកុលើកិច្ចគាំពារសង្គម  

ការកាត់បន្ថយគ្្ះមហន្តាយ និងការបន្សាំុការប្្ប្ួល 
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ឯកសារយុទ្ធសសាស្្ត



អាកាសធាតុ។ អង្គការ UNDP នឹងត្ូវដើរតួនាទីយា៉្ង 

សំខាន់ជា "អន្តរការីដ្លប្កបោយភាពស្មះ្ត្ង់" ដើម្បី 

ាំទ្ និងជួយសមួ្លដល់ការផ្តចួផ្តើមកម្មវិធីអន្ដរវិស័យន្ះ។

៤.២. បញ្ញ្តិ្តណ្នាំ

ោយផ្អក្លើការរកឃើញពីទឹ្ស្តកីារផ្លស់្ប្តរូ និងបទពិសធន៍ 

ទូទៅជាច្ើនដ្លទទួលបាន តាមរយៈការស្្វជ្្វផ្ស្ងៗ 

ទាក់ទងនឹង ASP (កឧទាហរណ៍ Davies et al 2013)។ ឯកសារ 

យុទ្ធសាស្្តបានទទួលសា្គល់្ថា ទំនងនឹងទទួលបានជោគជ័យ ។ 

យុទ្ធសាស្្ត ASP មួយគួរតូ្វមានការណ្នំាោយសំណំុច្បាប់ 

ច្បាស់លាស់មួយ។ ច្បាប់ណ្នំាទំាងន្ះរួមមានដូចខាងក្្ម៖

១. ការកសាងគោលនយោបាយ និងការអនុវត្តន៍ គឺជាដំណើរ 

ការវិវត្ត និងដំណើរការចំ្ដ្លមួយ។ ការធ្វើផ្នការរយៈព្ល 

វ្ងការអនុវត្តន៍ និងការយល់ដឹងផ្នក្ហិរញ្ញវត្ថ ុគឺាំបាច់ក្នងុ 

ការបង្កើតកន្លង្សម្្ប់ការពិសធន៍ការទទួលនូវមតិត្ឡប់ 

និងការសម្ួលអោយកាន់ត្ល្អប្សើរថ្មទៀត ។

២. និរន្តរភាពន្ ASP គឺជាមធ្យាបាយធ្វើការមួយដ្លទីបំផុត 

ទៅតម្ូវឱ្យមានភាពជាមា្ច្ស់ោយរដ្ឋ្ភិបាល រួមបញ្ចគូល 

ទាំងការប្ត្ជា្ញ្ចិត្តផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ ។

៣. ការកសាងសមត្ថភាព គឺមានសិទ្ធភាពបំផុតនៅព្លដ្ល 

បង្កើនឱកាសសម្្ប់ "ការរៀសូត្ តាមរយៈការអនុវត្តន៍"។  

ការរៀបចំ គម្្ងសាកល្បងោយប្ុងប្យ័ត្នអាចនឹង 

កា្ល្យជាឧបករណ៍ និងដើរតួនាទីយ្៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណើរ 

ការរៀនសូត្តាមរយៈការអនុវត្ត។

៤. ភាពជាដ្គូ និងកិច្ចគសហប្តិបត្តិការរាងាជរដ្ឋ្ភិបាល 

កម្ពុជា ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ និងសង្គមសីុវិលគឺជាសមាសភាគ 

ដ៏សំខាន់សម្្ប់ការកសាងគោលនយោបាយ ការកសាង 

សមត្ថភាពសា្ថ្ប័ន និងនិរន្តរភាព។ ភាពជាដ្គូដ៏មាន 

ប្សិទ្ធភិាពទាមទារឱ្យមានការពិភាក្សានូវចំណុចាប់ផ្តើម 

សមស្បនូវច្កចូល និងឯកទគ្គជនដ្លពាក់ព័ន្ធក្នងុការ 

ាំទ្បច្ចគ្កទ្ស និងហិរញ្ញវត្ថុ។

៥. ភាពបត់ប្ន និងភាពទទួលខុសត្ូវ គឺជាការាំបាច់ក្នុង 

ការធានាថា ដំណើរការ (កន្ការផ្ល្ស់ប្តូរឆ្ព្ះទៅរបៀបារៈ 

ASP) អាចជាឱកាសសមស្ប ដើម្បីទាញយកប្យោជន៍  

និងពងឹ្ង ក្នងុការបំផុសវិធីថ្មនីៅព្លខាងមុខទៀតដ្ាយ 

ការផ្សាភា្ជ្ប់ទៅនឹងការសម្្ចនូវគោលដៅ គោលបំណង  

និងគោលការណ៍ដំបូង។

៤.៣. ការសន្មត់់នានា

លើសពីគោលការណ៍ណ្នំាទំាងន្ះ ការសន្មត់់មួយចំនួនដ្ល 

បង្ហ្ញនូវកតា្ត្ដ្លនឹងអាចឱ្យយុទ្ធសាស្្តន្ះឆ្ព្ះទៅមុខ គឺ 

ត្ូវបានកំណត់។ ការសន្មត់់ទាំងន្ះរួមមានដូចខាងក្្ម៖

១. សកា្ត្នុពលអត្ថប្យោជន៍ន្កម្មវិធី ASP នឹងបង្កើនការ 

ទាក់ទាញអារម្មណ៍កាន់ត្ខា្ល្ំងឡើងដល់រដ្ឋ្ភិបាលសង្គម 

សីុវិល និងការយល់ដឹងន្ផលប៉ះពាល់ការផ្លស់្ប្តរូអាកាស 

ធាតុ ព្ឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរ និងគ្្ះមហន្តាយ 

ធម្មជាតិដ៏ទ្ទៀតចំោះការអភិវឌ្ឍន៍ស្ដ្ឋកិច្ចគ និងសង្គម។

២. ភាគីរដ្ឋ្ភិបាលពាក់ព័ន្ធគឺ ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីនិងបាន 

លើកទឹកចិត្តព្មទំាងអាចធ្វើការលើវិស័យខុសា្ន ្“សហគមន៍ 

អនុវត្ត”។

៣. ភស្តតុាងដ្ល ជាមូលដ្ឋន្ក្នងុការកសាងគោលនយោបាយ 

និងការអនុវត្ដន៍ដំណើរការល្អ គឺបានផ្តល់ព្លវ្លាគ្ប់គ្្ន់ 

ធនធាន និងព័ត៌មាន គឺអាចទទួលបាន និងបានតម្ង ់

ទិសឆ្ព្ះទៅរកទ្ឹស្តីន្ការផ្ល្ស់ប្តូរដ៏ល្អមួយ។

៤. ប្្ក់ចំណូលរបស់រដ្ឋ្ភិបាលនឹងកើនឡើងោយសារត្ 

កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចគ និងសមត្ថភាពប្មូលពន្ធកាន់ត្ប្សើរ 

ដូច្នះ្ការបង្កើនថវិកាប្ាំឆ្ន្ច្ំើនថ្មទៀត សម្្ប់កម្មវិធី 

ASP ។

៥. កំណ្ទម្ង់រដ្ឋបាល និងច្បាប់នឹងជួយពង្ឹងការគ្ប់គ្ង 

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ក៏ដូចជាជួយពងឹ្ងរដ្ឋបាលសាធារណៈ 

នៅថា្ន្ក់ជាតិ និងថា្ន្ក់ក្្មជាតិ។

៦. សមាហរណផ្នការ និងការរៀបចំកម្មវិធី គឺជាទូទៅមាន 

ភាពងយស្ួលនៅកម្ិតដ្លបានធ្វើវិមជ្ឈការ។ ដូច្ន្ះ  

រដ្ឋ្ភិបាលថា្ន្ក់ក្្ម និងអង្គការសង្គមសុីវិលក្នុងស្ុក  

កា្ល្យជាដ្គូដ្លមិនអាចខ្វះបាន។
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៧. ការចំណាយសម្្ប់បុគ្គលិកដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ គឺជាទូទៅមាន 

តម្ល្ខ្ពស់ ខណៈព្លដ្លបុគ្គលិកបច្ចគ្កទ្សនៅក្នុង 

រដ្ឋ្ភិបាលទំនងជាសមស្ប ឬមានភាពឋិតថ្រជាង។

៨. ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ នឹងមានគ្ប់គ្្ន់សម្្ប់រយៈព្លការធ្វើ 

ផ្នការ ឬ ការអនុវត្ត 5 ឆ្ន្ំ រួមទាំងជំនួយបច្ចគ្កទ្សផងដ្រ  

ហើយរដ្ឋ្ភិបាលនឹងទទួលខុសក្នុងការបង្កើនការផ្តល់ 

ហិរញ្ញវត្ថុកាន់ត្ច្ើនឡើងថ្មទៀតក្នុងអំឡុងព្ល 5ឆ្ន្ំ 

បនា្ទ្ប់។

៩. ដ្គូបច្ចគក្ទ្ស និងហិរញ្ញវត្ថ ុ គឺមានការាំទ្លើរបៀបារៈ 

ASP ។

១០. អង្គការ UNDP រៀបរយក្នងុការដើរតួនាទីនំាមុខចំព្ាះការ 

សម្បសម្ួលដំណើរការន្ះ។

៤.៤ ផ្នទីបង្ហ្ញផ្លូវ
ជម្ើសដ្លអាចជម្ុញរបៀបារៈ ASP ឆ្ព្ះទៅមុខបាន គឺ 

តូ្វការាំទ្លើក្បខ័ណ្ឌកម្មវិធីមួយ ដ្លទាក់ទងសំខាន់និង 

រូបភាពទី1៖ ដ្យាក្្មបង្ហ្ញពីផ្នទីបង្ហ្ញផ្លូវន្ការបន្សាំុកិច្ចគាំពារសង្គម

ឆ្នាំ 0 1 2 3 4 5

ខា 0-3 3-6 6-12 12-18 18-24 24-30 30-36 36-42 42-48 48-54 54-60 60-66

ដំណាក់កាលដំបូង(៦ខា)

	ភា្ជប់្នឹងពិសធន៍សង្គមរបស់UNDP

	កំណត់ចំណុចាប់ផ្តើម  និងឯកទគ្គជន

	កំណត់គោលដៅ គោលបំណង និងជម្ើសវិធីសាស្្ត

	ស្វ្ងយល់ពីដំណើរការគោលនយោបាយ

	បងើ្កតរបៀបវីរៈផ្សព្វផ្សាយ  និងការតស៊ូមតិ

	វិភាគពីសមត្ថភាព និងាយតម្ល្ពីតម្ូវការ

ដំណាក់កាលទី១(១ឆ្នាំ)

	បង្កើតការរៀបចំសា្ថ្ប័នប្កបោយប្សិទ្ធិភាព

	ផ្សព្វផ្សាយបង្កើនចំណ្ះដឹង និងកសាងសមត្ថភាព

- នៅក្នុងUNDP/UN

- នៅក្នុងាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា

	គៀងគរដ្គូបច្ចគក្ទ្ស និងហិរញ្ញវត្ថ ុនិងសង្គមសីុវិល

	 គៀងគរប្មូលធនធាន

ដំណាក់កាលទី២(១ឆ្នាំ)

	រៀបចំថវិកាាំទ្មួយសម្្ប់គម្្ងសាកល្បង(កPPs)

	រៀបចំក្បខ័ណ្ឌណ្នាំមួយ

	រៀបចំគម្្ងសាកល្បងនៅក្នុងសា្ថ្ប័នអនុវត្តទាំងបី

- បង្កើតអោយមានការាំទ្បច្ចគ្កទ្ស 

- រៀបចំប្ព័ន្ធត្ួតពិនិត្យនិងាយតម្ល្

	គៀងគរការចូលរួមពីគណៈកមា្ម្ធិការជាតិសំាប់អភិវឌ្ឍតាមប្ប 
ប្ជាធិបត្យ្យនៅថា្ន្ក់ក្្មជាត(ិNCDD)

ដំណាក់កាលទី៣(២ឆ្នាំ)

	អនុវត្តគម្្ងសាកល្បងទំាង៣

	ត្ួតពិនិត្យតាមដន

	ច្ករំល្កបទពិសធន៍ជាបន្ត(កមតិត្ឡប់)

	ធ្វើផ្នការសម្្ប់៥ឆ្ន្ំលើកទី២ (កកិច្ចគពិភាក្សាដំបូង)

ដំណាក់កាលទី៤(១ឆ្នាំ)

	ការកសាងឯកសារ និងាយតម្លគ្ម្្ងសាកល្បង

	ពង្ឹក / ក្សម្ួលការរៀបចំ គម្្ង / វិសាលភាព / ពង្ឹកសកម្មភាព

	ម្រៀនដ្លទទួលបានសម្្ប់គោលនយោបាយ

	គៀងគរសា្ថ្ប័នរដ្ឋ្ភិបាលបន្ថ្មទៀត

	បពា្ច្ប់ការធ្វើផ្នការសម្្ប់៥ឆ្ន្ំលើកទី២

កំឡ
ុងព

្ល
៥ឆ

្ន្ំល
ើកទ

ី២
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ការរៀនសូត្អំពី ASP របស់អ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗតាមរយៈការ 

អនុវត្តជាក់ស្ត្ងន្គម្្ងអន្ដាគមន៍សាកល្បងរបស់ ASP។ 

វិធីសាស្្តន្ះរំពឹងថា ដ្គូាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជាបង្កើត និង 

អនុវត្តគម្្ង/កម្មវិធី ក៏ដូចជាការអនុវត្តជាក់ស្តង្នូវរបៀបដ្ល 

អាចអោយបុគ្គល និងសា្ថប័្នទទួលយកគំនិតថ្ម ី និងទស្សនាទាន 

ASP។ ផ្ន្កខាងក្្មន្ះបង្ហ្ញពីផ្នទីបង្ហ្ញផ្លូវរយៈព្ល  

5 ឆ្ន្ំ ដ្លត្ូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីសម្្ចបាននូវរបៀបារៈ  

ASP ន្ះ។ ផ្នទីបង្ហ្ញផ្លូវន្ះត្ូវបានរៀបចំឡើងជាដំណាក់ 

កាលបឋម និងបួនដំណាក់កាលផ្ស្ងទៀត (កដំណាក់កាល 

ទីមួយទៅដល់ដំណាក់កាលទីបួន) ក្នុងរយៈព្លអនុវត្ត10  

ឆ្ន្។ំ រូបភាពទី១ខាងក្្មគឺ ជាការសង្ខប្លើវិធីសាស្្តហើយ 

ព័ត៌មានលំអិតតាមផ្ន្កនីមួយៗនិងមានាយាប់ខាងក្្ម។

៤.៤.១ ដំណាក់កាលដំបូង (ក៦ខ្)

បង្កើតសា្ថ្ប័នាំទ្រឹងមាំមួយ នៅក្នុងអង្គការ UNDP៖ អង្គការ  

UNDP នឹងមានតួនាទីយា៉្ងសំខាន់នៅាល់ដំណើរការក្នុងការ 

ាំទ្ និងសម្បសមួ្លភាពជាដ្គូ ASP និងឱកាសរៀនសូ្រត 

ដកស្ង់បទពិសធន៍។ ទស្សនាទានពិសធន៍សង្គម (កSocial 

Lab Concept) ដ្លបានរកឃើញោយ UNDP គឺសក្តិសម 

ក្នុងការដើរតួនាទីាំទ្ ហើយក៏អាចផ្តល់ជាធនធានសមស្ប 

(កោលគឺហិរញ្ញវត្ថុ និងបុគ្គលិក)។ ការាំទ្ផ្ស្ងៗពីដ្គូ  

បច្ចគ្កទ្សនិងហិរញ្ញវត្ថុផ្ស្ងទៀត (កក៏និងអាចទទួលពីសង្គម 

សុីវិល) គឺពិតជាត្ូវការជាាំបាច់ណាស់។ អង្គការ UNDP ក៏

នឹងត្ូវដើរតួនាទីយា៉្ងសំខាន់នៅក្នុងផ្ន្កន្ះ។

ច្កចូលដំបូង និងឯកទគ្គជន៖ តាមរយៈលទ្ធផលន្ការវិភាគ 

សា្ថន្ភាព និងសិកា្ខស្ាលាស្តពីីទឹ្ស្តន្ីការផ្លស់្ប្តរូ បានកំណត់ 

នូវចំណុចអាទិភាពពីរគឺ ចំណុចាប់ផ្តើម និងការកំណត់ឯកទគ្គ 

ជនក្នងុការជួយបើកដំណើរការការងរន្ះ។ ការវិភាគសា្ថន្ភាព 

បានលើកឡើងថា ចំណុចាប់ផ្តើមដំបូង គួរមានកុ្មបឹ្ក្សាសា្តរ្ 

និងអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម និងជនបទ (កកិច្ចគាំពារសង្គម)  

គណៈកម្មការជាតិគ្ប់គ្ង គ្្ះមហន្តាយ (កការកាត់បន្ថយ 

គ្្ះមហន្តាយ) ក្សួងបរិសា្ថន្ (កNCCC/CCCA) និងUNDP។ 

សិកា្ខស្ាលាស្តពីីទឹ្ស្តន្ីការផ្លស់្ប្តរូ ក៏បានស្នើដក់បញ្ចគលូការ 

បង្កើតភាពជាដ្គូផ្ស្ងទៀតនៅដំណាក់កាលដំបូងន្ដំណើរ 

ការន្ះ។ គួរត្ូវរួមបញ្ចគូល NCDDS (កក្សួងមហាផ្ទ្) និងក្ុម 

ប្ឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (កCDC) ។

ការធ្វើឱ្យច្បាស់នូវគោលដៅ គោលបំណង និងជម្ើសវិធីសាស្ត៖្ 

របៀបារៈ ASP ត្ូវត្អោយមានភាពសមស្បតាមផ្នការ 

យទុ្ធសាស្្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ក2014-2018) និងយទុ្ធសាស្្តតាម  

វិស័យ និងផ្នការដ្លពាក់ព័ន្ធ។ ការវិភាគសា្ថន្ភាព ASP ោយ 

យក NSDP ជាឯកសារយោងមួយគឺជាចំណុចាប់ផ្តើមដ៏ល្អ។ 

ជាជម្ើសវិធីសាស្្ត គឺតម្ូវឱ្យមានការពិារណាោយប្ុង 

ប្យ័ត្ន ដ្លាជាចំណុចសំខាន់ក្នងុការកំណត់លើភាពជោគជ័យ 

ឬបាជ័យ។ ាជាការល្អបំផុត គឺតូ្វធ្វើការលើការរៀបចំរបស់ 

សា្ថប័្នដ្លមានស្្ប់ ជាជាងព្យាយាមបង្កើតសា្ថប័្នថ្មមួីយ។ 

របៀបារៈ ASP គឺមានកន្ល្ងពិស្សមួយដ្លត្ូវកំណត់ក្នុង 

បញ្ហអ្ន្តរវិស័យ ក៏ដូចជាការជមុ្ញភាពជាមា្ចស់្ទូលំទូលាយ។

ការយល់ដឹងអំពីដំណើរការគោលនយោបាយ៖ ភាពច្បាស់លាស់ 

ន្គោលដៅ គោលបំណង និងជម្ើសវិធីសាស្្ត នឹងតម្ូវឱ្យ 

លម្អតិថ្មទៀតលើទឹ្ស្តន្ីការផ្លស់្ប្តរូ ដ្លបានផ្តល់លទ្ធផល 

Flooded road to Trapaing Thma dam, Pnom Srok district, 
Banteay MenaChey (Photo Humanitarian Response Forum 
2013)
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ជាការវិភាគសា្ថ្នភាព ASP និងសិកា្ខ្សាលាដំបូងស្តីពីទ្ឹស្តី 

ន្ការផ្ល្ស់ប្តូរ។ ទិដ្ឋភាពន្ការងរន្ះ គួរត្ោះស្្យ 

ជាពិស្សលើរបៀបកសាងគោលនយោបាយ នៅក្នុងវិស័យ 

ទាំងបីរបស់សា្ថ្ប័នអនុវត្ត និងការលើកទឹកចិត្ត (កស្ដ្ឋកិច្ចគ 

នយោបាយ) ដ្លសា្ថ្ប័នអនុវត្តអាចទទួលយក (កឬក៏មិន 

ទទួលយក) កម្មវិធី ASP ព្មទាំងធ្វើការសិក្សាផ្នទីសា្ថប័ន

ន្វិស័យទាំងបីរបស់សា្ថ្ប័នអនុវត្តន៍។ សមាសភាគមួយ 

សំខាន់ន្ការសិក្សាផ្នទីន្ះ គឺត្ូវកំណត់នូវឯកទគ្គជន 

សកា្ត្នុពលនិងកំណត់នូវដ្គូនៅក្នុងរដ្ឋ្ភិបាល សង្គមសុីវិល 

និងដ្គូអភិវឌ្ឍន៍។

ការចងក្ងនូវ «ការអនុវត្តល្អ" គឺជាពន្លកឺ្នងុការបង្ហញ្លើរបៀប 

ដ្លគោលនយោបាយ និងកម្មវិធីអន្តាគមន៍ ទទួលជោគជ័យ 

រហូតកា្ល្យទៅជាកម្មវិធីរបស់រដ្ឋ្ភិបាល ដ្លប្កបោយ 

និរន្តរភាព (កឧទាហរណ៍៖ កម្មវិធីកំណត់អត្តសញ្ញ្ណជនក្ីក ្

មូលនិធិសមធម៌សុខាភិបាល)។ ាមានសារៈប្យោជន៍ជា 

ពិស្ស ក្នងុការកំណត់នូវឧទាហរណ៍ល្ៗអ ទំាងឡាយដ្លបាន 

ទទួលពីសា្ថ្ប័នអនុវត្តក្នុងវិស័យទាំងបី (កCoPs) ។

ការកសាងរបៀបារៈ ផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹង/ការតស៊ូមតិ៖ការ 

វិភាគសា្ថន្ភាព និងសិកា្ខស្ាលាបឋមស្តពីីទឹ្ស្តន្ីការផ្លស់្ប្តរូ 

បានកំណត់ថា ការផ្សព្វផ្សាយ និងសមត្ថភាព គឺជាឧបសគ្គយ្៉ាង 

ធំមួយសម្្ប់សា្ថ្ប័ន និងធនធានមនុស្សដើម្បីអនុវត្តកម្មវិធី 

ASP នៅក្នងុប្ទ្សកម្ពជុា។ ជាទូទៅមានកង្វះខាតលើការផ្សព្វ

ផ្សាយអំពី ASP ទៅដល់សា្ថ្ប័នរដ្ឋ្ភិបាល អង្គការសង្គមសុីវិល 

និងដ្គូអភិវឌ្ឍន៍។ ការងរដំបូងទាក់ទងនឹងការកសាង 

សមត្ថភាពគួរផ្ត្តលើ ការលើកកម្ពស់ ការយល់ដឹងអំព ី

ទស្សនាទាន និងការអនុវត្តន្កម្មវិធី ASP។

វិភាគសមត្ថភាព និងការាយតម្លពី្តមូ្វការ៖ ការវិភាគសា្ថន្ភាព 

និងសិកា្ខ្សាលាបឋមស្តីពីទ្ឹស្តី ន្ការផ្ល្ស់ប្តូរ ក៏បានសង្ក្ត 

ឃើញថា សមាសភាគដ៏សំខាន់ទីពីរន្ការកសាងសមត្ថភាព 

ជាដំបូង គឺគួរត្ធ្វើការវិភាគសមត្ថភាព និងាយតម្លពី្តមូ្វការ 

ដើម្បីផ្តល់ជាក្បខ័ណ្ឌមួយសម្្ប់រៀបចំ (កការរៀនសូត្តាម 

រយៈការអនុវត្ត) ហើយការពិភាក្សាលម្អិតពីវិធីសាស្្តន្ះ នឹង 

មានរៀបាប់លំអិតថ្មទៀតខាងក្្ម។

ការនិយាយនូវភាសាតឹ្មតូ្វ៖ បទពិសធន៍បានពីសា្ថប័្នអនុវត្ត 

ផ្ស្ងៗ តួយា៉្ងកិច្ចគាំពារសង្គម បានបង្ហ្ញថា ទស្សនាទាន 

ថ្មីទំនងជានាំឱ្យមានការយល់ច្ឡំ ប្សិនបើមិនបានកំណត ់

និងបញ្ជ្ក់ឱ្យច្បាស់លាស់ពីអត្ថន័យ និងការប្ើប្្ស់ពាក្យ 

អោយបានតឹ្មតូ្វនៅគ្្ដំបូង។ ASP គឺជាទស្សនាទានថ្មមួីយ 

សម្្ប់អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្ស្ងៗ (កទំាងនៅក្នងុប្ទ្សកម្ពជុា និងនៅ 

ប្ទ្សផ្ស្ងៗទៀត) ហើយក៏ជាប្ធានបទមួយដ្លធ្វើអោយ 

មានការភាន់ច្ឡំ និងប្កបោយមហិច្ឆតតា។ ជាការសំខាន់ 

ដើម្បីធានាថា ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គឺ (កនិយាយភាសាដូចៗ 

ា្ន្អំពី ASP) គឺរួមទាំងភាសាអង់គ្ល្ស និងភាសាខ្ម្រ។

៤.៤.២ ដំណាក់កាលទី១ (ក១ឆ្ន្ំ)

ការរៀបចំសា្ថប័ន៖ ការងរដំបូង គឺការរៀបចំសា្ថប័នប្កបោយ 

ប្សិទ្ធភិាព ដ្លគួរមានការចូលរួមពីតួអង្គាជរដ្ឋភិ្បាលកម្ពជុា 

រួមមានសា្ថប័្នអនុវត្តលើវិស័យទំាងបី និងបុគ្គលិកអង្គការ UNDP 

ដ្លអាចជជ្កពិភាក្សាក្នងុលក្ខណៈក្្ផ្លវូការ។ ជាការសំខាន់ 

ដ្លយើងមិនបង្កើតនូវ គណៈកមា្មធិ្ការសម្បសមួ្លផ្លវូការ 

មួយ ឬសា្ថ្ប័នមួយសម្្ប់ធ្វើត្កិច្ចគការន្ះទ្។ ត្យើងអាច 

ពិារណាព្លក្្យប្សិនបើមានការាំបាច់ ហើយបើមាន 

ភាពសមស្ប។ ជាគំនិតសំខាន់នៅទីន្ះ គឺជួយសម្បសមួ្ល 

ដល់ការពិភាក្សាក្នងុចំណោម ឬទូទំាងវិស័យទំាងបីដើម្បីគៀងគរ 

ការពិភាក្សាអំពីសកម្មភាពលំអិតទាក់ទងនឹងរបៀបារៈ ASP ។

ការបង្កើនការយល់ដឹង និងការកសាងសមត្ថភាព នៅក្នងុអង្គការ 

UNDP / ទីភា្នក់្ងរអង្គការសហប្ជាជាតិទំាងឡាយនឹងបង្កើត 

មូលនិធិសា្ថប័នសំាប់ការកសាងភាពជាដ្គូ និងការាំទ្ដល់ 

ភាពជាមា្ចស់្ដល់ាជរដ្ឋភិ្បាលកម្ពជុា។ ការបង្កើនការយល់ដឹង 

និងការកសាងសមត្ថភាពដល់ាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា គួរអោយ 

មានការចូលរួមពីសំណាក់ទាំងឯកទគ្គជន និងបុគ្គលិកបច្ចគ្ក 

ទ្សមកពីសា្ថ្ប័នអនុវត្តទាំងបី។ ការរៀបចំអោយមានជាសិកា្ខ្ 

សាលាក្្ផ្លវូការ ទស្សនកិច្ចគសិក្សា និងទស្សនកិច្ចគក្នងុតំបន់ភូមិ 

ភាគត្បូង-ត្បូង និងការជជ្កពិភាក្សា គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ 

ណាស់ក្នុងការបង្កើនការយល់ដឹង និងការកសាងសមត្ថភាព 

ោយការផ្ត្តលើការបង្កើនចំណ្ះដឹងអំពី ASP តាមរយៈ 

ឧទហរណ៍ជាក់លាក់។ ជាដំបូង គួរផ្ត្តលើការបង្កើនចំណ្ះ

ដឹងនិងកសាងសមត្ថភាពទៅដល់អង្គការ UNDP និងទីភា្នក់្ងរ 

របស់អង្គការសហប្ជាជាតិដ្លពាក់ព័ន្ធផ្ស្ងទៀត។

ភាពជាដ្គូ និងកិច្ចគសហប្តិបត្តិការ៖ នៅព្លបានរៀបច ំ

សា្ថប័នក្្ផ្លវូការរួចាល់ (កឧទាហរណ៍៖ ការទំនាក់ទំនង) នោះ 
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ការផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹង និងការកសាងសមត្ថភាពបានកំពុង 

អនុវត្តផងដ្រ ជាសំខាន់គឺត្ូវគៀងគរអោយមានការចូលរួមពី 

ដ្គូផ្នក្បច្ចគក្ទ្ស និងហិរញ្ញវត្ថ ុនិងសង្គមសីុវិលក្នងុការពិភាក្សា 

ក្្ផ្លវូការអំពីទស្សនាទាន និងគោលការណ៍ ASP។ ដ្គូបច្ចគក្ 

ទ្ស និងហិរញ្ញវត្ថុ ដ្លមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចាប់ដ្គ ូ

ជាមួយអង្គការ UNDP ក្នុងការផ្តល់ធនធានបន្ថ្មទៀតហើយ 

ចំោះអង្គការសង្គមសុីវិលដ្លាប់អារម្មណ៍ អាចធ្វើជាដ្គ ូ

អនុវត្ត។

ការគៀងគរធនធាន គឺត្ូវការព្លវ្លាច្ើនក្នុងការគៀងគរ 

ធនធាន ព្មទាំងត្ូវកំណត់នូវជំនួយបច្ចគ្កទ្សសមស្ប 

ដើម្បីាំទ្ដល់ដំណើរការន្ះ ហើយត្ូវយល់ថា ដំណើរការ 

ន្ះទំនងជាតូ្វប្ើប្្ស់កមា្ល្ងំ និងព្លវ្លាច្ើន។ ការបង្កើត 

ភាពជាដ្គូ គឺពិតជាសំខាន់ណាស់ដើម្បីធានាថា ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ 

និងធនធានមនុស្ស គឺបានទទួលគ្ប់គ្្ន់ និងទាន់ព្លវ្លា។

៤.៤.៣ ដំណាក់កាលទី២ (ក១ឆ្ន្ំ)

ដំណាក់កាលន្ះ គឺជាដំណើរការអនុវត្តជាក់ស្ត្ង "កម្ិត 

សកម្មភាពអនុវត្តផ្ទ្ល់" និងត្ូវដក់ច្ញអនុវត្ត។ សន្មត់ថា 

ក្្យអនុវត្តនូវវិធីសាស្្តន្ះ គឺបានធ្វើអោយសា្ថប័នបានរៀន 

សូត្ហើយទីបំផុតទៅាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជាមានភាពជាមា្ច្ស់ 

ោយសារតាមរយ:ការជូយពិតប្្កដ “បង្ហត់្បង្ហញ្ជាក់ស្តង្” 

(កការរៀនសូត្តាមរយៈការអនុវត្តន៍)។ ការអនុវត្តន៍ន្ះ គឺបាន 

ចងក្ងនូវម្រៀនសម្្ប់ការរៀនសូត្ ព្មទាំងជូយពង្ីក 

បន្ថ្មនូវមធ្យាបាយដ្លអាចយកទៅអនុវត្តបន្តិចម្តងៗ ក្នុង 

សា្ថ្ប័នរដ្ឋ្ភិបាល។ ពាក្យប្តិបត្តិការក្នុងរឿងន្ះគឺ "បន្តិច 

ម្តងៗ" ។

ការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព និងការរៀនសូត្តាមរយ:ការអនុវត្ត៖  

ជម្ើសមួយគឺ ការបង្កើតមូលនិធិ ដើម្បីផ្តល់នូវការាំទ្ដល់ 

សា្ថប័្នអនុវត្តទំាងបី ក្នងុការរៀបចំគម្្ងសាកល្បងមួយទាក់ទង 

នឹង ASP។ វិធីសាស្្តអនុវត្តន្ះ ស្បតាមការរៀបចំសា្ថប័នជាក់ 

ស្តង្របស់ាជរដ្ឋភិ្បាលកម្ពជុា ហើយមិនអាចបង្កើតកុ្មមួយ

ដ្លអាចគ្ប់គ្ងគម្្ងរួមា្ន្ទ្។ ជាវិធីសាស្្តមួយដ្ល 

ហាក់ដូចជា ហាក់ដូចជាការបន្ថយមន្ទិលសង្ស័យន្សា្ថ្ប័ន 

ទាំងនោះ ដ្លធា្ល្ប់ត្សន្មត់និងរំពឹងទៅលើការទទួលបាន 

ធនធានដ្លមានប្ភពមូលនិធិពីខាងក្្ (កឧទាហរណ៍ 

អង្គការ UNDP)ប្តូរទៅគិតគូរដល់ការគ្ប់គ្ងាោយខ្លួនឯង

វិញ។

ទោះជាយា៉ងណាក៍ោយ ន្ះមិនមានន័យថា សា្ថ្ប័នអនុវត្ត 

នីមួយៗ ត្ូវធ្វើការដច់ោយឡ្កត្មា្ន្ក់ឯងនោះឡើយ។ 

ដំណើរការគួរត្ូវណ្នាំ ោយក្បខ័ណ្ឌមួយដ្លបង្កើតនូវ

គោលការណ៍ជាមូលដ្្ឋាន ដ្លសា្ថ្ប័នអនុវត្តជាដ្គូនីមួយៗ

ត្ូវអនុវត្តតាម។ ជាឧទាហរណ៍៖ សា្ថ្ប័នអនុវត្តនីមួយៗត្ូវ

ស្ត្ងឡើងថា បានធ្វើការពិគ្្ះយោបល់ ពិតប្្កដជាមួយ

សា្ថ្ប័នអនុវត្តពីរផ្ស្ងទៀត ក្នុងកំឡុងព្លដំណើរការរៀបចំ 

គំរោង។ ការពិភាក្សាក្្ផ្លូវការរាងសា្ថ្ប័នអនុវត្តទាំងន្ះ 

គួរត្ជាការផ្តល់ឱកាសក្នុងការោះស្្យបញ្ហ្រួមា្ន្ និងការ

ច្ករំល្កម្រៀនបទពិសធន៍ា្ន្ទៅវិញទៅមក។ រឹតត ្

សំខាន់ថ្មទៀត គឺាជាយន្តការមួយ(កឧទាហរណ៍៖ ដូចជា 

ពិសធន៍សង្គមរបសអ់ង្គការ UNDP) ក្នងុការាទំដ្លស់ា្ថប័្ន 

អនុវត្តនីមួយៗ ក្នុងការរៀបចំឧបករណ៍ត្ួតពិនិត្យ និងការ 

ាយតម្ល្សមស្ប។ មានន័យថា គម្្ងសាកល្បងទាំងន្ះ 

នឹងកា្ល្យជាយានមួយ សម្្ប់ការបណ្តុះបណា្ត្លតាមរយៈ 

ការអនុវត្តការងរកម្ិតខ្ពស់មួយទៀត។

ឧបមាថា ពួកគ្មានសមត្ថភាពគ្ប់គ្្ន់ក្នងុការរៀបចំគម្្ង 

ASP ដ្លដំណើរការកសាងផ្នការ អាចនិងតូ្វការព្លវ្លា 

ប្ហ្លជាប្្ំមួយខ្។ បើទោះជាយា៉្ងណាន្ះក្តី សម្្ប ់

ដំណាក់កាលន្ះ គួរតូ្វទុករយៈព្លមួយឆ្ន្ ំចំោះការអភិវឌ្ឈន៍ 

សមាសភាគលើការកសាងសមត្ថភាពដើម្បីឈានទៅការអនុវត្ត 

ដំណើរការគម្្ង។

ភាពជាដ្គូ និងកិច្ចគសហប្តិបត្តិការ៖ ានឹងមានសារៈសំខាន់ 

លើការពង្ីកការកសាងសមត្ថភាព និងការបង្កើនការយល់ដឹង 

ទៅដល់ដ្គូបច្ចគក្ទ្ស និងហិរញ្ញវត្ថសំុខាន់ៗ និងដ្គូសង្គម 

សុីវិល នៅកំឡុងព្លន្ការរៀបចំគម្្ងសាកល្បង ASP។ 

ជាការសំខាន់ផងដ្រក្នុងការគៀងគរការចូលរួមរបស់ NCDDS  

ក្នងុព្លន្ះ ដើម្បីស្វង្រកឱកាសកសាងភាពជាដ្គូសំខាន់ៗ 

ជាមួយរដ្ឋបាលថា្នក់្ជាតិ និងក្្មជាតិ។ ឧទាហរណ៍៖ សា្ថប័្ន 

អនុវត្តមួយ ឬច្ើនអាចត្ូវបានជ្ើសរីសដើម្បីអនុវត្តគម្្ង 

ជាក់លាក់របស់ខ្លួន ោយការចុះកិច្ចគសន្យាជាអង្គការក្ ្

រដ្ឋ្ភិបាលណាមួយ។ (កជាការកត់សមា្គ្ល់៖ គោលការណ៍ន្ 

ភាពជាដ្គូ និងកិច្ចគសហប្តិបត្តិការដ្លគួរត្ត្ូវបានោះ
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ស្្យនៅក្នុងក្បខ័ណ្ឌស្ចក្តីណ្នាំនានា)។ លើដំណើរ 

ការត្ួតពិនិត្យ និងាយតម្ល្នៅក្នុងគម្្ងសាកល្បងន្ះ  

គឺត្ូវបង្ហ្ញថា ជាដំណើរការបណ្តុះបណា្ត្លកម្ិតខ្ពស់តាម 

រយៈការអនុវត្តការងរ។

ការងរដ្លបានរៀបាប់ខាងលើ នឹងតមូ្វឱ្យមានជំនួយហិរញ្ញ 

វត្ថុ និងបច្ចគ្កទ្សសមស្ប និងជាបន្តបនា្ទ្ប់ពីអង្គការ UNDP  

ហើយប្ហ្លជាតាមរយៈយន្ដការពិសធន៍សង្គមមួយ។

៤.៤.៤ ដំណាក់កាលទី៣ (ក២ឆ្ន្ំ)

ការកសាងសមត្ថភាព និងការរៀនសូត្តាមរយ:ការអនុវត្ត៖ ក្នងុ 

ដំណាក់កាលន្ះគម្្ងសាកល្បងទំាងន្ះ នឹងឈានពីការរៀចំ 

ទៅជាដំណាក់កាលអនុវត្តន៍។ ការរៀបចំគម្្ងសាកល្បង គឺ 

សង្កត់ធ្ងន់លើការរៀនសូត្តាមរយៈការអនុវត្ត។ ការរៀបចំគម្្ង 

សាកល្បងផងដ្រ គឺជាដំណើរការមួយដ្លតម្ូវឱ្យមានការ  

ឬ អាចអោយសា្ថ្ប័នអនុវត្តទាំងបី ច្ះោះស្្យបញ្ហ្រួមា្ន្ 

និងការច្ករំល្កព័ត៌មានបទពិសធន៍ពីា្ន្ទៅវិញទៅមក។ 

ន្ះជាទិដ្ឋភាពដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុង ការអនុវត្តជាក់ស្ត្ងនូវ 

ប្ព័ន្ធត្ួតពិនិត្យមួយដ្លផ្តល់នូវការចងក្ងឯកសារ និងមតិ 

ត្ឡប់ដ៏មានប្សិទ្ធិភាពសម្្ប់សា្ថ្ប័នអនុវត្តនីមួយៗាត់ 

ច្ងគម្្ងរបស់ពួកគ្។

សំខាន់ផងដ្រ ក្នុងការអញ្ជមើញអ្នកសង្ក្តការណ៍ពីសា្ថ្ប័នាជ 

រដ្ឋភិ្បាលកម្ពជុាផ្ស្ងៗ ព្មជាមួយដ្គូបច្ចគក្ទ្ស និងហិរញ្ញ 

វត្ថុដ៏ទ្ទៀត ដើម្បីសង្ក្តមើលពីដំណើរការអនុវត្តគម្្ង 

សាកល្បងន្ះ។ លទ្ធផលអាចសំរ្ចបានតាមរយ:មធ្យាបាយ 

ជាច្ើន រួមមានដូចជា ការរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចគសិក្សានិង 

ឬការចូលរួមក្នុងសិកា្ខ្សាលាពិគ្្ះយោបល់រៀងាល់ 6 ខ្  

ដ្លក្នងុសិកា្ខស្ាលានោះ សា្ថប័្នអនុវត្តទំាងបីនឹងាយការណ៍ 

អំពីវឌ្ឍនភាពគម្្ងសាកល្បងរបស់ខ្លួន។

A group of villagers on a flooded field in Tanot Village (Humanitarian Response Forum 2013)
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៤.៤.៥ ដំណាក់កាលទី៤ (ក១ឆ្ន្ំ)

ការចងក្ងឯកសារ និងាយតម្ល្៖ ត្ូវលះបង់ព្លវ្លាច្ើន 

ោយការយកចិត្តទុក និងកិច្ចគខំប្ឹងប្្ងោយផ្ត្តទៅលើ 

ការាយតម្ល្ និងការចងក្ងឯកសារ នៅដំណាក់កាលចុង 

ក្្យន្គម្្ងសាកល្បង។ ឯកសារាយតម្ល្ និងឯកសារ 

ដ្លបានចងក្ងផ្ស្ងៗទៀត និងជួយផ្តល់ជាព័ត៌មានសម្្ប់ 

កិច្ចគពិភាក្សាជាមួយាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា និងដ្គូបច្ចគ្កទ្ស  

និងហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ ដើម្បីទទួលបានមូលនិធិរួមា្ន្ក្នុងការ 

ពងី្កគម្្ងសាកល្បងទំាងនោះ ដ្លជាផ្លវូឆ្ពះ្ទៅដល់ការ 

ពង្ើកការអនុវត្តសកម្មភាពច្ើនថ្មទៀត។ ាមិនមានភាព 

ាំបាច់ទ្ដើម្បីសន្មត់ថា គម្្ងសាកល្បងលើវិស័យទាំងប ី

ត្ូវត្ពង្ីកសកម្មភាពច្ើនថ្មទៀតនោះទ្។ គឺាំបាច់ត្ូវ 

គៀងគរការចូលរួមពីក្សួងស្ដ្ឋកិច្ចគ និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្សួង 

ផ្នការ និងក្សួងមហាផ្ទ ្(កNCDD) ក្នងុការពិភាក្សាអំពីរបៀប 

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន និងការពង្ើកសកម្មភាពអនុវត្តសមស្ប។ 

ការពិភាក្សាទំាងន្ាះ ទំនងតូ្វផ្តត្ផងដ្រចំោះការបន្តឧបត្ថម្ភ 

ាំទ្មួយចំនួនរបស់អង្គការ UNDP (កប្ហ្លជាដ្គូបច្ចគក្ទ្ស 

និងហិរញ្ញវត្ថុផ្ស្ងទៀត) នៅត្បន្ត ការចូលរួមទាក់ទងនឹង 

ការពងី្កទំហំថវិកាបានពីក្សួងស្ដ្ឋកិច្ចគ និងហិរញ្ញវត្ថ ុ គឺជាការ 

ឆ្ពះ្ទៅរកភាពជាមា្ចស់្ព្ញល្ញោយាជរដ្ឋភិ្បាលកម្ពជុា។

ការពង្ីក/ការក្សម្ួលគម្្ងសាកល្បង៖ តាមរយ:ការាយ 

តម្ល្គម្្ងសាកល្បង និងការចងក្ងឯកសារ គឺមានសារៈ 

សំខាន់ណាស់ ក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានសម្្ប់ក្តម្ូវណាមួយ 

ដ្លាំបាច់ ដ្លតូ្វការដើម្បីជួយលើការកសាងនូវនិរន្តរភាព 

ន្ការពង្ើកសកម្មភាព អន្តាគមន៍របស់គម្្ងឱ្យទទួលបាន 

ជោគជ័យ។ ឧបមាថា៖ គម្្ងសាកល្បង បានអនុវត្តយ្៉ាងល្អ 

ហើយអាចពងី្កបាន (កឧទាហរណ៍៖ ហិរញ្ញវត្ថកុាររៀបចំសា្ថប័ន) 

ក្្យមកគម្្ងសាកល្បងត្ូវបាន ពង្ើកសកម្មភាពទៅ 

កាន់ខ្ត្តនានា និង/ ឬគម្្ងផ្តល់នូវស្ា និងការាំទ្ជាច្ើន 

យា៉្ងទូលំទូលាយ។ ការសម្្ចទៅបានទាំងន្ះ គឺាអាចកើត 

ឡើងចំោះគម្្ង ដ្លបានជ្ើសរីសមួយចំនួនត្បុ៉ណោ្ណះ្។

ពីការអនុវត្តឈានទៅការបង្កើតគោលនយោបាយ៖ យោងតាម 

លទ្ធផលន្ការាយតម្ល ្និងការចងក្ងឯកសារដូចបានរៀបាប់ 

ខាងលើ គឺបានផ្តល់ព័ត៌មានពីកិច្ចគខិតខំប្ឹងប្្ងដើម្បីបញ្ចគូល 

វិធីសាស្្ត ASP ទៅក្នុងក្បខ័ណ្ឌគោលនយោបាយរបស់ាជ Flooded School, Siem Reap (Photo - Humanitarian Response 
Forum 2013)

រដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា ដ្លនឹងមានបង្ហ្ញនៅក្នុងផ្នការយុទ្ធ 

សាស្ដ្អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ 5 ឆ្ន្ំបនា្ទ្ប់ (ក2018-2022) ក៏ដូចជាយុទ្ធ 

សាស្្តវិស័យពាក់ព័ន្ធ មានដូចជា NSPS។ ដើម្បីអាចសម្្ច 

បាននូវការដក់បញ្ចគូលទៅក្នុងក្បខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិ 

ទំាងន្ះយើងតូ្វគិតោយបុ្ងប្យ័ត្នទាក់ទងទៅនឹងមធ្យាបាយ 

និងព្លវ្លាណាដ្លសមស្បក្នុងការគៀងគរ ការចូលរួម 

ពីក្សួងផ្នការ (កMoP) និងក្សួងស្ដ្ឋកិច្ចគនិងហិរញ្ញវត្ថ ុ

(កMEF)។

ការធ្វើផ្នការសម្្ប់រយៈព្លបំ្្ឆ្ន្លំើកទីពីរ៖ ការធ្វើផ្នការ 

សម្្ប់រយៈព្លប្្ំឆ្ន្ំ លើកទីពីរ គួរាប់ផ្តើមនៅចុង 

បញ្ចគប់ន្ដំណាក់កាលទីបី។ ក្នងុអំឡុងដំណាក់កាលទី 4 ផ្នការ 

សកម្មភាពសម្្ប់រយៈព្លបំ្្ឆ្ន្លំើកទីពីរនឹងតូ្វបានបង្កើត 

កាន់ត្រឹងមំាថ្មទៀត ដើម្បីជួយគៀងគរធនធានហិរញ្ញវត្ថ។ុ ា 

ត្ូវបានគ្រំពឹងថា និរន្តរភាពន្គំរោងគឺអាស្័យលើការបង្កើន 

បន្តិចម្តងៗលើការទទួលខុសត្ូវផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុសម្្ប់ ASP 

ោយាជរដ្ឋភិ្បាលកម្ពជុា។ ការន្ះនឹងតមូ្វឱ្យមានកិច្ចគពិភាក្សា 

ស្ម្ះត្ង់រាងាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា ដ្គូបច្ចគ្កទ្ស និងដ្គូ 

ហិរញ្ញវត្ថ ុ ដើម្បីបញ្ជក់្ពីការរំពឹងទុកទៅវិញទៅមក។ ជាការពិត 

ណាស់ ការពិភាក្សាប្បន្ះគួរត្ាប់ផ្តើមឱ្យបានលឿន និងប្្ 

កា្ល្យជាផ្ន្កមួយន្ដំណើរការបន្ត។ ន្ះគូសបញ្ជ្ក់អំព ី

សារៈសំខាន់ន្ការចូលរួមពីតួអង្គាជរដ្ឋភិ្បាល ទូលំទូលាយ 

នៅក្នុងដំណើរការដំបូង រួមមានដូចជា ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ចគ និង 

ហិរញ្ញវត្ថុក្សួងផ្នការ និងក្សួងមហាផ្ទ្ (កNCDD)។
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