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១.  /�ចក្តី�្តើម
 ទិដ្ឋHពដ៏សំ¥ន់មួយ�	កំc	ទ4	ង់វិមជ	្ឈ�រ គឺ�រផ្តល់ 
h	បខ័ណoមួយដល់h	ុមG	ឹក	�ឃុំ/ស( ្កត់ �ើម	្បីx	ប់x	ង និង 
ស4	បស4	ðលគz	ងអភិវឌ	្ឍន៍ និងគំនិតផ្តួច¹្តើម++K 
មូល}~ន។ �រវិHគ ពីគz	ង ផ្តល់មូលនិធិ�យធ+¡រ 
អភិវឌ	្ឍន៍Sសុី (ADB) ពី[\ំ២០០៩ ដល់[\ំ២០១២ ប()ញg 
៧៧% �	�រអនុវត្តគz	ង M�រទទួលខុសê	ëវរួម¡\របស់ 
SM�ធរg\ក់�	មMតិ និងរ}~ភិXលg\ក់Mតិ។ យុទ្ធ"k	្ត 
M¦	គូរបស់កម្ពុMMមួយ ADB Hគö	ើនÃÄត&ើសហគមន ៍
ក្នុងSងទ�្ល	"ប (ADB 2009; Tariq 2011)។
 h	ុមG	ឹក	�ឃុំ ¸	លM"#ប័នរ}~ភិXលg\ក់�	មMតិ 
ចំបងមួយ Xននិងកំពុងបន្តទទួលខុសê	ëវក្នុង �រ អនុវត្តគz	ង 
អភិវឌ	្ឍន៍ �ើម	្បី'	លម្អជីវHពរស់K�	សហគមន៍មូល}~នក្នុង
�	ំ¸	នរដ្ឋXលរបស់ខ្លួន។ ដូý្ន	ះ �រយល់ដឹង�ន់æ	សីុជ�	ពី 
សមត្ថHពរបស់h	ុមG	ឹក	�ឃុំ និងបទពិ�ធន៍ក្នុង�រអនុវត្ត 
គz	ង អភិវឌ	្ឍន៍ និងគំនិតផ្តួច¹្តើម¹	្ស	ងៗ Sចជួយ'	លម្អ�រ 
កំណត់Tល�គz	ង អភិវឌ	្ឍន៍សò	ប់G	Mជនធម្ម�។
 អត្ថបទ�	ះ ប()ញពីវិធី"k	្តMក់�្ត	ងសò	ប់�រ�ត់ 
g\ក់សមត្ថHពឃុំ ក្នុង�រx	ប់x	ង និងអនុវត្ត គz	ង អភិវឌ	្ឍន៍ 
Kមូល}~ន។ ½ក	្យ "សមត្ថHពឃុំ"  មិនê	ឹមæ	សំ�&ើ 
អត្ថិHព�	»	}~រច+សម្ព័ន្ធ   និង �	ឿងស4	ðល�រ(ររបស់ឃុំ 
ប៉ុú@ះZ	 æ	�	មÆំងសំ�&ើសមត្ថHព និង�រអនុវត្តរបស ់
ស�ជិកh	ុម G	ឹក	�ឃុំ ផង¸	រ។

២. ក}���ស\�ប់)រ|ត់]�ក់សមត្ថ:ពឃុំ
 �រសិក	�Mö	ើនស្តីពី វិមជ	្ឈ�រ និងវិសហមជ	្ឈ�រ ផ្តល់នូវ 
ចំ7	ះដឹងMរួម អំពីរ}~ភិXលg\ក់�	មMតិ Mពិ8	ស 
រដ្ឋXល មុខ(រ សមត្ថHព និង�ររួមចំc	ករបស់h	ុមG	ឹក	� ឃុំ 
Æក់ទងនឹង�រអភិវឌ	្ឍ និងអភិXលកិច្ច�ម&	បG	MធិបD	យ	្យ  
�	មÆំងXនគូសប�ក់ពីប)G	ឈមMö	ើន និងដំúះ 
�	យMយុទ្ធ"k	្ត++។
 ធនªនធម្មMតិ �នMSទិ៍ ទឹក ê	ី និងj	kើ MG	ភព 
សំ¥ន់�	ជីវHពរស់K និង�	ក់ចំណBល សò	ប់ G	Mជន ក្នុង 
តំបន់ភូមិ"k	្តដូចMKSងទ�្ល	"ប�	ះ។ ប៉ុç្ត	បទពិ�ធន៍ 

និងសមត្ថHពរបស់ h	ុមG	ឹក	�ឃុំ ក្នុង�រx	ប់x	ង និងl	�	ក 
ធនªន ធម្មMតិ ឲ	្យ�នសមធម៌ និង�នចីរHព គឺK�ន 
ក4	ិត។ Rusten et at. (2004) អះSងg h	ុមG	ឹក	� ឃុំ Kខ្វះ 
ចំ7	ះដឹង និង�រយល់ច	Àស់អំពីរ�ៀបx	ប់x	ង ធនªន 
ធម្មMតិ រីឯ Kim & Henke (2005) Xនប�ក់g h	ុមG	ឹក	�ឃុ ំ
កំពុងជួបG	ទះ ប) G	ឈមÐ៉ងធំ ក្នុង�រ�រ½រធនªន 
ធម្មMតិ។ �រសិក	�មួយ +¢	លថ្មីៗ ̈ ្វើ�ើង�យ Thon et al.  
(2009) សន្និ}~នg សមត្ថHពx	ប់x	ងធនªនធម្មMតិ របស ់
h	ុម G	ឹក	�ឃុំ ê	ëវæ	ពõ	ឹង�	មZៀត »ើយ�រx	ប់x	ង 
 ធនªនធម្មMតិ Kក4	ិត តំបន់ គួរ�នទំ+ក់ទំនងG	8ើរMង 
មុនMមួយរ}~ភិXលមជ	្ឈិម។
 �ររច+�ៀបចំគz	ងអភិវឌ	្ឍន៍Kមូល}~ន�យ�ន�រ 
ចូលរួម ក្នុង�	ះ�នÆំង�រ¨្វើ�	ន�រ និងគz	ងថវិ�ផង 
គឺសំ�បំផុស និងជ4	ុញឲ	្យសហគមន៍ចូលរួមក្នុង �រ¨្វើ8	ចក្តី 
សá	ចចិត្ត។ WះÐ៉ង�	ះក្តី គណៈក��ធិ�រ�ៀបចំ�	ន�រ 
និងថវិ� Kទន់ �	�យK�ើយ »ើយទំនង�នស�ជិក 
æ	ពីរបី+ក់ប៉ុú@ះ ̧ 	លសកម្មនឹង�រ(រ (Kim & Henke  
2005)។ ហិរញ្ញប	្បÆន�នក4	ិត និងh	បខ័ណo¢	ល¼	¬ 
Mក់¬ក់ Sចជ4	ុញឲ	្យh	ុម G	ឹក	�ឃុំ¨្វើ�រកំណត់SទិHព 
មុន¢	លXនពិì	ះMមួយ អ្នកភូមិ  ឬ}ក់ý	ញនូវ�	ន�រ 
សកម្មHព ឲ	្យk	ប�មបំណងរបស់អ្នកផ្តល់ជំនួយ MMង�ម 
SទិHពរបស់ អ្នកភូមិ។ ចំ°ះគុណHព�	�រពិì	ះVបល់ 
ÅSk	័យ&ើ សមត្ថHពរបស់គណៈក��ធិ�រ »ើយក៏Sk	័យ 
&ើ សមត្ថHពរបស់ស�ជិកគណៈក��ធិ�រ�\ក់ៗ¸	រ។
 គz	ងអភិវឌ	្ឍន៍មូល}~ន ទទួលXនហិរញ្ញប	្បÆនពី 
មូលនិធិឃុំ/ស(្កត់ និងG	ភពពី¥ង�	¹	្ស	ងZៀត ដូចM  
បុគ្គល និងគណបក	្សនVXយ++ (Thon et al.  
2009)។ ដូý្ន	ះ ឃុំê	ëវæ	�្លើយតបនឹង Tល� ̧ 	លXន 
�	មm	ៀងMមួយ�-ស់ជំនួយ »ើយ�	ះMប)G	ឈមមួយ។
 សរុបមក �នក�ÄMö	ើន ¸	លកំណត់ពីសមត្ថHព�	 
�រអនុវត្តមុខ(រ និងទំនួលខុសê	ëវ របស់ h	ុមG	ឹក	�ឃុំ ក៏ដូចM 
គុណHព និងបរិ�ណ�	លទ្ធផលសá	ចXន។ សមត្ថHព 
សំ�ដល់លទ្ធHពក្នុង�រអនុវត្ត មុខ(រឲ	្យXនសក្តិសិទ្ធិ �ន 
G	សិទ្ធHព និង�នចីរHព »ើយសá	ចXន�ម Tល� 
អភិវឌ	្ឍន៍ ក្នុងរយៈ¢	លកំណត់�មយួ (Blagescu & Young  
2006; Em 2008)។ ដូý្ន	ះ សមត្ថHព h	ុមG	ឹក	�ឃុំ ê	ëវMប់ 
Æក់ទិនÆំងធនªន និងG	ព័ន្ធរបស់ឃុំ ក្នុង�	ះ�ន Æំង 
សមត្ថHពរបស់ ស�ជិក h	ុមG	ឹក	�ឃុំ ផង¸	រ។ �រសិក	�Xន 
រក	ើញក�Ä ១០ ¸	លកំណត់&ើសមត្ថHពរបស់ h	ុមG	ឹក	�ឃុំ 
និងស�ជិកh	ុមG	ឹក	�។

អ�្ក�តស្តីពីសមត្ថ:ព និង)រ��ៀមខ្លួនរបស់ឃុំក្នុង)រ��ប់��ង  
គm�ងអភិវឌ�្ឍន៍មូលUVន៖ លទ្ធផលបឋម១

១ អត្ថបទ�	ះ �ៀបចំ�យÒក ]	ម សូ�៉នី និងÒក គឹម សួ Mអ្នក 
�	វ�	វKវិទ	!"#ន CDRI។ អត្ថបទ�	ះ សq្ខ	បរXយ�រណ៍ស្តីពី អq្ក	ត 
សមត្ថHព និង�រt	ៀមខ្លួនរបស់ឃុំ (Em & Kim 2011)។ អ្នកនិពន្ធសូម 
�្ល	ងអំណរ គុណចំ°ះ មូលនិធិជបុ៉ន សò	ប់ �រ�ត់បន្ថយHពh	ីh	  
ធ+¡រអភិវឌ	្ឍន៍SសុីG	�ំKកម្ពុM ̧ 	លXនផ្តល់ហិរញ្ញប	្បÆន និងចំ°ះ 
Òក កុយ �៉ និងÒក អ៊ូច ឈួង ¸	លXនជួយក្នុង�រ¨្វើអq្ក	ត។



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៥ េលខ២ ែខ"�#~មិថុ� ��ំ២០១១

 ?ព@�ី@�៖ អÓ	�	Hពh	ីh	 ប()ញពីប)G	ឈមក្នុង�រ 
អភិវឌ	្ឍ Mពិ8	ស�ើម	្បីសá	ចXន �រ�ត់បន្ថយHពh	ីh	 
១% ក្នុងមួយ[\ំ ¸	ល�ន�	ងក្នុងយុទ្ធ"k	្តចតុnណ 
ដំ�ក់�លទី២ (RGC 2008)។ តួ&	ខ�	Hពមិនh	 ê	ëវ 
កំណត់�ើង�យយក ១០០ ដកMមួយនឹងអÓ	�	Hព 
h	ីh	។ អÓ	 Æប�	 Hពមិនh	 ប()ញg Hពh	ីh	 និងHព 
(យរងì	ះ¥Âំង K�នក4	ិតខ្ពស់  »ើយªតុផ	្សំមួយចំនួន 
ដូចM �	ក់ចំណBល G	ភព�ះ�	យជីវHព និងសន្តិសុខ 
8	្បៀង M�ើម  ê	ëវæ	 ពõ	ឹង �ើង និង¨្វើពិពិធកម្ម។
 ទីBំងភូមិ6G�្ត៖ ទី�ំងឃុំK}ច់[rយពីផ្លូវធំ ¨្វើឲ	្យ�រដឹក
ជញ្ជូនកសិផលÁទីផ	�រ និង�រស4	បស4	ðល សកម្មHព¡ំþ	 
ពី¥ង�	 ជួប�រលំXក និងê	ëវចំ�យអស់ö	ើន។
 6Jឃុំ៖ MTល�រណ៍ h	ុមG	ឹក	�ឃុំ គឺMមជ	្ឈមណoល 
�	8	Å"ªរណៈ គំនិតផ្តួច¹្តើម និង�រពិHក	� Kមូល}~ន 
»ើយ�រx	ប់x	ងសកម្មHពÆំង�	ះ ê	ëវ�នកç្ល	ង 
�រិÐល័យសមរម	្យ។
 M�ឿងស
�Oល3រPរ៖  បរិ�\រ និង�	ឿងស()រឹមមូល}~ន 
សò	ប់ �	ើក្នុង�រិÐល័យ សំ¥ន់¥Âំង�ស់ សò	ប់បá	ើ 
សកម្មHព និង8	Åស4	បស4	ðលរបស់ ឃុំ។ តួÐ៉ង �រ�នទូ 
x	ប់I	ន់ សò	ប់រក	� ឯក"រ និងកំណត់Ó	¹	្ស	ងៗឲ	្យXន 
ê	ឹមê	ëវ Sចជួយស4	ðលឲ	្យ�រផ្តល់8	Åអនុវត្តXន�ន់æ	 
[ប់រហ័ស។
 កិច្ចS�ជុំ៖ ស�ជិកh	ុមG	ឹក	�ឃុំ ̈ ្វើ8	ចក្តីសá	ច�យ �ន 
�រចូលរួមKក្នុងកិច្ចG	ជុំh	ុមG	ឹក	�  	̧ល�ម ធម្ម� ê	ëវ¨្វើ  
G	�ំ÷	។ កិច្ចG	ជុំG	�ំ÷	 �រពិì	ះVបល់ និងកិច្ចG	ជុ ំ
ចំ°ះកិច្ច¹	្ស	ងៗ MទូÁê	ëវ¨្វើ�ើង K "¬ឃុំ។ កំណត់Ó	 
ពីកិច្ចG	ជុំ ê	ëវ¹្ញើជូនÁ�រិÐល័យg\ក់&ើZៀត។ �រពិì	ះ 
Vបល់ Mញឹក�ប់ និងMG	ព័ន្ធ �យ�ន �រចូលរួមÐ៉ង 
សកម្ម និង�នកំណត់Ó	ê	ឹមê	ëវ ផ្តល់នូវSរម្មណ៍g �រ សá	ច 
ចិត្ត�នលក្ខណៈ�ប់បញ្ចូលល្អ។
 S�ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ៖ ស�ជិកh	ុមG	ឹក	�ឃុំ �នលទ្ធHពទទួល 
XនG	ភពហិរញ្ញប	្បÆនö	ើន។ G	ព័ន្ធx	ប់x	ង ហិរញ្ញវត្ថុឃុំ ឆ្លុះ 
ប-ំងពីគណ�	យ	្យHពរបស់ឃុំចំ°ះអ្នកផ្តល់មូលនិធិ។ Ð៉ង 
wច�ស់�នយន្ត�រ ហិរញ្ញវត្ថុពីរ ¸	លឃុំXនទទួលយក 
មក�	ើ�	ស់ គឺយន្ត�ររបស់+យក}~នរដ្ឋXលមូល}~ន  
(DoLA) និងយន្ត�ររបស់ទីH\ក់(រផ្តល់មូលនិធិ។ ប៉ុç្ត	គួរ 
កត់ស�ßល់g ទីH\ក់(រផ្តល់មូលនធិិ ¹	្ស	ងៗ¡\ �នG	ព័ន្ធ 
ហិរញ្ញវត្ថុខុសៗ¡\។ 
 3រYៀបចំគ[�ង និងផ្តល់មូលនិធិ៖ �ររច+�ៀបចំគz	ង 
�យ�ន�រចូលរួមសò	ប់ គំនិតផ្តួច¹្តើម អភិវឌ	្ឍន៍ Kមូល}~ន  
អនុវត្ត�ើង �មរយៈ�រពិì	ះVបល់Mមួយអ្នកភូមិ �ើម	្បី 
�្លើយតបនឹងត4	ëវ�រK មូល}~ន។ �រកំណត់SទិHព�	 
សកម្មHព++ក្នុង�	ន�រវិនិVគរបស់ឃុំ គឺMលទ្ធផល�	 
�រពìិ	ះ Vបល់ g\ក់មូល}~ន។
 បរិ6_ន និងសហគមន៍៖ M�រសំ¥ន់�ស់¸	លស�ជិក 
h	ុមG	ឹក	��ន�រយល់ដឹងពី ផលប៉ះ½ល់ បរិ"#ន និងបx	 

ប4	ðលS�សªតុ។ ចំ7	ះដឹង�	ះជួយស4	ðលពួកÈ	ក្នុង�រ 
បq្កើតគំនិតផ្តួច¹្តើម និងកំណត់ SទិHព¸	លអំúយផលដល់ 
បរិ"#នKមូល}~ន។ �	ន�រវិនិVគរបស់ឃុំ រំពឹងg�ន 
បូកបញ្ចូល នូវក�Ä សង្គម មួយចំនួន MSទិ៍ �រ�ះ�	យទំ+ស់ 
សមHពa	នឌ័រ �រចូលរួមរបស់ h	ុម¡�នសិទ្ធិ អំ�ច ដូចM 
ជនMតិ�ើម Hគតិច អ្នកផ្ទុក�	�គy	ដស៍ ។ល។
 បុគ្គលិកជំនួយ3រ៖ WះMTល�រណ៍ ស�ជិកh	ុមG	ឹក	� 
Mប់F\ត ê	ëវ�នចំនួនx	ប់I 	ន់សò	ប់ ̈ ្វើMតំ�ងឲ	្យ 
G	Mជន ក្នុងឃុំÆំងមូលក្តី ក៏�រផ្តល់ 8	ÅMក់�្ត	ង និង�រ 
ពិì	ះVបល់អំពីគz	ង អភិវឌ	្ឍន៍++ Åï	G	ðលខុស¡\  
¸	រ។ បុគ្គលិក�នសមត្ថHព និងបទពិ�ធន៍សò	ប់បំ¢	ញ 
តួ+ទី ជំនួយ�រ SចN	ើស�ីសXន�មរយៈ �រជួល �រស្ម័x	 
ចិត្ត និង�របញ្ជូនមក¨្វើ �របú្ខះSសន្ន។
 ធនdនមនុស�្ស និង3របណ្ណុះប9្ខល៖ �រx	ប់x	ង�រ ផ្តល់ 
8	Åកម្ម រំពឹងgនឹងរីកចá	ើន�ើង �មរយៈ �រពិì	ះVបល់ 
និង�រចូលរួមក្នុង�	ឹត្តិ�រណ៍�	ករំ[	កចំ7	ះដឹង និង�រ 
បណ្ណុះប�្ខល »ើយ�មរយៈ�រ ្̈វើ�រ រួម¡\ ស�ជិកh	ុម 
 G	ឹក	��ន់æ	�នទំនុកចិត្ត&ើខ្លួនឯង ក្នុង�រអនុវត្តតួ+ទី និង 
�រទទួលខុសê	ëវរបស់ខ្លួន។

៣. វិធី#_�្ត�្វើចំ�ត់]�ក់
 នីតិវិធីiក់ពិន្ទុ៖ សំណ{រមួយh	ុមតូច ê	ëវXនបq្កើត�ើង 
សò	ប់ក�Äនីមួយៗ 	̧លê	ëវទទួលXនពិន្ទុ ពី ០ ដល់ ១០០។  
ក�Äសំ¥ន់ ê	ëវទទួលXនពិន្ទុខ្ពស់។ ឧÆហរណ៍ "¬ឃុំសង់ 
ពីឥដ្ឋ ទទួលXនពិន្ទុខ្ពស់Mង "¬ឃុំសង់ពីkើ។ វិធី"k	្ត 
}ក់ពិន្ទុ �	ះ  Sច�	ើសò	ប់ �	ៀប¨ៀបទិដ្ឋHពMក់¬ក់ ++  
�	 សមត្ថHព ឃុំ (°លគឺ ក�Äខ្លះៗ) ឬសន្ទស	្សន៍សមត្ថHពឃុំ 
(CCI) (°លគឺ ក�ÄÆំង១០ ¥ង&ើ)  �ើម	្បីSច�នទស	្សនៈ
�ន់æ	ធំទូ¬យ។
 3រគណkសន្ទស�្សន៍៖ សន្ទស	្សន៍សមត្ថHពឃុំ (CCI) ê	ëវ 
គណ+�ើង �យយកពិន្ទុសរុបរបស់ក�ÄÆំង១០ �	កនឹង  
១០០០ ̧ 	លMពិន្ទុអតិបរ� (ពិន្ទុ១០០ សò	ប់ក�Äនីមួយៗ)។  
ដូý្ន	ះ CCI ស្ថិតKចÜÂះពី ០ Á ១ ¸	ល ០ តំ�ងឲ	្យ 
សមត្ថHពÆបបំផុត និង ១ តំ�ងឲ	្យសមត្ថHពខ្ពស់បំផុត។ 
CCI របស់ឃុំមួយ �នប()ញMឧÆហរណ៍Kក្នុង��ង ១។
 3រl�ើសYីសឃុំ៖ វិធី"k	្ត�ត់g\ក់�	ះ Sច�	ើ�	ស់  
�ើម	្បី�	ៀប¨ៀបឃុំ �យ�្អ	ក&ើក�Ä XនN	ើស�ីសÆំង១០ 
¥ង&ើ ប៉ុç្ត	ក៏គួរសq្ក	តពីអន្តរកម្ម�	ក�ÄMប់Æក់ទិនផង¸	រ។ 
ដូý្ន	ះ ឃុំMTល� �	គz	ង ៥ របស់ ADB ក្នុង�	ត្តចំនួន 
៧ ê	ëវXនN	ើស�ីសសò	ប់អq្ក	ត។ គz	ងÆំង៥ គឺ�ន៖  
គz	ងx	ប់x	ងបរិ"#នបឹងទ�្ល	"ប (TSEMP) គz	ង 
ជីវHពរស់KG	កប�យចីរHពKបឹងទ�្ល	"ប (TSSLP) 
គz	ង អភិវឌ	្ឍន៍តំបន់ជនបទKÅលទំ+បបឹងទ�្ល	"ប 
(TSLRDP) គz	ងផ្គត់ផ្គង់ ទឹក និងអ+ម័យKតំបន់ជនបទបឹង 
ទ�្ល	"ប (TSRWSS)  និងគz	ងអភិវឌ	្ឍន៍អ្នក�ន់�ប់ដី
តូចៗ Kបឹងទ�្ល	"ប (TSSHDP)។  គz	ង TSEMP  និង 



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៥ េលខ២ ែខ"�#~មិថុ� ��ំ២០១១

TSSLP Xនបញ្ចប់រួច�ល់ រីឯគz	ង TSLRDP Zើប�ប់¹្តើម 
+¢	លថ្មីៗ »ើយ គz	ង TSSHDP  និង TSRWSS ì	ង 
�ប់¹្តើម+¢	ល[ប់ៗ។ �	ត្ត ស្ថិតក្នុងគz	ង គឺ�ន 
ប+យ�នជ័យ Xត់ដំបង កំពង់�ម កំពង់[\ំង កំពង់ធំ  
°ធិ៍"ត់ និង 8ៀម�ប។ ឃុំក្នុង�	ត្តMមួយ¡\ æ	មិនច ំ
Tល�របស់ ADB ក៍ê	ëវXនN	ើស�ីស¸	រ សò	ប់¨្វើ�រ 
�	ៀប¨ៀប។ 
 ក្នុងចំúម ៦៣២ឃុំ ក្នុង ៧�	ត្តMប់បឹងទ�្ល	"ប និង 
ទ�្ល	�	គង្គ �ន ៤០២ឃុំ ស្ថិតក្នុងគz	ង ADB និង ២៣០ឃុំ 
K�	 គz	ង ។ ពីក្នុងចំúមG	Mជនសរុប È	XនN	ើស 
�ីស�យ|	ដន	្យ ១៥% ¸	លផ្តល់នូវ រXយគំរូ�ងដ៏ល្អមួយ 
�យ�ន&្អៀង ១០% ក្នុង�រN	ើសគំរូ�ង ¸	លSចប�្ខល 
មកពី�រN	ើស�ីស ឃុំMTល��	គz	ង ADB ពី[\ំ២០០៨ 
ដល់ ២០១០២។

 3រS�មូលទិន្នន័យ៖ �រសិក	��	ះទទួលXនព័ត៌�នពី �រ 
ពិHក	��មh	ុមស្នូល (FGDs) Mមួយម�្ត	ីឃុំ �យ�	ើបញ្ជី  
សំណ{រ�នជá	ើសö	ើន �្អ	ក&ើក�ÄXនN	ើស�ីសÆំង១០។  
�ើម	្បីª+គុណHពព័ត៌�ន  Xន�ះ�	យឲ	្យឃុំនីមួយៗ�ន 
ស�ជិកh	ុមG	ឹក	�Ð៉ងwច�ស់ ៥០% មកចូលរួមក្នុង�រ 
ពិHក	� h	ុមស្នូល។  h	ុម�	វ�	វXនកត់Ó	 និង}ក់ពិន្ទ ុ
ព័ត៌�នទទួលXន ទុកសò	ប់�រវិHគ។៣

៤. លទ្ធផល��វ��វសំZន់ៗ
 លទ្ធផលចំបងXនពីអq្ក	ត�	ះ គឺសន្ទស	្សន៍សមត្ថHពឃុំ 
(CCI) 	̧លMសូច+ករគន្លឹះ មួយសò	ប់ Åស់�	ង សមត្ថHព 
របស់ឃុំMទូÁ។ លទ្ធផលសំ¥ន់មួយZៀត គឺ�រកំណត់ក�Ä 
Æំង១០ សò	ប់�្វ	ងរក�ើល ទិដ្ឋHពMក់¬ក់�	សមត្ថHព 
ឃុំ។  ��ង ៣ ប()ញពីលទ្ធផលរបស់ ១០ឃុំ ¸	លXនពិន្ទុ 

Boង ១. S�ព័ន្ធiក់ពិន្ទុស-�ប់កBp,ំង១០
ក�Ä ពិន្ទុMក់�្ត	ង (�	យអq្ក	ត)

A អÓ	មិនh	ក្នុងឃុំ (១០០ - អÓ	Hពh	ីh	) = 100 - 58.2 = 41.8
B ទី�ំងភូមិ"k	្ត 75

C "¬ឃុំ 95
D �	ឿងស4	ðល�រ(ររបស់ឃុំ 35
E �រជួបG	ជុំ 95
F G	ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ 90

G �ររច+�ៀបចំគz	ង និង�រផ្តល់មូលនិធិ 90
H បរិ"#ន និងសហគមន៍ 100
I បុគ្គលិកជំនួយ�រឃុំ 47

J ធនªនមនុស	្ស  និង�របណ្ណុះប�្ខល 44

CCI = 712.8/1000 0.7128

៣ សò	ប់ព័ត៌�នបç្ថ	មស្តីពីវិធី"k	្ត�ត់g\ក់ និងឧបករណ៍G	មូលទិន្នន័យ 
សូមÆក់ទងÒក ]	ម សូ�៉នី និងÒក គឹម សួ Kវិទ	!"#ន CDRI។

Boង ២. 3រl�ើសYីសឃុំr្អ�កtើគ[�ងមុនៗ

គz	ង
ឃុំក្នុងគz	ង 

សរុប
ចំនួនកូ� 
N	ើស�ីស

ឃុំក្នុងគz	ង ̧ 	លXន 
N	ើស�ីស

ឃុំ�ន គz	ង 
æ	មួយ

ឃុំ�ន គz	ង 
ö	ើន

TSSLP (គz	ងXនបញ្ចប់) 37 6 10 1 9

TSEMP (គz	ងXនបញ្ចប់) 92 14 19 1 18

TSLRDP (Zើប�ប់¹្តើម) 40 6 31 20 11

TSSDHP (ជិត�ប់¹្តើម) 193 30 36 19 17

TSRWSS (ជិត�ប់¹្តើម) 40 6 19 3 16

ឃុំ�	គz	ង ADB 230 35 20 0 0 

សរុប 632 97

&្អៀងអតិបរ�ក្នុង�រN	ើសគំរូ�ង៖ ៩,៣៥ %

២ រូបមន្តN	ើសគំរូ�ង�យ|	ដន	្យ�	 n=N/(1+Ne2) (Zulueta & Costales 
2006)
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&ើសÈ	។ CCI ¢	ញ&	ញ SចរកXនKក្នុង Em & Kim 
(2011)។
 �ើម	្បីប()ញពី�រ�	ើ�	ស់ CCI �ន�រ�	ៀប¨ៀបពិន្ទ ុ
រÅងឃុំពីរ Kក្នុង��ង៤។ ឃុំកំពង់�	ះគគីរ �នCCI 8្មើនឹង 
០,៦ »ើយឃុំកំពង់�	ះ �ន ០,៨១។ ឃុំកំពង់�	ះ �នពិន្ទុ 
សរុប&ើក�ÄÆំង១០ ខ្ពស់Mងឃុំកំពង់�	ះគគីរ គឺ�នន័យg 
ឃុំកំពង់�	ះ �នសមត្ថHពខ្ពស់Mង ក្នុង�រx	ប់x	ងគz	ង 
អភិវឌ	្ឍន៍។

 �រចុះពិន្ទុក�ÄÆំង១០ K&ើគំនូសស្ថិតិ�៉} (ÿ	ហ្វិក 
១) ̈ ្វើឲ	្យ�រពិនិត	្យ�ើល និង�រ�	ៀប¨ៀប សមត្ថHពឃុំÆំងពីរ 
�ន់æ	(យk	ួល ។
 CCI �	ឃុំអq្ក	តÆំង ៩៧ È	Xន&	ង�	កM ៣ ក4	ិត 
�្អ	ក&ើ�រវិHគ  េ្រហ្វកង់៖ ខ្ពស់ (CCI ធំMង ០,៧៤) មធ	្យម 
(CCI KចÜÂះពី ០,៧០ Á ០,៧៤) និង Æប (CCI តូចMង 
០,៧០) ។ ឃំុអq្ក	ត ជិតដល់ ២៩% �ន CCI ខ្ពស់ »ើយ 

Boង ៣. ឃុំ ១០ v�លទទួល4នពិន្ទុtើសw�ក្នុងx�លអz្ក�ត r្អ�កtើកBpl�ើសYីស,ំង១០

�	ត្ត k	ុក ឃុំ
ក�Ä

A B C D E F G H I J CCI

Xត់ដំបង ស�្ក	 កំពង់�	ះ 69.2 90 95 69 90 95 95 85 61 56 0.81

ប+យ�នជ័យ h	ុងសិរី�ភ័ណ �	ះព+Â 86.9 90 70 49 95 100 100 100 42 64 0.80

°ធិ៍"ត់ X�ន "\ម�	ះ 64.2 90 95 69 100 100 90 100 45 49 0.80

Xត់ដំបង ថ្មTល អូរ�គី 74.4 90 95 65 100 100 95 95 19 61 0.79

កំពង់�ម ស្ទឹងê	ង់ �	កXក់ 74.6 90 95 42 100 95 95 100 39 55 0.79

°ធិ៍"ត់ X�ន ê	½ំងជង 68.2 90 85 61 95 100 95 80 59 56 0.79

°ធិ៍"ត់ h	គរ kើតុំ 65.5 80 95 59 100 100 95 100 42 55 0.79

កំពង់�ម Xªយ សំបូរ 74.3 85 95 47 95 95 95 95 41 54 0.78

ប+យ�នជ័យ មង្គលបុរី ប+យ+ង 70.8 90 95 54 95 95 95 85 62 31 0.77

កំពង់ធំ �ង G	Çយ 61.6 90 95 32 95 95 95 90 57 63 0.77

A: អÓ	មិនh	 B: ទី�ំងភូមិ"k	្ត C: "¬ឃុំ D: �	ឿងស4	ðល�រ(រ E: �រជួបG	ជុំ F: G	ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ  
G: �ររច+�ៀបចំគz	ង និង�រផ្តល់មូលនិធិ H: បរិ"#ន និងសហគមន៍ I: បុគ្គលិកជំនួយ�រឃុំ J: ធនªនមនុស	្ស និង�របណ្ណុះប�្ខល

Boង ៤. 3រ}�ៀប~ៀបកBpកំណត់ក្នុងឃុំអz្ក�តចំនួនពីរ

 ក�ÄXនអq្ក	ត កំពង់�	ះគគីរ* កំពង់�	ះ**

A អÓ	មិនh	 59.7 69.2

B ទី�ំងភូមិ"k	្ត 75 90

C "¬ឃុំ 70 95

D �	ឿងស4	ðល�រ(ររបស់ឃុំ 9 69

E �រជួបG	ជុំ 90 90

F G	ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ 90 95

G �ររច+�ៀបចំគz	ង និង�រផ្តល់មូលនិធិ 75 95

H បរិ"#ន និងសហគមន៍ 65 85

I បុគ្គលិកជំនួយ�រឃុំ 36 61

J ធនªនមនុស	្ស និង�របណ្ណុះប�្ខល 35 56

 CCI 0.6 0.81
* ឃំុកំពង់�	ះគគីរ ស្ថិតក្នុងk	ុកបរិបូរ �	ត្តកំពង់[\ំង

** ឃុំកំពង់�	ះ ស្ថិតក្នុងk	ុកស�្ក	 �	ត្តXត់ដំបង
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G	`	ល ៤៥% �ន CCI មធ	្យម និង ជិតដល់ ២៦% �ន  
CCI Æប។

��ហ្វិក ១. 3រ}�ៀប~ៀបសមត្ថ?ពរ�ង ២ឃំុអz្ក�ត �យ}�ើកBp 
l�ើសYីស,ំង១០ 
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A: អÓ	មិនh	 B: ទី�ំងភូមិ"k	្ត C: "¬ឃុំ D: �	ឿងស4	ðល�រ(រ  

E: �រជួបG	ជុំ F: G	ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ G: �រ�ៀបចំគz	ង និង�រផ្តល់មូលនិធិ  

H: បរិ"#ន និងសហគមន៍ I: បុគ្គលិកជំនួយ�រឃុំ J: ធនªនមនុស	្ស និង�រ 

បណ្ណុះប�្ខល 

 ប+ប់ពីគូស�	នទីឃុំ�យ� 	ើចំ�ត់g\ក់ដូច¥ង&ើ È	 
Sច	ើញg ឃុំ¸	ល�នទី�ំងជិតផ្លូវធំ  (ផ្លូវMតិ &	ខ ៥ ឬ 
&	ខ៦) ស្ថិតក្នុងh	ុម�នសមត្ថHពខ្ពស់ និងមធ	្យម »ើយឃុំ 
K[rយពីផ្លូវធំ ស្ថិតក្នុងh	ុម�ន សមត្ថHពÆប។
 ក្នុងករណី�	ះ È	Sចសន្និ}~នXនg ឃុំK[rយៗ និង 
ពិXកចូលដល់ æ	ង �ញ់�	ៀបÈ	ក្នុង�រទទួលXន គz	ង  
»ើយæ	ងê	ëវXន�ើលរំលងក្នុង�រផ្តល់មូលនិធិ ឬជំនួយ 
þ	þ	ង់ពីរ}~ភិXល ឬទីH\ក់(រអភិវឌ	្ឍន៍ ++។ Mលទ្ធផល 
ស�ជិកh	ុមG	ឹក	�ឃុំ/សកម្មជន ក្នុងឃុំ}ច់k	Ðល Sច ពុ ំ
Xនទទួលបទពិ�ធន៍ �មរយៈ�រអនុវត្តគz	ង K 
មូល}~ន។ �	ះMឧបសគ្គ�� ំងមិនឲ	្យពួក È	�នឱ�ស ̈ ្វើ�រ 
ពõ	ឹងសមត្ថHព  និងក"ងធនªន Kមូល}~ន។ G	សិន�ើ  
សមត្ថHព និងធនªនរបស់ឃុំពិXកចូលដល់ Kæ	ទន់�	�យ 
ពួកÈ	 �ន់æ	មិនSចÆក់Æញ គz	ងអភិវឌ	្ឍន៍សò	ប ់
G	Mជនមូល}~ន កុំg�ើយæ	គz	ងអភិវឌ	្ឍន៍�	ើ មូលនិធិព ី
បរZ	សÜះ Mពិ8	សK¢	ល¸	លឃុំ(យk	ួលចូលដល់ 
++ È	�ន់æ	�នសមត្ថHព  និងធនªនö	ើន�ើង។ ដូý្ន	ះ 
ឃុំÆំង�	ះ នឹង�ន់æ	ផុង�	Áក្នុង"#នHព¡�នសិទ្ធ ិ
អំ�ច។ ¡�នអ្វីគួរ ឲ	្យH �ក់¹្អើលZ	¸	ល (&ើក[ 	ងæ	ឃុំមួយ 
ចំនួនតូចý	ញ) ទី�ំងភូមិ"k	្ត íក់�នទំ+ក់ទំនងMមួយ 

��ហ្វិក ២. r�នទីបP�ញឃុំkkBមចំ9ត់>�ក់ CCI
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Hពh	ីh	 °លគឺ ឃុំពិXកចូលដល់ æ	ង�ន អÓ	 Hព 
h	ីh	 ខ្ពស់។
 MទូÁ ឃុំអq	្កត �នG	ព័ន្ធx	ប់x	ងហិរញ្ញវត្ថុសò	ប់ 
អនុវត្ត។ មូលនិធិសរុប របស់ ឃុំ ពី[\ំ២០០៨ ដល់ ២០១០ æ	ង 
�នទំ+ក់ទំនងMមួយនឹងក4	ិត�	Hពh	ីh	។ ឃុំខ្លះទទួល 
Xន ហិរញ្ញប	្បÆនö	ើនMងឃុំ ឯZៀត Kអំឡុង[\ំ២០០៨-១០  
ប៉ុç្ត	K�នអÓ	 Hពh	ីh	ខ្ពស់ដ¸	ល។ ឃុំ¸	លទទួលXន 
ជំនួយពី ADB íក់�ន សមត្ថHពG	8ើរMងឃុំមិនXនទទួល
ជំនួយ�ះ é	ះជំនួយÜះXនជួយ'	លម្អដល់ក�Ä Æំង ១០ 
¸	លXនN	ើស�ីសមកសិក	�។
 មូលនិធិឃុំ/ស(្កត់ �នG	�ណM ៥០% �	មូលនិធិសរុប 
¸	លឃុំអq្ក	តទទួលXន ពី[\ំ ២០០៨ ដល់២០១០ »ើយG	ភព 
មូលនិធិធំបំផុតលំ}ប់ទី២ គឺ ADB ¸	លXនផ្តល់ហិរញ្ញប	្បÆន 
ជិត ៣៩% និងប+ ប់មកZៀត គឺទីH\ក់(រអភិវឌ	្ឍន៍អន្តរMត ិ
}ណឺ�៉ក (DANIDA) ¸	លរួមចំc	កMង  ៧%។ � -ស់ជំនួយ 
Mö	ើនZៀត ក៏Xនផ្តល់មូលនិធិដល់គz	ងតូចៗក្នុងឃុ ំ
អq្ក	ត¸	រ។
 G	�ណ ៦០% �	មូលនិធិសរុបរបស់ឃុំអq្ក	ត Xនចំ�យ 
&ើគz	ង»	}~រច+សម្ព័ន្ធKមូល}~ន ដូចM �រ"ងសង់ 
និង"Äរ ផ្លូវថ្នល់ " "ន G	Çយ គz	ងª�"k	្ត។ល។ 
ចំc	កធំMងÈ	ទី២ �	មូលនិធិ របស់ឃុំ (G	�ណ ៣៦%)  
XនយកÁ�	ើសò	ប់សកម្មHព&ើកស្ទួយជីវHពរស់K និង 
�រ'	លម្អ�រx	ប់x	ងធនªនធម្មMតិ »ើយមូលនិធិKសល់  
គឺសò	ប់សកម្មHពសង្គម ដូចM �រអប់រំពី �រ�	Æំ សុខHព 
មូល}~ន (ឧ. �រ�	Æំអ្នកជម្ងឺy	ដស)៍ និង�រ�រ½រសិទ្ធិកុ�រ 
M�ើម។ លទ្ធផល�	ះ ប()ញg �នæ	គz	ងធំMងÈ	ពីរ 
ប៉ុú@ះ (�រ'	លម្អ»	}~រច+សម្ព័ន្ធ និងជីវHពរស់K) ̧ 	ល 
អនុវត្ត �យ ស�ជិកh	ុមG	ឹក	�ឃុំ។ ដូý្ន	ះ បទពិ�ធន៍របស ់
ស�ជិកh	ុមG	ឹក	�ឃុំ Hគö	ើនទទួលXន �មរយៈ�រចូលរួម
ក្នុង�រស4	បស4	ðល និងអនុវត្តគz	ង»	}~រច+សម្ព័ន្ធ¸	ល
�	ើមូលនិធិឃុំ/ស( ្កត់ និង�រស4	បស4	ðលគំនិតផ្តួច¹្តើមÆក ់
ទិន នឹងជីវHពរស់K ¸	លអនុវត្ត�យH\ក់(រ¹	្ស	ងៗZៀត។
 �ររច+�ៀបចំគz	ងអភិវឌ	្ឍន៍ »	}~រច+សម្ព័ន្ធ ê	ëវXន 
ម�្ត	ីលទ្ធកម្ម និងម�្ត	ីរដ្ឋXលមូល}~ន g\ក់ខ្ពស់Mង  ជួយស4	ប 
ស4	ðល �យ�នTល�រណ៍c	 +ំ នីតិវិធី និងជំនួយ 
បý្ច	កZ	ស¹	្ស	ងៗ។ ប៉ុç្ត	 ស�ជិក h	ុមG	ឹក	�ឃុំ ក៏Xនផ្តល់ªតុ 
ចូលMö	ើនK�មដំ�ក់�លមួយចំនួន¸	រ ដូចM គំនិត 
ចំ7	ះដឹង និងអq្ក	តរបស់ពួក¡ត់Æក់ទិននឹងច�ចរណ៍ លំហូរ 
ទឹក ê	ី និងសត្វj	M�ើម គឺ�នលក្ខណៈសំ¥ន ់ សò	ប់�រ 
រច+�ៀបចំ»	}~រច+សម្ព័ន្ធ។ ស�ជិកh	ុមG	ឹក	�ឃុំ ក៏�នបទ 
ពិ�ធន៍ ក្នុងមូល}~នÐ៉ងö	ើន ដូចM �រG	មូលព័ត៌�នព ី
អ្នកភូមិ និង�រ�ះ�	យទំ+ស់ þ	ព	្យសម	្បត្តិសò	ប់x	ð"រ 
រង�រប៉ះ½ល់ ពីគz	ង ¸	លMªតុចូលដ៏សំ¥ន់សò	ប់ 
�ររច+�ៀបចំគz	ង។ ½ក់ព័ន្ធនឹង គz	ង&ើកស្ទួយ ជីវHព 
រស់K និងសកម្មHពសង្គម¹	្ស	ងZៀត ស�ជិកh	ុមG	ឹក	�ឃុ ំ

ជួយសá	ចSរ�ត់អំពីTល��	 គz	ង រីឯ�្ន	កបý្ច	កZ	ស 
និងហិរញ្ញវត្ថុ គឺ�ន ជំនួយ�រ ឬអ្នកស4	បស4	ðល គz	ង ជួយ 
x	ប់x	ង។
 MទូÁ �រយល់ដឹងពីបx	ប4	ðលS�សªតុ និងផល 
ប៉ះ½ល់ដល់បរិ"#ន K�នក4	ិតK�ើយ ក្នុងចំúមឃុ ំ
អq្ក	ត++។ �រអនុវត្តវិªន�រប( ្ករì	ះធម្មMតិ �រx	ប់ 
x	ង ធនªន ធម្មMតិ និង�រ�រ½របរិ"#ន+បច្ចុប	្បន្ន È	 	ើញ 
g �ន�រCឿន&ឿនខុសៗ¡\ Sk	័យ&ើទី�ំងភូមិ"k	្ត 
ក4	ិត�	�រផ្តល់មូលនិធិ និងយុទ្ធ"k	្ត�ះ�	យ¹	្ស	ងៗ¡\។
 �រ(រ½ក់ព័ន្ធប)សង្គម Mពិ8	ស�រជ4	ុញឲ	្យ+រី  
ជនMតិ�ើមHគតិច និងជនប៉ះ½ល់ �យ ជម្ងឺy	ដស៍ Xនចូល 
រួមក្នុងសកម្មHព អភិវឌ	្ឍន៍ និងសកម្មHពសង្គម++Üះ �ន 
�រCឿន&ឿនមិន8្មើ¡\Z	។ សកម្មHពÆំងÜះ Xន�ៀបច ំ
�ើងK�	មមូលនិធិឃុំ/ស(្កត់ »ើយæ	ង�ន�រជ4	ុញ 
Kក្នុងឃុំ �យ មូលនិធិទទួលXនបç្ថ	ម ពី អង្គ�រមិន¯	ន  
រ}~ភិXល។ ទំ+ស់អំពីសកម្មHពចិញ្ចឹមជីវិត និងអំ¢ើហិង	� 
ក្នុងx	ð"រ កន្លងមក �ន�រ�ះ�	យXនល្អ WះបីÅK 
�នÕើត�ើងM�ឿយៗក្តី។

៥./�ចក្តីសន្និUVន
 CCI Mវិធី"k	្ត"មញ្ញ (យk	ួល �្អ	ក&ើ�រG	មូល 
ទិន្នន័យពី�រពិHក	�h	ុមស្នូល និងសò	ប់ ̈ ្វើ �រ Åយត�្ល	ពី  
សមត្ថHពរបស់ SM�ធរមូល}~ន¸	ល½ក់ព័ន្ធក្នុង�រអនុវត្ត 
គz	ងអភិវឌ	្ឍន៍K មូល}~ន និងពី»	}~រច+ សម្ព័ន្ធ និង�	ឿង 
ស4	ðល�រ(រ¸	លពួកÈ	�ន។
 លទ្ធផលអq្ក	តប()ញg៖
� ឃុំ¸	លទទួលជំនួយពី ADB íក់�នសមត្ថHព និងអនុវត្ត 

�រ(រXនG	8ើរMងឃុំ ̧ 	លមិនXន ទទួល ប៉ុç្ត	ឃុំ¸	ល 
ទទួលមូលនិធិ Xនö	ើន មិន�	កដg�នអÓ	Hពh	ីh	 
ក4	ិតÆបÜះZ	។

� ឃុំពិXកចូលÁដល់ íក់�នអÓ	Hពh	ីh	ខ្ពស់ »ើយ 
សមត្ថHព គួបផ	្សំ¡\�	G	ព័ន្ធx	ប់x	ងឃុំ  និងធនªន 
មនុស	្ស SចមិនÆន់�នx	ប់I	ន់ សò	ប់អនុវត្តគz	ង 
ឲ	្យXនសក្តិសិទ្ធិ។

� ស�ជិកh	ុមG	ឹក	�ឃុំ XនចូលរួមÐ៉ងö	ើនក្នុង�រ 
ក"ង និង"Äរ»	}~រច+សម្ព័ន្ធក៏ពិត¯	ន ប៉ុç្ត	ពួក¡ត់ 
មិនXនចូលរួម8្មើ¡\ល្អZ	 ក្នុង�ររច+�ៀបចំសកម្មHព 
'	លម្អជីវHព និងអភិវឌ	្ឍន៍សង្គម។ ដូý្ន	ះ ពួក¡ត់ទទួល  
Xនសមត្ថHព ក្នុង�រx	ប់x	ងគz	ង»	}~រច+សម្ព័ន្ធ  
ö	ើនMង សមត្ថHពក្នុង�រ'	លម្អជីវHពKមូល}~ន  
»ើយ�	ះMប)G	ឈមដ៏ធំ សò	ប់�រ¨្វើពិពិធកម្ម�	ក ់
ចំណBលKជនបទ។ 

� ស�ជិកh	ុមG	ឹក	�MទូÁ Kខ្វះ¥តចំ7	ះដឹង និង�រ 
យល់ច	Àស់អំពី បx	ប4	ðលS�ស ªតុ �រប(្ករì	ះ 

 តÁទំព័រ ២៧



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៥ េលខ២ ែខ"�#~មិថុ� ��ំ២០១១

១ EQUITAP ឬ Equity in Asia-Pacific Health System (សមធម៌ក្នុងG	ព័ន្ធសុ¥ភិXលKSសុីX៉សុីហ្វិក) Mកិច្ចG	ឹងï	ងរួម¡\របស់អ្នក�	វ�	វ Mង ១៥h	ុម 
KSសុី និង អឺរ៉ុប �ើម	្បីពិនិត	្យពីសមធម៌ក្នុងG	ព័ន្ធសុ¥ភិXលMតិ++KSសុីX៉សុីហ្វិក។ កិច្ចសហ�រ�	ះ រួម�ន �រក"ងឧបករណ៍សò	ប់�	វ�	វ និង 
�រÅយត�្ល	Mក់�្ត	ង&ើ�រអនុវត្តG	ព័ន្ធសុ¥ភិXលMតិ++។

y	កូឡូសុី សំ¥ន់ៗចំនួន៤ សò	ប់គz	ង "កសិកម្ម និង�រï	 
G	ðល S�សªតុ" ̧ 	លMគz	ងរួម¡\Mមួយ PARD និងទទួល 
មូលនិធិពីវិទ	!"#ន�	វ�	វ TលនVXយ 8	្បៀងអន្តរMតិ  
(IFPRI)។ �រសិក	��	ះ ¨្វើវិHគអំពីកសិកម្ម និងសន្តិសុខ 
8	្បៀង ក្នុងបរិបទ �	�រï	G	ðល S�សªតុ ក្នុងន័យធំទូ¬យ 
�យកំណត់ពីឧបសគ្គក្នុង�រ&ើកកម្ពស់ទិន្នផល និង�រ ស4	ប 
ខ្លួន Áនឹង�រï	G	ðល S�សªតុ ¸	លកសិករកំពុងជួបG	ទះ
+¢	លបច្ចុប	្បន្ន។

កម្មវិធីអភិវឌ�្ឍន៍សង្គម (SD) 
 h	ុម�	វ�	វកំពុងអនុវត្តគz	ងចំនួន ៣។ អត្ថបទ'	 
ស4	ðល និងh	បមុខ8ៀវ* "�រ&ើក កម្ពស់លទ្ធផលក្នុងវិស័យ 
សុ¥ភិXល៖ "#ប័ន សន្ទុះចិត្ត និង�រ&ើកទឹកចិត្ត" ¥ង  ISEAS  
Xនបញ្ជូនមកវិញ»ើយសò	ប់ �រពិនិត	្យMចុង�	យ។ �យ 
Xនមូលនិធិព"ីកលវិទ	!ល័យ�	វ�	វ (URC) 8ៀវ*�	ះ 
គឺសò	ប់ចងh	ង និងផ	្សព្វផ	�យនូវឯក"រ�	វ�	វ¸	លXន 
ប()ញក្នុងសន្និសីទ អន្តរMតិ&ើវិស័យសុ¥ភិXល របស់ CDRI 
�លពី÷	�	" ២០១០។ សò	ប់គz	ងគំនិតផ្ដួច¹្ដើម 
EQUITAP១ h	ុម�	វ�	វXនបញ្ជូនលទ្ធ ផលវិ Hគ (&ើក[	ង 
�រវិHគអត្ថG	Vជន៍ ¸	លមិនSច¨្វើXន �យ"រ�នទិន្ន 
ន័យមិនx	ប់I	ន់) Áឲ	្យ អ្នកស4	បស4	ðល គឺវិទ	!"#នសò	ប ់
TលនVXយ សុ¥ភិXល�	G	Z	សk	ីល( ្ករ។ �	ម 
ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីទីH\ក់(រអូ�Ä	លីសò	ប់�រ អភិវឌ	្ឍអន្តរMតិ  

(AusAID) គz	ង EQUITAP Xនចប់សព្វx	ប់Kចុង÷	 
ឧសH �យXនផ្តល់�រវិHគ&ើទិន្នន័យ អq្ក	តx	ð"រ�ន 
�	ប់ �ើម	្បីX៉ន់"�នពីផលប៉ះ½ល់ ¹	្ស	ងៗ¸	ល¨្វើឲ	្យចុះh	   
និង មហន្ត�យ �រវិវត្តÁ មុខ Hពខុស¡\ក្នុង�រ�	ើ�	ស់8	Å 
�	Æំ សុខHព និងអត្ថG	Vជន៍ទទួលXនពី ចំ�យ 
រ}~ភិXល។ h	ុម�	វ�	វXននិងកំពុងអនុវត្តគz	ង 
�	វ�	វរយៈ¢	ល ៦[\ំ ស្តីពី  "�រក"ង G	ព័ន្ធសុ¥ភិXល 
សò	ប់ជនh	ីh	ក្នុង¢	លក"ងG	Z	ស �ើងវិញ �	យ�រ 
បញ្ចប់ទំ+ស់" ឬ� �ត់g "REBUILD (�រក"ងMថ្មី)" 
¸	ល ទទួលXនមូលនិធិពី h	សួង អភិវឌ	្ឍន៍អន្តរMតិអង់È្ល	ស 
(DFID-UK) និង�ន Liverpool School of Tropical  
Medicine �	ចh	ភពអង់È្ល	ស ជួយដឹក+ំ �ើម	្បី�្វ	ងរក ភស្តុ�ង 
ល្អៗ ជួយរួមចំc	ក&ើកកម្ពស់សុខHពG	Mជនh	ីh	¥Âំង 
ក្នុងG	Z	សកំពុងអភិវឌ	្ឍន៍។ K[\ំដំបូង�	ះ h	ុម �	វ�	វនឹង 
¨្វើ�រ�ៀបចំ �	ន�រ�	វ�	វចំនួន ៣៖ ១) �រវិHគ ចំ�យ 
របស់x	ð "រh	ីh	&ើ �រ�	Æំ សុខHព ២) �	ឿង&ើក ទឹក 
ចិត្តសò	ប់បុគ្គលិកក្នុងវិស័យសុ¥ភិXល និង ៣) �រx	ប់ 
x	ង និង�រអនុវត្ត កិច្ចសន	!។ សិ�\"¬ ផ	្សព្វផ	�យមួយ 
សò	ប់អ្នក½ក់ព័ន្ធសំ¥ន់ៗ ì	ង¨្វើ�ើងKចុង÷	មិថុ+។
 សកម្មHព�	កម្មវិធីបណ្ណុះ�្ខលជំ+ញក"ងសមត្ថHព  
Xនចប់សព្វx	ប់ »ើយរXយ�រណ៍G	�ំ[\ំ Xន G	គល់ជូន 
�-ស់ជំនួយ Oxfam Novib។ h	ុមបណ្ណុះប�្ខលXនប្តូរÁ 
¥ង�្ន	កx	ប់x	ង ចំ7	ះដឹង អភិវឌ	្ឍន៍វិញ។

ធម្មMតិ និង�រx	ប់x	ងធនªនធម្មMតិ។  �រយល់ដឹង និង 
យុទ្ធ"k	្តទប់ទល់របស់ ពកួ¡ត់ គរួæ	ពõ	ឹង�ើង �មរយៈ 
�រផ្តល់វគ្គបណ្ណុះប�្ខលអំពី �រស4	បខ្លួនÁនឹងបx	 
ប4	ðល S�សªតុ។
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