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អងគការគណៈក្សាម្ិ ការសហម្របតិបតតិការដ ើ មបីក្សមពុា (CCC) គឺ ាអងគការសាជិ ក្សភាពឈាន
មុ ែដគខ លបានបដងកើតដ

ើងតាំងពី ឆ្នាំ១៩៩០

ខ លដ ើ តួ នាទី

សំខាន់ក្សុងការពម្រងឹ
ា
ងក្សិច្ចសហម្របតិ

បតតិការ អភិ បាលក្សិ ច្ច ភាពវ ិាាជីវៈ គណដនយយភាព បរ ិយាកាសអំ ដណាយផល និងម្របសិទធភាពព្នការ
អភិវឌ្ឍ របស់អងគការសងគមសុីវ ិល ខ លក្សំពុងដ្វើការអភិវឌ្ឍដលើខផាក្សដផេងៗ ដៅក្សាុងម្របដទសក្សមពុា។
ការ

ក្សាងសមតថភាព

គួ រាទីដពញច្ិតត សម្រាប់អងគការសាជិក្ស និ ងអងគការសងគមសុីវ ិលាព្ គូ ព្ទដទៀត តាមរយៈការជួ យ
គាំម្រទសក្សមមភាព ខ លបានផតល់ជូនទាំងដលើខផាក្សក្សមមវ ិ្ី ាថប័ន និ ង រដបៀបព្នការអនុវតតការងារាមួ យ
ផតល់ផលាវ ិជាាន និ ង ច្ូ លរួមច្ំ ខណក្សយាា ងសំខាន់

ម្របាសហគមន៍
ក្សមពុា

ល់ការអភិវឌ្ឍម្របដទស

៏គួរឲ្យក្សត់ សាគល់
ដម្រកាមគដម្រាងមជឈមណឌលអភិ បាលក្សិ ច្ច ការក្សាងសមតថភាព និ ងការសិក្សាដរៀនសូម្រត ខ ល

សថិតក្សាុងសាសភាពទី ២ បានបនតអនុ វតត វគគបណុត ះបណា
ត លសតីពី សហគមន៍សម្រាប់ការសិក្សាស្រាវម្រាវ
ដោយានការច្ូលរួមដ ើមបីដ្វើសក្សមមភាព (CPAR) ខ លបានបានាគល់ថា វគគសហគមន៍ បានផតល់ជូន
ដោយអងគការ CCC តាំងពីឆ្នាំ ២០០៤។ វគគដនះម្រតូវបានខក្សសំរល
ួ ាែមី ដ ើមបីដ្លើយតបដោយកាន់ខតលអ
ម្របដសើរសម្រាប់អាក្សបដម្រមើការងារផ្ទាល់ដៅមូ លោាន
សិក្សាដនះ

សម្រាប់ ការដរៀនសូម្រតនិងដោះស្រាយបញ្ហ
ា ។

ានបំ ណងពម្រងឹ ងសមតថភាពស្រាវម្រាវ

និងជំ នាញវ ិភាគដលើបញ្ហ
ា ខ លដលច្ដ

វគគ
ើងែមីៗ

និ ងជះឥទធិពលដលើការគិ ត និ ងការអនុ វតតាក្ស់ ខសតងរបស់សិកាាកាម ដ ើមបីពម្រងឹងអំ ណាច្ ល់សហគមន៍
មូ លោាន និ ងាការដ្លើយតបដៅនឹង ការផ្ទលស់បូរយាា
ត
ងឆ្នប់ រហ័សក្សាុងសងគមក្សមពុា។
ក្សាុងឆ្នាំ ២០១៣ ដនះ ក្សំ

ងដពលព្នវគគ
ចាប់ ដផតើមពីច្ុងខែមី នា និងបញ្ចប់ ក្សុងខែសី
ា
ហា ខ លខបង
ុ

ខច្ក្សាបីជំហានៈ ១)សិក្សាពីបញ្ហាតិ ត និ ងម្រទឹ សីស
ត ំខាន់ ៗទាក្ស់ ទងនឹ ងការសិក្សាស្រាវម្រាវ ការងារអភិវឌ្ឍ
និ ងការផ្ទលស់បូរសងគ
ត
ម ការអភិ វឌ្ឍដផ្ទតតដលើសិទិ ា
ធ មូលោាន ាដ ើម ម្រពមទាំងានការ ឹក្សនាំសម្រាប់
ច្ូ លរួមអនុ វតតាក្ស់ ខសតង
សិកាាកាម

២) ដរៀបច្ំ ំ ដណើរការអនុ វតតការសិក្សាស្រាវម្រាវ តាមតំ បន់ដគាលដៅរបស់

ដោយដផ្ទតតាសំខាន់ ដលើការដម្របើ ម្របាស់

ការសិក្សាស្រាវម្រាវតាមខបបច្ូ លរួម

ដ ើ មបី

ដ្វើសក្សមមភាព (PAR) ក្សាុងដគាលបំ ណងរួមច្ំ ខណក្សដោះស្រាយបញ្ហ
ា សហគមន៍។ ការគាំម្រទខផាក្សបដច្ចក្ស
ដទស ម្រតូវបានផតល់ តាមរយៈ ការខណនាំ និ ងហវឹក្សហាត់ ពីម្រក្សុមអាក្សបណុត ះបណា
ត លរបស់អងគការ CCC
ក្សាុង ំ ដណើរការដនះ និ ង ៣) ការសរដសររបាយការណ៍បញ្ចប់ ការដ្វើបទបងាាញ និ ង ្លុះបញ្ចំងការសិក្សា
ដរៀនសូម្រតក្សាុងវគគ។
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ែលឹមារវគគបានដម្របើម្របាស់ យាា ងសំខាន់ដលើ
វ ិ្ី ាស្រសតស្រាវម្រាវដោយានការច្ូ លរួម ដ ើ មបីដ្វើ
សក្សមមភាព

(PAR)

ខ លសម្រមួលយក្សពី

គំរូ

របស់ Wadsworth ឆ្នាំ១៩៩៨1។ វាាន ំ ដណើរការ
ាវ ត ខ លចាប់ ដផតើមាមួ យៈ i) ការ្លុះបញ្ហ
ច ង
ំ ដលើ
ាថនភាពបច្ចុបបនា

តាមរយៈក្សិច្ព
ច ិ ភាក្សានិងការ

សដងកតាមួ យអាក្សោក្ស់ ព័នធ

ក្សាុងសហគមន៍

និ ង

បុ គគលសំខាន់ ៗ ii) ខសវងរក្សបញ្ហ
ា ឬាសំណួរាក្ស់លាក្ស់

iii) ការច្ុ ះម្របមូ លព័ ត៌ាន និ ង iv)ការវ ិភាគ

ដ ើមបីឈានដៅ ការដរៀបច្ំ ាខផនការសក្សមមភាព នឹ ងនាំមក្សនូ វការសិក្សាដរៀនសូម្រត ដ ើមបីការផ្ទលស់បូរត
ាថនភាព។
អាក្សច្ូ លរួមក្សាុងវគគដនះបានសម្រមបសម្រមួល ំ ដណើរការ និ ងនាំមក្សនូ វការសិក្សាដរៀនសូម្រតពី គាាដៅ

វ ិញដៅមក្ស

និងការផ្ទលស់បូរត

ម្រពមទាំងដ្វើដោយានការច្ូ លរួមពីអាក្សោក្ស់ ព័នធ

ាពិ ដសសអាក្សភូមិក្សុង
ា

ំ ដណើរការទាំងដនះ។ អងគការខ លច្ូ លរួមទាំងឡាយ ដ្វើការដលើបញ្ហ
ា មួ យខ លទាក្ស់ ទិន នឹ ងការងារ
ក្សមមវ ិ្ីរបស់ពួក្សដគ

និងមិនបា ះោល់ាសំខាន់ ល់ការងារសាលដផេងដទៀតក្សា
ល
ូ
ុងគដម្រាងការងាររបស់ែួន

ដ ើមបីច្ូលរួមអនុ វតតការងារដនះដោយកាន់ ខតានម្របសិទធភាព

ដៅខតបនត

ដទាះបី ារយៈដពលវគគម្រតូវ

បានបញ្ចប់ ។ អាក្សសម្រមបសម្រមួលបានាាក្ស់ដៅក្សាុងភូ មិដគាលដៅ ដ ើ មបីម្របមូលព័ ត៌ាន ដោយានការ
ច្ូ លរួមពីអាក្សភូមិមូលោាន។ រាល់ព័ត៌ានទាំងអស់ខ លបានម្របមូ ល ម្រតូវបាន្លុះបញ្ហ
ច ង
ំ
និងពិ ភាក្សា
ដ ើមបីវ ិភាគសុីជដម្រៅ និ ងឈាន ល់ឫសគល់ និ ងផលបា ះោល់ ដ ើមបីរ ិះរក្សវ ិ្ីម្របដសើរ ក្សាុងការដោះស្រាយ
បញ្ហ
ា តាមការដរៀបច្ំ ដច្ញាខផនការាក្ស់ លាក្ស់ ។

វាគឺ ាវ ព្ត ន ំ ដណើរការ

សិកាាកាម

បាន្លុះបញ្ហ
ច ង
ំ

ាមួ យភាគីោក្ស់ ព័នក្ស
ធ ុងសហគមន៍
ា
ដ ើ មបីពិនិតយដមើលពី លទធផល និងសនាិោានដលើ ំ ដណើរការក្សនលងមក្ស
ម្រពមទាំងទាញយក្ស នូវច្ំនុច្សិក្សាដរៀនសូម្រត ថាដតើ គួរដរៀបច្ំខផនការសក្សមមភាពអវីបនតដទៀត សម្រាប់
ការខម្របម្របួលាថនភាពព្នបញ្ហ
ា ។
ដនះគឺ ាដសច្ក្សតីសដងាបព្នលទធផលស្រាវម្រាវពីសិកាាកាមអងគការមិ នខមនរោាភិបាលច្ំ នួន
នាក្ស់ (

១៥

) ខ លបានអនុ វតតការស្រាវម្រាវរបស់ែួន
ល
ក្សាុងឆ្នាំ ២០១៣។ ម្របធានបទ

ភាគដម្រច្ើ នម្រតូវបានដម្រជើ សដរ ើសតាមតំបន់ខ លានក្សងវល់ដម្រច្ើន

ម្រពមទាំងបានគិតពិ ចារណាផងខ រពី

ក្សំ រ ិតខ លោច្ច្ូ លរួមដោះស្រាយបញ្ហ
ា
និ ងទាញយក្សការសិក្សាដរៀនសូម្រត ក្សាុងរយៈដពលព្នវគគសិក្សា
៥ខែ។ ម្របធានបទខ លបានដលើក្ស ដ

ើងដនះានបញ្ហ
ា ដផេងៗខ លដលច្ដ

សុែភាព និងអនាម័ យ (ខ លទំនងាានការដលច្ដ
ដផេងដទៀត

ដៅក្សាុងសហគមន៍ ។

ម្របធានបទទាំងដនះ

ើង ក្សាុងតំបន់ រួមានបរ ិាថន

ើងដម្រច្ើនក្សាុងតំ បន់ ជនបទ) ការអប់រ ំ និងបញ្ហ
ា ែមីៗ
ម្រតូវបានដ្វើការសិក្សាស្រាវម្រាវ

បាត់ ំបង ដោ្៍ាត់ ក្សំពង់ ឆ្នាំង និង ក្សំពង់ ចាម។

1

ដៅក្សាុងដែតត

Yoland W. (1998), What is Participatory Action Research?, Action Research International.
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ចលនាសហគមន៍ដ ើមប ីការដ្វើចំណាកស្រសុក
ស្របកបដដ្ឋយសុវតថិភាព
ការស្រាវជ្រាវសជ្ររបសជ្ររួលដោយៈ ខ្លូត ផលលី

មរែន សំភ័ណ និង ដ៉ែ គង្គា

ការដ្វើចំណាកស្រសុក (ទាំងស្រសបចាប់ និងរិនស្រសបចាប់) បានកាលយាបញ្ហ
ា រួយ និងដកើតដ
ដសទើរមតដៅជ្រគប់ទីកមនលងដៅករពុា។

ករណីដនះដកើតដ

ើង

ើងដជ្រចើ នាងដគដៅតារដខ្តតាប់ជ្ររំ មែននឹង

ជ្របដទសថៃ និ ងដវៀតណារ មែលដៅទី ដោះ ជ្របាជនវ ័យដលើស ១៥ ឆ្នាំ បានដ្វើចំណាកស្រសុកដែើ របីមសវង
រកជ្របភរជ្របាក់ចំណូលបមនែរ

ដជ្រៅរីសករមភារការង្គរសាលរបស់
រួក
ូ

កសិករម។

បទរិ ដា្ន៍

និ ងករណីរិនលអាដជ្រចើ នជ្រតូវបានរាយការណ៍ និ ង ជ្រតូវបានដគឮយ៉ែ ងញឹកញាប់ មែលដៅកាុងដោះ ជន
ចំ ណាកស្រសុកជ្រតូវបានរងការដកងជ្របវ ័ញ្ចរី សំណាក់ដរខ្យល់ អ្ាកដ៉ែការ និង ដៅហ្វវយោយ។
ាលទធផលថនវគាបណុត ះបណា
ត ល

ចូ លរួរដែើរបីដ្វើសករមភារ

(CPAR)

សតីរីសហគរន៍ សជ្រាប់ ការសិកាស្រាវជ្រាវដោយានការ
មែលជ្រតូវបានដរៀបចំដ្វើដោយអ្ងាការ

គណៈកាម្ិ ការសហ

ជ្របតិ បតតិការដែើរបីករពុា (CCC) ដៅកាុងមខ្រី ោ ឆ្នាំ២០១៣ ការសិកាស្រាវជ្រាវាក់ មសតងជ្រតូវបានអ្នុវតត
ដោយសិកាាការបី រប
ូ រីអ្ងាការជួ យជនចាស់ជរាអ្នតរាតិ-ករពុា (Help Age International-Cambodia)
មែលបានដ្វើដ

ើងដៅភូរិទួល្ាង់ និ ងភូរិាវយបី ដែើ រ ដែើរបីជំរញ
ុ ឲ្យជ្របាជនកាុងសហគរន៍ កំ ណត់

បញ្ហ
ា ៃមីៗមែលដកើ តដ

ើងកាុងតំបន់របស់រួកដគ យល់រីរូលដហតុឫសគល់ថនបញ្ហ
ា និង ដ្វើសករមភាររួរ

គ្នា ដែើរបីជ្របយុទជ្រធ បឆ្នំងនឹ ងបញ្ហ
ា ទាំងដោះ។

ភូ រិទួល្ាង់ និ ង ភូ រិាវយបី ដែើរ គឺាភូ រិដៅជិ តខាងគ្នា សែិតកាុងឃុំកនទឺ ១ ស្រសុកបាណន់ ដខ្តត

បាត់ែំបង។

ភូរិទាំងដនះានចាាយ ៣០ គី

ភាគដជ្រចើ នគឺ ាកសិករដ្វើមស្រសនិ ងដ្វើ

រកតី

ូមរែ ជ្រត

រីទីររ
ួ ដខ្តតបាត់ ែំបង។

ដទាះបីាជ្របាជន

ក៏ជ្របភរជ្របាក់ចំណូលចរបងរបស់រួកដគរី ការង្គរកសិករម

បានៃយចុ ះរី រួយឆ្នាំដៅរួយឆ្នាំ ដោយារកងវះជ្របរ័ នដធ ស្រាចស្រសរ ថៃលចំណាយខ្ពស់
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កសិករម ទី ផាររិ នានលកាណៈជ្របកួតជ្របមជង ។ល។ ជីវ ិតរស់ដៅមលងានលកាណៈង្គយ
ស្រសួលដទៀតដហើយដៅកាុងភូ រិទាំងរីរ ដហើយអ្ាកភូ រិខ្លះបានសដជ្ររចចិ តដត ្វើចំណាកស្រសុក ដោយបនសល់
ទុ កលំដៅឋាន ជ្រទរយសរបតតិ ឬ រហូតែល់ដៅកូ នៗ របស់រួកដគឲ្យដៅារួ យជីែូនជី តា ឬ

។

តារការសិកា ានកតាតោំរុខ្ចំ នួនបីមែលជំ រញ
ុ ឲ្យជ្របាជនដ្វើចំណាកស្រសុក ទាំងស្រសបចាប់
និ ងរិ នស្រសបចាប់ ដៅកាន់ជ្របដទសថៃ និ ង ជ្របដទសជិ តខាងដផសងដទៀត ដែើរបីដ្វើការង្គរមែលភាគដជ្រចើ ន
ាករមករ។
ភារចាំបាច់ថនយនតូបនី យករមកសិករម

-

(កសិករមមែលជ្រតូវការការដជ្របើ ជ្របាស់

ដជ្រគឿងយនត) ភារគ្នមនែី ្ី ល ឬការានែីតិចតួ ច ផលចំដណញដសែឋកិចរ
ច ិ នជ្រគប់ជ្រគ្នន់
រី សករមភារកសិករម

ក៏ែូចាទី ផារខ្សត់ដខ្ាយសជ្រាប់ផលិតផលកសិករម

បានដ្វើឲ្យ

ជ្របាក់ចំណូលរបស់អ្ក
ា ភូរិៃយចុ ះនិ ងរិនដទៀងទាត់ ដហើយាផលវ ិបាក រួកដគចាំបាច់ ជ្រតូវរឹ ង
និង ជ្រតូវរ ិះរកវ ិ្ី ដផសងៗដែើ របីសងបំ ណុល។

មផអកដលើ

សាារនិ យរ ការបញ្ុច ះបញ្ូច លរី អ្ក
ា ជិ តខាងនិ ងដរខ្យល់ រហិចិតា
ឆ ចង់រកជ្របាក់ឲ្យ

-

បានដជ្រចើ ន និង ការចង់ាងសង់/ជួ សជុ លផទះរបស់ខ្ួនឲ្យបានលអ
ល
ែូចផទះអ្ាកែថទ បានជជ្ររុញឲ្យ
អ្ាកភូ រិាដជ្រចើ នដ្វើចំណាកស្រសុក

ដទាះបី ារួ កដគបានែឹ ងឮយ៉ែ ងញឹកញាប់អ្ំរីការដបាកជ្របាស់

របស់ឈ្ួញ
ម ការឃាត់ខ្ួនដោយនគរបាល
ល
និង ការដកងជ្របវ ័ញ្ចដោយដៅហ្វវយោយ ។ល។
ភារៈជ្រតូវរាែ ប់ រងសាជិ កជ្រគួារមែលានជរាឺ

-

ថៃលសិកាសជ្រាប់កូន

និង ការឧបតែរជ
ា ី វភារជ្រគួារដផសងដទៀត ជ្រតូវបានចាត់ ទុកថាាកតាតចរបងរួ យដទៀត
មែលជំ រញ
ុ ឲ្យជ្របាជនដ្វើចំណាកស្រសុក ដោយសងឃឹរថានឹ ងរកបានជ្របាក់ដជ្រចើន និង ដផញើជ្របាក់ខ្លះ
ជ្រត

ប់រកផទះវ ិញយ៉ែ ងដទៀងទាត់ ដោយរិនបានគិ តគូដជ្រចើ នអ្ំរីករណីអ្វ ិជជានដ

ើយ។

មផអកដលើការជួ បជ្របជុំរួយចំនួន ជ្របាជនកាុងសហគរន៍បានយល់ែឹងអ្ំ រីរូលដហតុឫសគល់ខាង

ដលើ និងបានដរៀបចំមផនការសករមភាររួ យចំនួន ដែើរបីដ្វើសករមភាររួរគ្នា ារដ្ោបាយរួ យដែើ របី
ជជ្ររុញ ការដ្វើចំណាកស្រសុកជ្របកបដោយសុវ ភារសជ្រាប់ភូរិរួកដគ។
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ទំ ោក់ទំនងតារជ្របដទសដគ្នលដៅ
ជ្របដយ៉ជន៍

ថនការដ្វើចំណាកស្រសុក

និងរ័ ត៌ានបញ្ូជ នបនត។

មតងតាំងអ្ាកទទួ លបនទុក

មែលអាចផតល់រ័ត៌ាន

ាន

អ្ាកទទួ លបនទុកទំ ោក់ទំនងទាំងដោះក៏ដរៀបចំកិចជ្រច បជុំែ៏

ដទៀងទាត់ផងមែរារួ យអ្ាកភូ រិ ារិដសសអ្ាកមែលចាប់អាររមណ៍ដលើការដ្វើចំណាកស្រសុកដែើរបី
ផតល់រ័ត៌ានបចចុបបនាភារជូ នរួ កដគ។

តាររយៈកិ ចច

-

សហការ កាុងចំ ដណារបុ គល
ា ិកបី រប
ូ ថនអ្ងាការ HAI អាាញ្ររូ លោឋន តំ ណាងសហគរន៍ និ ង
ាែប័ ន

ជ្រកសួងពាក់ រ័នដធ ផសងដទៀត

(រណឌលការង្គរដខ្តតបាត់ ែំបង)

ដែើ របីដរៀបចំវគាបណុត ះ

បណា
ត លអ្ំ រីការដ្វើចំណាកស្រសុកជ្របកបដោយសុវតែិភារជូនសហគរន៍ដៅកាុងតំ បន់ ។
-

មែល

ដៅកាុងដោះ អ្ាកជួ យសជ្ររបសជ្ររួលសំខាន់ ៗ ែូចាអាាញ្ររូ លោឋន តំ ណាងសហគរន៍ និ ង

បុ គាលិកអ្ងាការ HAI អាចដជ្របើដរលដវលាខ្លះថនករមវ ិ្ី ជួបជុំរបស់សហគរន៍ ដែើ របីជជ្ររុញការ
យល់ែឹងរបស់ជ្របាជនកាុងសហគរន៍អ្ំរីបញ្ហ
ា ចំណាកស្រសុក។

គឺ ាកិ ចចែំដណើរការាប់ាជ្របចាំារិ ដសស

-

ដៅដរលមែលាតាបិ តាបានចូ លរួរកាុងកិ ចជ្រច បជុំអ្ំរីការដ្វើចំណាកស្រសុក រួកដគអាចដ្វើបចចុបបនា
ករម/មចករ ំមលករ័ត៌ាន / ទូ ោមនកូ នដៅខ្លួនអ្ំ រីរដបៀបដ្វើចំណាកស្រសុកជ្របកបដោយសុវតែិភារ។
ការអ្នុវតត PAR គឺ ាវ ិ្ីរួយដែើ របីសិការី បញ្ហ
ា ដលចដ

ើងរបស់សហគរន៍ និ ង ដែើ របីកំណត់

ែំ ដណាះស្រាយសរស្រសប តារវ ិ្ីានការចូ លរួរ ជ្រតូវបានចាត់ទុកថាគឺ ាឧបករណ៍ែ៏ានជ្របសិទធភារ
រួ យ

សជ្រាប់ អ្ប់ រ ំជ្របាជន

ឲ្យផ្លលស់បូរផា
ត ត់គំនិតរបស់ខ្ួន
ល

និ ងចាប់ដផតើរដ្វើសករមភាររួរគ្នាដែើរបី

ដោះស្រាយបញ្ហ
ា រួរគ្នា។ រោែ ងដទៀត ដោយារវ ិ្ីដោះគឺ ាវែតថនការដ្វើសករមភាររួ យ មែលអាច
ជជ្ររុញឲ្យអ្ាកភូ រិដជ្របើជ្របាស់ភារាាចស់និងភារាថែគូ របស់ខ្ួនកា
ល ុងការអ្ភិវឌ្ឍសហគរន៍របស់រួកដគ
ជ្របកប ដោយនិ រនតរភារផងមែរ៕

“វ ិ្ី ដនះគឺង្គយស្រសួលដជ្របើ ណាស់ អ្ាកភូរិអាចទទួលយកបាន ដហើយវាស្រាយបំភឺលនូវការយល់
ដឃើញរិនជ្រតឹរជ្រតូវកាលរីរុនមែលថា ដយើងគឺ ាអ្ាកមែលដ្វើ រិនមរនសហគរន៍ ដទ។ តាររយៈវ ិ្ីដនះ
សហគរន៍ កំណត់ បញ្ហ
ា របស់ខ្ួ ន
ល និង កំណត់ អាទិ ភារ ដហើយដោះស្រាយដោយខ្លួនឯង រិនមរនទុក
ឲ្យអ្ងាការរិនមរនរោឋភិ បាលែឹកោំជ្រគប់ជំហ្វនដោះដទ” ដោយ សំភ័ណ អ្ងាការជួយជនចាស់ជរា

អ្នតរាតិ -ករពុា (Help Age International-Cambodia (HAI))។
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ដលើកកមពសកា
់ រថែទា ំសុខភាពបឋម និងអនាម័យ
ដៅស្រសុក ស្រកវាញ ដខតតដោ្៍ាត់
ការស្រាវជ្រាវសជ្ររបសជ្ររួលដោយៈ

ី ដហឿប និ ង មងែត រ ិទធី

បោទប់រីដ្វើការឆ្លុះបញ្ហ
ច ំងដៅសហគរន៍ដែើ របីកំណត់បញ្ហ
ា មែលដលចដ

កាុងតំ បន់

និងរួរារួ យបទរិ ដា្ន៍ការង្គររបស់បុគាលិកសហគរន៍របស់អ្ងាការដសវាករមអ្ភិ វឌ្ឍន៍
២ ឃុំសំដរាង ស្រសុក ជ្រកវាញ ដខ្តតដពា្៍ាត់ រួ កដគបានរកដឃើញបញ្ហ
ា

ជនរិ ការ (DDSP) ដៅភូរិ
ដលចដ

ើង ារួ យភាគី ពាក់ រ័នធ

ើងសំខាន់ៗរួ យចំនួន រួរានបញ្ហ
ា ជី វភារ អ្ប់រ ំ និង ្នធាន្រមាតិាដែើ រ។ ភូ រិដនះានជន

រិ ការកាុងបនទុកាដជ្រចើន (៧៩ ោក់ កាុងចំ ដណារជ្របាជន សរុបចំនួន ១ ១៥០ ោក់ ) និងកុ ារ
ចំ ដណារជ្រគួារចំ នួន ២៣៧

កាុង

រស់ដៅាជ្រកុរតូ ចៗដៅជិ តតំ បន់ថជ្ររភាំ។ រួកដគដជ្របើ

ជ្របាស់ទឹកកាុងសទឹងដពា្៍ាត់ និងទឹកអ្ណូត ងខ្លះៗ មែលផតល់ដោយអ្ងាការរិ នមរនរោឋភិ បាលដ្វើការកាុង

តំ បន់ដោះ បែុ មនត កាលរីដរលរុ នរិ នសូវបានគិតគូរី ការអ្នុវតតអ្ោរ័ យជ្របចាំថៃារបស់រួកដគ និ ងបញ្ហ
ា
ើយ ដហើយរោែ ងវ ិញដទៀតភាាក់ង្គរសុខ្ភារក៏កជ្ររបានចុ ះដៅចូ លរួរ ផសរវផាយែល់តំបន់

បរ ិាែនដ
ដោះ មែរ។

រន្តនតី

DDSP បានចូ លរួរារួ យភាគី ពាក់រ័នស
ធ ំខាន់ ៗកាុងសហគរន៍ ែូ ចាអាាញ្រភូ រិ

តំ ណាងអ្ងាការកាុងសហគរន៍ និ ង បុគាលសំខាន់ៗកាុងភូរិដផសងដទៀត ារិ ដសសអ្ាកទទួ លបនទុកទំ ោក់

ទំ នងថនជ្រកុរជនរិ ការ ដែើរបីឆ្ុះបញ្ហ
ល
ច ំងបញ្ហ
ា ដនះនិ ងចូ លរួរ ដោយដជ្របើជ្របាស់ការស្រាវជ្រាវតារមបបចូល
រួរដែើ របីដ្វើសករមភារ (PAR)

មែលានដគ្នលបំណងសិការករូ លដហតុរិតថនបញ្ហ
ា
ផលបែ ះពាល់

របស់វាដលើសុខ្ភារ និងដែើ របីរ ិះរកែំ ដណាះស្រាយ
សរស្រសប

ដរៀបចំមផនការសករមភារឈាន

ែល់ការដោះស្រាយបញ្ហ
ា ដោះ។ ការស្រាវជ្រាវដនះ
បានដ្វើការសិកា
បួ នថៃា

យ៉ែ ងសវិតាវញអ្ស់រយៈដរល

សជ្រាប់ ការជ្របរូលរ័ ត៌ាន

ដៅដែើ រមខ្

ឧសភា ឆ្នាំ២០១៣ ារួ យការរិ ភាកាជ្រកុរតូចៗ
ចំ នួន ១៥

និ ង ការសាាសន៍ សុីជដជ្រ៉ារួ យ

អ្ាកភូ រិពាក់រ័នច
ធ ំ នួន ២៥ ោក់ ។
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ជ្របាជនជ្រតូវបានដ្វើចលោ

គរឲ្យចូ លរួរកាុងកិចជ្រច បជុំភូរិដែើរបីរិភាកា វ ិភាគ និ ងដរៀបចំមផន

ការសជ្រាប់ដ្វើសករមភារមែលោំដៅែល់ការដោះស្រាយបញ្ហ
ា ។ ទាលប់ អ្នុវតតរិនលអាដជ្រចើនរបស់អ្ក
ា
ភូ រិជ្រតូវបានកំ ណត់ដ

ើង។ ឧទាហរណ៍ ានមតជ្រគួាររួ យចំ នួនតូ ចបែុ ដណាោះមែលានបងាន់សត
ឬ
ួា

បងាន់អ្ោរ័ យមែលបានទទួ លការជួ យឧបតែររ
ា ួ យមផាក

ដោយគដជ្រាងអ្ងាការរិនមរនរោឋភិ បាល

ដហើយជ្រគួារទាំងដោះ ក៏រិនបានដជ្របើជ្របាស់បងាន់របស់រួកដគ
ទាំងអ្ស់ដជ្របើទឹករី សឹង
ទ ផ្លទល់មតរតង

បានដទៀងទាត់ដ

ើយ។ អ្ាកភូរិដសទើរមត

ដហើយដទាះបីាជ្រគួារភាគដជ្រចើនជ្រតូវបានផតល់ជូន្ុងចដជ្រាះទឹកកតី

ក៏រួកដគរិ នបានដជ្របើ្ុងចដជ្រាះទាំងដោះឲ្យបានសរស្រសបដ

ើយ។ ការមៃទាំជ្របចាំថៃា រួរានការចំ អ្ិន

រាូបអាហ្វរ ការលាងសាអត និ ងការទុកោក់រូបអាហ្វរ
ា
មែលរងការបែ ះពាល់រីសតវចិញ្ចឹររបស់រួកដគ
និ ងានការយកចិតទ
ត ុ កោក់តិចតួច

ចំ ដពាះបរ ិាែនជ្របចាំថៃាដៅជុំវ ិញលំដៅាែន

ឬការមៃទាំកូនដៅ

រួ កដគ ែូចាការលាងសាអតថែ ការដបាកគក់ ាដែើរ។ អ្ាកភូ រិបានឆ្លុះបញ្ហ
ច ង
ំ អ្ំ រីទាលប់រិនលអទាំងដនះ
និ ងបានកំ ណត់រូលដហតុថនបញ្ហ
ា សុខ្ភារោោ ែូ ចាជរាឺរាគរូស ជរាឺជ្រគុនដពាះដវៀន បញ្ហ
ា ជ្រករះ និង
ជរាឺជ្រគុនដៅត ។ល។ រួកដគក៏ ផារភាជប់បញ្ហ
ា ដៅនឹងថៃលចំណាយទាំងដរលដវលា និងជ្របាក់ កាសសជ្រាប់
រោបាលជរាឺផងមែរ។

ជ្រគួារចូ លរួរទាំង ៤៦ រួរានទាំងតំ ណាងបី រប
ូ ថនគណៈករមការ ជន

រិ ការដៅកាុងភូរិ និង អាាញ្រភូ រិបានបង្គាញរី ការយល់ែឹងែ៏ តិចតួ ចរបស់រួកដគ

មែលោំឲ្យរួ កដគ

ានបញ្ហ
ា សុខ្ភារបឋរ និ ង បានរិ ភាកាមៃរដទៀតអ្ំ រីរូលដហតុ ឫសគល់មែលដ្វើឲ្យរួកដគអាចកាត់
2
បនែយបញ្ហ
ា បាន។ ាចុ ងដជ្រកាយ រួកដគបានដរៀបចំមផនការសជ្រាប់ដរៀបចំាងសង់បងាន់សត
ួា សជ្រាប់

ជ្រគួារ និ ងបានដសាើសុំការអ្ប់រ ំបមនែរដទៀតអ្ំ រីការមៃទាំសុខ្ភារបឋរ។
កាុងអ្ំ

ច ំងារួ យ
ុងដរលតារោនបនតដោយ អ្ាកសជ្ររបសជ្ររួលការស្រាវជ្រាវ និងការឆ្លុះបញ្ហ

អ្ាកចូ លរួរកាុងភូ រិ និង អាាញ្រ កាុងរយៈដរលរី រមខ្ដជ្រកាយរក ដយើងបានែឹ ងថាអ្ាកភូរិបានយកចិតត
ទុ កោក់បានកាន់មតជ្របដសើរដ

ើងដលើការមៃទាំសុខ្ភារបឋររបស់រួកដគ ដជ្រកាយដរលមែលរួ កដគបាន

អ្នុវតតមផនការសករមភារ។ ជ្រគួារចំ នួន១៤ បានាងសង់បងាន់សួតរបស់
ា
ខ្ួន
ល ដហើយជ្រគួារាដជ្រចើន
ដផសងដទៀតានមផនការាងសង់
សជ្រាប់ ដជ្របើ ជ្របាស់ផងមែរ។

ខ្ណៈមែលជ្រគួារដផសងដទៀត

ជ្រគួារភាគដជ្រចើ ន

បានគិ តអ្ំ រីការាងសង់បងាន់

បានគិ តអ្ំ រីរដបៀបជ្រគប់ ជ្រគងឲ្យបានសរស្រសបដលើការ

បដោទរបង់របស់រួកដគ ក៏ែូចាដែើរបីកាត់បនែយការបំរុលទឹ កដជ្របើជ្របាស់រីសឹង
ទ ។ ផទុយដៅវ ិញ រូ លដហតុ

ៃមីបមនែរដទៀត ថនការបំរុលទឹ កជ្រតូវបានរាយការណ៍ថាបណា
ត លរករីជ្រកុរហ៊ុនឯកជនរួ យមែលសែិតដៅ
មខ្សទឹ កខាងដលើថនែងសទឹង។ បោទប់រក បញ្ហ
ា ដនះជ្រតូវបានដលើកយកដោយអាាញ្រភូ រិ សជ្រាប់ដ្វើការ
ដសុើបអ្ដងេតបមនែរដទៀត ដហើយនឹ ងដលើកយកដៅរិ ភាកាដៅកជ្ររិតឃុំ។
2

អ្ាកភូរិរួយចំនួនបានដសាើសុំការជួយគ្នំជ្រទរួយមផាករីអ្ងាការរិនមរនរោឋភិបាលដែើរបីដរៀបចំ បងាន់អ្ោរ័យ បែុមនតអ្ងាការរិនអាចដឆ្លើយតបបាន

ដោយាររិនានៃវ ិកាកាុងគដជ្រាង។
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DDSP និងជនបដង្គាលសំខាន់ ៗកាុងភូ រិ ក៏អាច

ដរៀបចំឲ្យជ្រគូបដង្គាលរករីឃុំ បានផតល់ការអ្ប់ រ ំខ្លះជូ នអ្ាកភូ រិកុង
ា
តំ ន់ដោះ។ ជ្រគួារទាំង ២១ មែលតំ ណាងជ្របារលរែឋរក
តំ បន់ដផសងៗកាុងកាុងភូ រិ

បានសិការិ នជ្រតឹរមតអ្ំ រីការមៃទាំ

សុខ្ភារបឋរ និងអ្ោរ័ យបែុ ដណាោះដទ បែុ មនត មៃរទាំងបាន
សិកាអ្ំ រីការការពារសុខ្ភារដផសងដទៀតផង

ែូចាជរាឺជ្រគុន

ចាញ់ ការមៃទាំសុខ្ភារាតា និ ងការរនោរកំ ដណើត។ ផ្លទំងរូបភារដផសងៗ
ជ្រតូវបានមចករ ំមលក

និ ងាកលបងការយល់ែឹងរីអ្តែន័យរូបភារ

ដរលបណុត ះបណា
ត ល

ដជ្រកាយ

ដែើ របីធាោឲ្យបានជ្របាកែថាអ្ាកភូ រិបានយល់

...... អ្ាកភូរិាដជ្រចើនានការ
មជ្របជ្របួល ដោយរួកដគចាប់
ដផតើរលាងថែ រុនដរល

និង

អាចយកសាារៈទាំងដោះដៅផទះ ដែើ របីមសវងយល់មៃរដទៀត និ ងដែើរបីជួយ
អ្ប់រ ំអ្ាកជិ តខាង។

បរ ិដភាគ រួកដគោំទឹក

សជ្រាប់រិា ដហើយ ជ្រគួារ
មែលរិនដជ្របើ្ុងទឹកចដជ្រាះ

បានវ ិលរកដជ្របើ វ ិញ។ … រួក
ដគ ក៏លាងសាអតនិងមៃទាំ

កូនៗ និងកមនលងរស់ដៅ [ដៅ
ជុំវ ិញនិងដៅកាុងផទះ]។ ការ

ឆ្លុះបញ្ហ
ច ំងារួយសិកាាការ
រួយរូបថនវគាសិកា CPAR
ដៅកាុងភូរិ។

អ្ាកចូ លរួរបានឆ្លុះបញ្ហ
ច ំងថាដោយបានរិ ភាកាអ្ំរីរូលដហតុថនការបំ រុល និ ងជរាឺកុងសហគរន៍
ា
រួកដគ
រួ កដគបានែឹ ងថាវាគឺ ាបញ្ហ
ា របស់សហគរន៍មែលជ្រតូវការដ្វើសករមភារ

និងការចូ លរួរទាំងអ្ស់គ្នា។

ស្រសបដរលារួ យគ្នាដោះផងមែរ សករមភាររួ កដគដៅានកជ្ររិតដៅដ

ើយ ដែើរបីឲ្យសករមកុងតួ
ា
ោទី

ដៅដគៀរគរ និ ង មចករ ំមលកអ្វីមែលរួ កដគបានយល់ែល់អ្ក
ា ែថទ។ អាស្រស័យដហតុដនះ ការជួ យគ្នំជ្រទ
ាបនតរីខាងដជ្រៅដៅមតានារៈសំខាន់ដែើ របី

រុញកិ ចែ
ច ំ ដណើរការដនះ

ដយើងអាចសនាិោឋនបានថាការយល់ែឹងតិចតួចរបស់អ្ាកភូ រិរូលោឋន

ដៅរុ ខ្។
បានោំឲ្យានទាលប់

អ្នុវតតជ្របចាំថៃារិនលអសជ្រាប់ការពាររួ កដគ និ ងមៃទាំកូនៗកុំឲ្យឈ្ឺ បែុ មនតរួកដគអាចសដជ្ររចចិ តដត ្វើការ
ផ្លលស់បូរសជ្រាប់
ត
ខ្ួនឯង
ល

ដជ្រកាយដរលបានដរៀនសូជ្រតអ្ំ រីការមៃទាំសុខ្ភារបឋរ

និងវ ិ្ីការពារដផសង

ដទៀត។ រួ កដគបានដកាតសរដសើរាខាលំងចំ ដពាះការដរៀនសូជ្រតរីកិចែ
ច ំ ដណើរការ និងបានដសាើសុំការជួ យ
គ្នំជ្រទនិ ងការសជ្ររបសជ្ររួលមៃរដទៀត និងកំរុងរិ ចារណារការជួ យគ្នំជ្រទរី ខាងដជ្រៅ ដែើរបីដោះស្រាយ
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បញ្ហ
ា ដផសងដទៀត

ខ្ណៈមែលរួ កដគយល់ថារួ កដគរិ នទាន់ រ ឹងាំជ្រគប់ ជ្រគ្នន់

សហគរន៍រូលោឋនរួ កដគ

ដែើ របីានឥទធិរលដលើ

ក៏ែូចាដផ្លតតដលើជីវភារជ្រគួារដជ្រចើនាង។

ការផារភាជប់ មៃរដទៀតរវាង

តំ ណាងថនសហគរន៍រូលោឋនដៅនឹ ងអាាញ្រដផសងដទៀតដជ្រៅរីកជ្ររិតភូ រិ

ក៏ានារៈសំខាន់ផងមែរ

ដែើរបីអ្នុ វតតតួោទីពាក់ រ័នដធ នះ

និងរជ្រងឹ ងសិទិ ធអ្ំណាចែល់រួកដគ

ដែើ របីកិចែ
ច ំ ដណើរការជ្របកបដោយ

និ រនតរភារសជ្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហ
ា ៕

& ; '
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ស្របព័នធដ្វថើ ស្រសសស្រមាប់កសិករដៅ ស្រសុក ស្រកវាញ
ដខតតដោ្៍ាត់
ការស្រាវជ្រាវសជ្ររបសជ្ររួលដោយៈ ថក សុភា

ា ស្រសីោង

ខ្ញុំបានដរៀនសូជ្រតដជ្រចើនរីវគាសិកា និង បានអ្នុវតតារួយសហគរន៍ ។ ារិដសស កាុងការសរដសរ

របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវ ដោយារខ្ញុំកជ្ររានឱកាសបានចូលរួរវគាបណុ ត ះបណា
ត ល និង រិនមែលបានចូលរួរ

វគាសិកាែូចដនះដទតាំងរី រុនរក ដយើងបានសិកានិងដ្វើរួរគ្នា។ សុភា អ្ាកចូលរួរវគាសិកា CPAR រួ យរូប។

ការដ្វើមស្រស គឺ ារបរចិ ញ្ចឹរជី វ ិតែ៏ សំខាន់កុងចំ
ា
ដណារអ្ាកភូ រិរូលោឋនដសទើរមតទាំងអ្ស់ដៅកាុងឃុំ

លាជ ស្រសុក ជ្រកវាញ ដខ្តតដពា្៍ាត់។ កសិករទាំងអ្ស់ធាលប់ដ្វើមស្រសរែូ វវសាតារមបបជ្របថរណី ដៅ
មកបរៗភូ រិឋានរបស់ខ្ួន។
ល
ែី មស្រសកាុងភូរិមបែ នានទំ ហំ ១៥៧.៩៩ ហិកតា ារួ យទំ ហំារ្យរជ្របាណ
ាកនលះហិកតាសជ្រាប់ ជ្រគួារនី រួយៗកាុងចំ ដណារជ្រគួារទាំង ៣០៧។ ការានែី មស្រសតិ ច និង ជ្របរ័នធ

ដ្វើមស្រសមបបជ្របថរណី ោំឲ្យានការខ្វះខាតសជ្រាប់ដសបៀងអាហ្វរកាុងរយៈដរលដរញរួ យឆ្នាំ ជ្រររទាំង
បានបដងេើនថៃលទុនចំណាយដលើការដ្វើមស្រសសជ្រាប់អ្ាកភូ រិ។ ជ្របការដនះ កាុងឆ្នាំ២០១០ បានោំឲ្យាន

គដជ្រាងអ្ងាការរិ នមរនរោឋភិ បាលរួ យចំ នួនតូ ចកាុងតំ បន់ដនះមែលមណោំឲ្យដជ្របើវ ិ្ីដ្វើមស្រសមបបៃមី មែល
ានបំ ណងបដងេើនផលិតភារតាររយៈជ្របរ័ នជ្រធ បរលវបបករម

(SRI) ោំការយកចិតទ
ត ុ កោក់

ដលើរដបៀបដ្វើមស្រស និ ងកាត់បនែយថៃលចំណាយដលើផលិតករម។
ការសិកាដនះ បានអ្នុ វតតវ ិ្ីស្រាវជ្រាវដោយានការចូ លរួរ
ដែើរបីដ្វើសករមភារ
អ្ោគតកុ ារ

(PAR)

មែលសជ្ររបសជ្ររួលដោយអ្ងាការ

គឺ ាអ្ងាការរិ នមរនរោឋភិ បាលកាុងស្រសុករួ យដ្វើការ

ដៅកាុងតំបន់ដោះ ជ្រររទាំងានការចូ លរួររី ជ្របាជនកាុងសហគរន៍
រូ លោឋន

និងភាគីអ្ភិ វឌ្ឍន៍ពាក់ រ័នដធ ផសងដទៀត

អាាញ្ររូ លោឋន

រួរាន

អ្ាកអ្នុ វតតាកលបងវ ិ្ីជ្របរលវបបករម

(SRI)កសិករគជ្ររូកុងតំ
ា
បន់ និ ងអ្ាកអ្នុវតតគដជ្រាងែថទដទៀត
កាុងសហគរន៍។

រួកដគបានចូ លរួរកាុងកិ ចែ
ច ំ ដណើរការដនះ

ចាប់តាំងរីានការឆ្លុះបញ្ហ
ច ំងអ្ំ រីបញ្ហ
ា ៃមីដនះ
ែំ ដណើរការជ្របរូ លទិ នន
ា ័យ
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ការដរៀបចំ

រួរានកិ ចច

និងការអ្នុវតត
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សករមភារ

ឆ្លុះបញ្ហ
ច ង
ំ ទាញយកដរដរៀនាបទរិ ដា្ន៍

និ ង

ការដបាះជំ ហ្វនដៅរុខ្ដចញរី

កិ ចែ
ច ំ ដណើរការចូ លរួរដនះដែើ របីមកលរអាែនភារកាុងតំ បន់ ។ ការស្រាវជ្រាវដនះ បានរិ និតយដរើ លទាលប់

ដ្វើមស្រសបចចុបបនា បានមសវងយល់រីរូលដហតុ និ ងាែនភារអ្ំ ដណាយផលសជ្រាប់រដបៀបដ្វើមស្រសមបបៃមី
និ ង មសវងរកវ ិ្ីដែើរបីជំរញ
ុ ការដ្វើមស្រសជ្របកបដោយជ្របសិទធភារ និ ងកាន់ មតជ្របដសើរកាុងតំបន់ដនះ។

អ្ាកភូរិបានដរៀនសូជ្រតដចញរីវ ិ្ីៃីថម នជ្របរ័នដធ ្វើមស្រស
លទធផលរីភូរិមបែ ន បានបង្គាញថាកសិករធាលប់ និ ងដរញចិ តា
ត រួ យរដបៀបដ្វើមស្រសតារជ្របថរណី
របស់ខ្ួនកា
ល ុងការដ្វើមស្រសវសា ដោយាររួ កដគានបទរិដា្ន៍អ្ំរីការដរៀបចំែី ជ្រគ្នប់រូជ សទង
ូ និង
ចំ ណាយដរលបនតិចបនតួចបែុ ដណាោះសជ្រាប់មៃទាំមស្រស។

ានជ្របមហល

៣២

ជ្រគួារ

បានទទួ ល

បទរិ ដា្ន៍រច
ួ ដហើយកាុងការដ្វើមស្រសដោយដជ្របើវ ិ្ីជ្របរលវបបករមែំណាំស្រសូវ (SRI) ដជ្រកាយដរលមែល
រួ កដគបានដរៀនវ ិ្ីដនះរី ភាាក់កសិកករម និ ងគដជ្រាងអ្ងាការរិ នមរនរោឋភិ បាលកាុងតំ បន់ និង បានាក
លបងដ្វើារួ យថផទែីមស្រសតូចៗរបស់រួកដគ។

រួ កដគសបាយចិ តច
ត ំ ដពាះការទទួលបានផលដជ្រចើន

និ ង

ការកាត់បនែយថៃលចំណាយដលើជ្រគ្នប់រូជ បែុ មនត ានការបាររាអ្ំរីកាលំងរលករមកុងការដរៀបចំ
ា
ែី ការសទង
ូ
ការជ្រគប់ ជ្រគងទឹក និង ការមៃទាំមស្រស។ រោែ ងដទៀត ចំ ដណះែឹ ងរួកដគដៅានកជ្ររិ តដៅដ

ើងអ្ំ រីការដជ្របើ

វ ិ្ីជ្របរលវបបករម (SRI) ដហើយការាកលបងកាលរីឆ្នាំរុន ដៅដរលមែលសនទូងលូតលាស់ វាក៏ ជួន
ដរលានការបំ ផ្លលញដោយកណុត ររីមស្រសគជ្ររូ

ដជ្របើវ ិ្ីជ្របរលវបបករម (SRI)។ ជ្របការដនះបាន
ដ្វើឲ្យរួ កដគានការរាមរកកាុងការរជ្រងីកជ្របរ័នធ
ដ្វើមស្រសដោយដជ្របើវ ិ្ីជ្របរលវបបករម

(SRI)

ដទាះបីាែី មស្រសរបស់រួកដគរិ នសូវានទំ ហំ្ំ
និ ងដៅជិតភូ រិ មែលផតល់ាែនភារអ្ំ ដណាយ
ផលខាលំងសជ្រាប់អ្នុ វតតជ្របរ័ នៃ
ធ ីដម នះកតី។
ដៅកាុងកិចចជ្របជុំភូរិដែើរបីរិភាកាអ្ំ រីរដបៀបមកលរអជ្របរ័ នដធ ្វើមស្រស ក៏ែូចាបដងេើនផលិតករម អ្ាក

ភូ រិនិងភាគីពាក់ រ័នដធ ផសងដទៀតបានឆ្លុះបញ្ហ
ច ំង

អ្ំរីបទរិដា្ន៍កនលងរករបស់រួកដគអ្ំរីការដ្វើមស្រស

រួ កដគអាចមកលរអការដ្វើមស្រសរួ កដគបានលអ។

ាចុ ងដជ្រកាយ

មបបជ្របថរណី និ ង ដជ្របៀបដ្ៀបដៅនឹ ងជ្របរ័ នដធ ្វើមស្រសមបបៃមី។ រួ កដគបានខ្ិ តខ្ំរ ិះរកវ ិ្ីោោមែលដ្វើឲ្យ

បនតាកលបងដជ្របើវ ិ្ីជ្របរលវបបករម
របស់រួកដគ

(SRI)

រួ កដគទាំងអ្ស់គ្នាបានសដជ្ររចចិតត

ដហើយរួ កដគដ្វើមស្រសតារវ ិ្ីដនះដៅដលើែីមស្រសសរស្រសប

ដោយាររួ កដគបានែឹ ងថាវ ិ្ី ដនះជ្រតូវការកាលំងរលករមសរស្រសបសជ្រាប់ សង
ូទ
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រួ កដគរិ នអាចជួ លកាលំងរលករមបមនែរមែល

យល់ែឹងដជ្រចើ នាងអ្ំ រីការង្គរបដចចកដទសៃមីដនះ។

បទរិដា្ន៍ថនវ ិ្ីជ្របរលវបបករម (SRI) ជ្របសិនដបើរួកដគជ្របវាសថែគ្នា ដ្វើឲ្យរួ កដគានការបាររា
អ្ំ រីការរកកាលំងដជ្រពាះអាយុសនទូងរបស់រួកដគមែលជ្រតូវសទងកា
ូ ុងដរលែំ ណាលគ្នា។ បោទប់រក រួ កដគ

បានដសាើសុំការបណុត ះបណា
ត លបមនែរដទៀតអ្ំរីវ ិ្ីជ្របរលវបបករម (SRI) និ ង ការផសរវផាយជូ នអ្ាកភូរិ
ដផសងដទៀតមែលរិ នបានែឹង

ឬរិ នសូវចាប់អាររមណ៍ដលើជ្របជ្របរ័នធៃីដម នះ។

រួកដគក៏ បានដសាើសុំដ្វើ

ទសសនកិចស
ច ិកាផងមែរ ដែើរបីទទួ លបានបទរិដា្ន៍ាក់មសតងរី តំបន់ដផសងដទៀតមែលបានអ្នុវតតវ ិ្ី
ជ្របរលវបបករម (SRI) ជ្របកបដោយដាគជ័ យ។ សំដណើរី រែំ បូងជ្រតូវបានដរៀបចំដៅាមផនការសករមភារ
ចាស់លាស់

ខ្ណៈដរលសំដណើទីបីកំរុងរង់ ចាំរហូតែល់ដរលរួ កដគរកដឃើញរដ្ោបាយរួ យដែើរបី

គ្នំជ្រទសករមភារដនះ។
កាុងរែូ វដ្វើមស្រសវសា អ្ាកភូរិ មែលចាប់ អាររមណ៍ដលើវ ិ្ី

ជ្របរលវបបករម

(SRI)

ចាប់តាំងរីកិចចជ្របជុំភូរិ

នូ វភារចាំបាច់ជ្រតូវចាប់ដផតើរអ្នុ វតតវ ិ្ីោោ

ខ្ញុំយល់ថាវ ិ្ី មែលបានដរៀនរីវគា

បានកំ ណត់

បណុ ត ះបណា
ត លគឺ ានជ្របដយ៉ជន៍

ែូ ចាការដរៀបចំែី

ណាស់ សជ្រាប់ រួកដយើង។ ដយើង

និ ងសំណាបកាុងមខ្ រិៃុោ។ ាលទធផល អ្ាកភូរិចំនួន ១៤

អាចដជ្របើ វាដៅកាុងមស្រសដយើង បែុមនតវា

ោក់បានបនតអ្នុ វតតវ ិ្ីជ្របរលវបបករម (SRI) ដហើយបោទប់រក

ានលកាណៈៃមី [រដបៀបៃមីថនការដ្វើ

ការបណុត ះបណា
ត លបមនែរអ្ំ រីវ ិ្ីជ្របរលវបបករម (SRI) ជ្រតូវបាន
ដហតុមតរួកដគរិ នអាចទាក់ ទងរកជំ ោញការកសិករមបានកាុង
អ្ាកភូ រិមែលបានចូ លរួរសិកា

ដរៀនសូជ្រតមៃរដទៀតអ្ំ រីវ ិ្ីដនះ
រួ កដគរិ នបានយល់ចាស់

និង

ដយើងោំស្រសូវកាុងមស្រសែ៏តូច

ដៅនឹងមស្រសវសាមបបជ្របថរណី។
សិកាាការរួយរូបកាុងចំដណារ

ការ

សិកាាការកាុងភូរិ លាជ មែលបាន
អ្នុវតតវ ិ្ី ជ្របរលវបបករម (SRI)។

ដែើរបីដ្វើមស្រស

តារវ ិ្ី ជ្របរលវបបករម (SRI) ឲ្យបានកាន់ មតជ្របដសើរដ

ើងកាុងតំ បន់ ។

ដជ្រកាយដរលបញ្ចប់វែតថនកិចចែំដណើរការស្រាវជ្រាវដោយានការចូ លរួរ
(PAR)

[ាបទរិដា្ន៍]

ផលិតផលឆ្នាំរុនគឺបានដជ្រចើនដ្ៀប

បាន

ជ្រគប់ ជ្រគងទឹ ក ។ល។ និ ង ។ល។ រួកដគក៏ បានរិ ភាកានិ ងមចក
រ ំមលកផងមែរនូវបទរិដា្ន៍ផ្លទល់ខ្ួនរួ
ល
កដគ

តូច។

របស់ដយើង។

អាចបំ ភឺច
ល ំ ណុចខ្លះមែល

ែូ ចាជ្របដភទរូ ជសរស្រសប

ដហើយដយើងរិនានកាលំង

រលករមជ្រគប់ជ្រគ្នន់ដោយជ្រគួារ

ដ្វើដោយជំ ោញការរួ យរូប រករីអ្ងាការអ្ោគតកុារ ដោយ

ដរលមែលសរស្រសប។

មស្រស]

ដែើរបីដ្វើសករមភារ

ការឆ្លុះបញ្ហ
ច ំងរបស់អ្ាកចូ លរួរអាចកំ ណត់ បាននូ វដរដរៀនាបទរិដា្ន៍រួយចំ នួនមែលបាន

ដរៀនសូជ្រតសជ្រាប់ការយល់ែឹងនិ ងរី ការអ្នុវតតរបស់រួកដគ។

រួកដគដកាតសរដសើរចំ ដពាះវ ិ្ីៃី មសជ្រាប់

ការដ្វើមស្រស និង អាចានការសជ្ររបខ្លះដែើរបីយកដៅមកលរអវ ិ្ីមបបជ្របថរណីរបស់រួកដគផងមែរ ខ្ណៈ
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មែលរួ កដគដទើបមតចាប់ដផតើរអ្នុ វតតវ ិ្ីជ្របរលវបបករម (SRI) ដលើែីមស្រសតូ ចៗ។ រោែ ងដទៀត សិកាាការ
មែលបានែឹកោំ

ការសជ្ររបសជ្ររួលកាុងកិ ចចែំដណើរការដនះ

បានែឹ ងថាវ ិ្ីស្រាវជ្រាវដោយានការ

ចូ លរួរ ដែើរបីដ្វើសករមភារ គឺ ាឧបករណ៍ានជ្របដយ៉ជន៍រួយសជ្រាប់រ ិះរកដរើ លបញ្ហ
ា និង ដគៀងគរ
ជ្របាជនកាុងសហគរន៍ឲ្យចូ លរួរកាុងែំ ដណើរការដែើរបីដោះស្រាយ
បែុ មនត

និ ងដរៀនសូជ្រតរី បញ្ហ
ា របស់រួកដគ។

ដគជ្រតូវការដរលដវលាដែើរបីយល់រីអ្តែជ្របដយ៉ជន៍ថនជ្របរ័នៃ
ធ ីរ
ម ួយ

ការសជ្ររបសជ្ររួលរីអ្ាកគ្នំជ្រទ

រី ដជ្រៅដែើរបីោំឲ្យានការចូ លរួរ និ ង ានឆ្នទៈដរៀនសូជ្រតរី កិចចែំដណើរការ ខ្ណៈមែលអ្ាកភូរិ ាទូ ដៅ
គិ តគូ រដជ្រចើនាងអ្ំ រីជ្រគួារនិងជី វភាររបស់រួកដគ៕
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ចលនាការចូលរ ួមដលើកកមពសកា
់ រថែទា ំសុខុមាលភាព
សហគមន៍ ដៅស្រសុកអូររា ំងឪ ដខតតកំពង់ចាម
ការស្រាវជ្រាវសជ្ររបសជ្ររួលដោយៈ ហុឹង សុោវ ីន និង ផន សុធា

ភូ រិៃី ា
ម នទី តាំងសែិតដៅកាុងឃុំទួលសុភី ស្រសុកអ្ូ ររាំងឪ ដខ្តតកំរង់ចារ។ ចំ នួនជ្របាជនគឺ ៣៨៤

ោក់ មែលដៅកាុងដោះ ២៤០ ោក់ គឺាស្រសតី (៩២ ជ្រគួារ)។ អ្ាកភូ រិជ្របមហល ៩០% គឺ ាកសិករមែល
ានែី មស្រសតិ ចតួ ច និ ងរកបានជ្របាក់ ចំណូលទាបរី ការលក់ស្រសូវរបស់ខ្ួន។
ល
កនលងរក អ្ាកភូ រិភាគដជ្រចើន
បានបដោទបង់ដោយរិ នានដជ្របើបងាន់ ដហើយចំ ដណះែឹ ងរួ កគ្នត់ អ្ំរីការមៃទាំសុខ្ភារបឋរគឺដៅាន
កជ្ររិ ត។

ការសិកាដនះសំដៅមសវងយល់រីឥរ ិយ៉បៃរបស់ជ្របារលរែឋកុងសហគរន៍
ា
កុងការបដោ
ា
ទ បង់

ដជ្រៅបងាន់ និ ងរោយ៉រមសវងយល់អ្ំរីផលបែ ះពាល់ ជ្រររទាំង បដងេើនការចូលរួររបស់សហគរន៍ដែើរបី
ជំ រញ
ុ ឲ្យានការយកចិ តទ
ត ុកោក់ ដលើការមៃទាំសុខ្ភារតាររយៈការដោះស្រាយបញ្ហ
ា រួរគ្នា។ ការសិកា
បានដ្វើដទបើងដោយដជ្របើ វ ិ្ីាស្រសតសិកាស្រាវជ្រាវតារមបបចូ លរួរ

សករមភារ(PAR) មែលជ្រតូវបាន

សជ្ររបសជ្ររួលដោយអ្ងាការ សករមភារជ្ររះរុទា
ធ
សោដែើរបីអ្ភិ វឌ្ឍន៍សងារ មែលាអ្ងាការរិ នមរន
រោឋភិ បាលកាុងស្រសុករួ យដ្វើការដៅកាុងតំបន់ ដនះ។

ការសិកាដនះ

ានការចូ លរួររី ជ្របារលរែឋកុង
ា

សហគរន៍ និង ភាគីអ្ភិ វឌ្ឍន៍ពាក់ រ័នដធ ផសងដទៀត រួរានជ្របធានភូ រិ និ ង អ្ាកទទួ លបនទុកទំ ោក់ទំនង
សំខាន់ ៗ។ រួកដគបានចូលរួរកាុងកិ ចែ
ច ំ ដណើរការដនះតាំងរី ែំណាក់កាលែំ បូងរហូតែល់ចប់ មែលរួរាន

ការឆ្លុះបញ្ហ
ច ំង ដែើរបីកំណត់បញ្ហ
ា ជ្របរូ ល និ ងវ ិភាគទិ នន
ា ័ យ ដរៀបចំ និ ងអ្នុ វតតសករមភារ ឆ្លុះបញ្ហ
ច ង
ំ អ្ំ រី
មែលបានទទួ ល និង វ ិ្ីដឆ្នពះដៅរុ ខ្ដែើរបីមកលរអាែនភារកាុងភូរិ។

ដរដរៀន

រូលដហតុមែលបែះពាល់ការមៃទាំសុខ្ភារ
បញ្ហ
ា មែលដកើ តដ

ើងកាុងភូរិដនះ បែ ះពាល់សុខ្ភារជ្រគួារ ក៏ ែូចាសុខ្ភារកាុងភូ រិទាំងរូ ល។

កតាតបែ ះពាល់សុខ្ភារជ្រគួារ គឺថាស្រសតីដរញវ ័យានការលំបាកកាុងការបដោទបង់ ដោយរិ នានបងាន់។
រោែ ងដទៀត

រនុ សសចាស់ានជរាឺរិបាកកាុងការបដោទបង់ដៅដរលយប់

ារិ ដសស

កាុងរែូវដភលៀង។

ដលើសរី ដនះដៅដទៀត ដៅដរលមែលជ្រគួាររួ យដរៀបចំរិ្ីអាពាហ៍រិពាហ៍ ឬ រិ ្ីអ្ីរ
វ ួ យ រួកដគរិ នាន
បនទប់ទឹក ឬ បងាន់សជ្រាប់ឲ្យបងបអូន ឬដភញៀវដជ្របើ ជ្របាស់ដោះដទបើយ មែលាដហតុ ោំឲ្យានការបដោទបង់
ពាសវាលពាសកាល ដហើយកលិនសអយក៏
បានដលចដទបើងពាសដរញភូរិ។
ុ

ចំ ដពាះសហគរន៍វ ិញ កលិនរិ នលអបានជះដៅជុំ វ ិញភូរិរួកដគ ដហើយជួ នកាល វាបានកាលយាវ ិវាទ
កាុងចំ ដណារអ្ាកជិ តខាងរួកដគ
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ដោយឆ្លុះបញ្ហ
ច ង
ំ

និង
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សដងេតដឃើញបញ្ហ
ា ដនះ និង ដោយារភូរិដនះគឺ ាភូ រិរួយថនតំបន់ដគ្នលដៅរបស់អ្ងាការសករមភារ
ជ្ររះរុ ទា
ធ
សោដែើរបីអ្ភិវឌ្ឍន៍សងារ បុ គាលិករួ កដគក៏ បានដរៀបចំសំដណើរួ យសជ្រាប់ដ្វើការស្រាវជ្រាវ
ាមផាករួ យថនការចូ លរួរវគាសិកាដែើ របីដោះស្រាយបញ្ហ
ា ។

ការផ្លលស់បូរឥរ
ត
ិយ៉បៃរបស់អ្ក
ា ភូរិ

ដជ្រកាយដរលជ្របរូ លទិ នន
ា ័យ កិ ចជ្រច បជុំភូរិជ្រតូវបានដ្វើដែើរបីមចករ ំមលក និ ង រិភាការបកគំដហើញ

ថនការស្រាវជ្រាវ រិ ភាកាបមនែរដទៀតអ្ំ រីបញ្ហ
ា និ ងរូលដហតុ និងបោទប់រក ឯកភារគ្នាដលើមផនការរួ យ
ដែើរបីមកលរអាែនភារដនះ។ ានជ្រគួារចំនួន ៣៦ មែលបានចូ លរួរកិចចជ្របជុំដនះ រួរានអ្ាកភូរិ
ជ្របធានភូរិ

និងអ្ាកទទួលបនទុកទំ ោក់ទំនង។

របកគំ ដហើញគួ រឲ្យចាប់អាររមណ៍បំ ផុតដោយការដជ្របើ

ឧបករណ៍ ការសិកាស្រាវជ្រាវដោយានការចូ លរួរដែើរបីដ្វើសករមភារ (PAR) និ ង ការចូ លរួរែ៏សករម
រីអ្ាកភូរិ

បានរកដឃើញនូ វបញ្ហ
ា សំខាន់ៗរួ យចំនួនែូចា

អ្ាកភូរិានទាលប់បដោទបង់ដោយរិ នាន

ដជ្របើបងាន់ ដោយារមតតំ បន់ ដនះានភូរិាស្រសតអ្ំដណាយផល អ្ាកភូ រិចង់បានបងាន់មែលទំ ដនើ បនិង
ទាលប់ថនការរឹងអាស្រស័យដលើ

ការជួ យរីអ្ក
ា ែថទរបស់អ្ក
ា ភូរិមែលដ្វើឲ្យតំបន់ ដនះដៅមតានបញ្ហ
ា ។

ដចញអ្ំរីកិចរ
ច ិ ភាកាយ៉ែ ងផុ លផុ ស

រួកដគបានឯកភារគ្នាដលើកាមផនការសករមភារដែើ របីាងសង់

បងាន់សត
ួា ឬ បងាន់ចាក់ទឹក មែលអាចដ្វើបានដោយដជ្របើជ្របាស់្នធានជុំ វ ិញផទះ។ កាុងមផនការដនះ ជន
បដង្គាលនិ ងជ្របធានភូរិ

ចាំបាច់ ជ្រតូវចរចា/រិ ភាកាារួ យអាជី វករមែលលក់សាារះសជ្រាប់ាងសង់

បងាន់ចាក់ ទឹក ដែើរបីឲ្យានការបង់ជ្របាក់រ ំដលាះ និងបោទប់រកជ្រតូវជ្របាប់ អ្ក
ា ភូ រិអ្ំរីលទធផល។ ដជ្រកាយ
ដរលចរចា អាជី វករបានយល់ជ្រររដលើការបង់ រ ំដលាះ មតតថរលបង់ រ ំដលាះដជ្រចើ នាង រីតថរលបង់ ផ្លតច់ សំរាប់
បងាន់រួយមែលអ្ាកភូរិអាចទទួ លយកបាន មែលាដហតុ ោំឲ្យ អ្ាកភូរិង្គករកដជ្របើ ជ្របាស់្នធានមែល
រួ កដគានដៅកាុងរូ លោឋនដែើ របីាងសង់បងាន់ចាក់ទឹក។ រោែ ងដទៀត អ្ាកភូរិបានដសាើសុំឲ្យបុ គាលិកថន

អ្ងាការសករមភារជ្ររះរុ ទា
ធ
សោដែើរបីអ្ភិ វឌ្ឍន៍សងារ ដរៀបចំដបើ កវគាបណុត ះបណា
ត លរួ យអ្ំ រី “បងាន់
សាត
ួ និង អ្ោរ័ យ”។

ខ្ញុំមតងជួយអ្ាកភូរិមែលានបញ្ហ
ា

ថែគូរបស់ជ្របធាន

ភូរិកុ ងការជួ
ា
យអ្ាកភូរិ ដែើរបីទាក់ ទងអាជីវករលក់សាារះ

បងាន់។ ទាក់ទិននឹងបងាន់ចាក់ទឹក ខ្ញុំានបងាន់ចាក់ទឹករីរកាុង
ផទះខ្ញុំ, ខ្ញុំមចករ ំមលកបងាន់ចាក់ ទឹការួយអ្ាកជិតខាងមែល

ជួនការជ្រតូវការបដោទបង់។ រោែ ងដទៀត ខ្ញុំមតងមតមចករ ំមលក
ចំដណះែឹង បទរិ ដា្ន៍ អ្ំរីការមៃទាំ សុខ្ភារជ្រគួារ

បឋរ។ ...PAR គឺ ានជ្របដយ៉ជន៍ណាស់សជ្រាប់ ជ្របាជន
កាុងសហគរន៍ ដនះ ដែើរបីយល់ែឹងអ្ំរីអ្ោរ័យ និង ខ្ិតខ្ំ

ដជ្របើ ្នធានកាុងស្រសុករបស់ខ្ួ នដែើ
ល
របីាងសង់ បងាន់សួ ត
ា ឬ

បងាន់ចាក់ ទឹកសជ្រាប់ មៃទាំសុខ្ភារជ្រគួាររួកដគ។”វ ិនអ្ាក
ភូរិរួយរូបកាុងភូរិ។
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្នធានមែលានស្រាប់ដៅកាងរូ
ុ លោឋននិង បងាន់សត
ួា
បីមខ្ដជ្រកាយរក ដជ្រកាយដរលអ្នុ វតតមផនការសករមភារដនះ អ្ាកភូ រិបានផ្លលស់បូរទសសនៈរបស់
ត

ខ្លួន។ កាលរីរុន អ្ាកភូរិបានគិ តថាការដជ្របើបងាន់សតគឺ
ួា រិនលអដទ ដោយារវាដៅមតានកលិនអាជ្រកក់
និ ង

ជ្រតូវចំ ណាយជ្របាក់ដជ្រចើ នដែើរបីាងសង់។

បែុ មនត

រួ កដគបានដបាះបង់គំនិតដនះដចាល

ដហើយ

ជ្រគួាររួ យចំ នួនបានាងសង់បងាន់សតរួ
ួា ចដហើយ ដោយចំ ណាយអ្ស់ជ្របាក់តិចតួ ច ដោយាររួ កដគ
បានដជ្របើ្នធានកាុងរូ លោឋន។

មផអកដលើការតារោនរបស់ជ្រកុរសជ្ររបសជ្ររួល

ានជ្រគួារាដជ្រចើន

បានដបតាញបនតដជ្របើ្នធានរូ លោឋនានស្រាប់ដែើ របីាងសង់បងាន់សត
ួា ឬ បងាន់ចាក់ទឹក៕
“ខ្ញុំរ ីករាយណាស់ដោយបានចូលរួរសិកាវគាCPAR មែលដរៀបចំ ដោយ CCC។ ខ្ញុំចាប់ អាររមណ៍ខាលំងដលើ

ដរដរៀនមែលខ្ញុំបានសិកាកាុងថាាក់។ ចំ ដពាះការអ្នុវតតាក់ មសតងថនវគាសិកា វាានជ្របដយ៉ជន៍ណាស់សជ្រាប់

សហគរន៍ ារិដសស សជ្រាប់ អ្ាកភូរិដៅភូរិៃីម។ វាអាចជួយឲ្យអ្ាកភូរិយល់រីការមៃទាំសុខ្ភារ ដោយ

បដោទបង់កុ ងបងា
ា
ន់សួ ត
ា ឬ បងាន់ចាក់ទឹក និ ង ផ្លលស់បូ រឥរ
ត
ិយ៉បៃរបស់រួកដគ។ រោែ ងដទៀត អ្ងាការ BSDA

នឹងដជ្របើ របាយការណ៍ដនះដ្វើារូលោឋនសជ្រាប់ សរដសរសំដណើ [គដជ្រាងអ្ងាការរិនមរនរោឋភិ បាល]។”
សុោវ ីន បុគាលិកអ្ងាការសករមភាររុទធាសោដែើរបីអ្ភិវឌ្ឍន៍ សងារ។
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ស្របជាសហគមន៍ចល
ូ រ ួមដលើកកមពសអ
់ នាម័យ និង
សុខភាពបឋម ដៅស្រសុកព្ស្រពឈ ដខតតកំពង់ចាម
ការស្រាវជ្រាវសជ្ររបសជ្ររួលដោយៈ

នស

និង ដសង សុធារ ិទធ

“តាងោរឲ្យអ្ងាការអ្ាកអ្ភិវឌ្ឍសហគរន៍ ខ្ញុំសូរអ្រគុណCCC យ៉ែ ងដជ្រចើន មែលបានដជ្រជើសដរ ើសរូបខ្ញុំឲ្យ

ចូលរួរកាុងវគាសិកា(CPAR)។ ខ្ញុំបានទទួលចំដណះែឹងែ៏លអរីវ ិ្ីាស្រសតស្រាវជ្រាវដោយានការចូលរួរ

ដែើរបីសករមភារដហើយខ្ញុំនឹងដជ្របើជ្របាស់វ ិ្ី ដនះកាុងគដជ្រាងរបស់ខ្ុ ំ។
ញ បុគាលិក CCC បានផតល់កិចចសហការ

ជ្របដសើរបំផុត និង បានដរៀបចំ ទីកមនលងលអបំផុតសជ្រាប់សិកាាការ។ ដហតុែូដចាះ ខ្ញុំសងឃឹរថាខ្ញុំនឹងានឱកាស

ាៃមីដទៀតដែើរបីបានចូលរួរកាុងវគាបណុ ត ះបណា
ត លដផសងដទៀត មែលដរៀបចំ ដោយ CCC។” ស

សិកាាការរី

អ្ងាការអ្ាកអ្ភិវឌ្ឍសហគរន៍ ។

ការមៃទាំសុខ្ភារបឋរ

និ ងអ្ោរ័ យបាន

កាលយាបញ្ហ
ា ែ៏ ្ាន់្ាររួ យ ដៅភូ រិតាំងដគ្នក ឃុំ
លាវ ស្រសុកថជ្ររឈ្រ ដខ្តតកំរង់ចារ។ កាុងភូ រិដនះ
ានជ្របមហល ១៥៧ ជ្រគួារ ារួ យចំ នួនជ្របា

រលរែឋ សរុប ៥៤៧ ោក់ មែលដៅកាុងដោះ
២៩១

ោក់ គឺាស្រសតី។

កាលរី ដរលរុន

អ្ាកភូរិ

ភាគដជ្រចើ នរិនខ្វល់អ្ំរីសុខ្ភារបឋរនិងអ្ោរ័ យ ែូចា
បដោទបង់ដោយរិ នដជ្របើបងាន់ រិ នបានលាងថែឲ្យបានជ្រតឹរជ្រតូវដជ្រកាយដរលបដោទបង់ ឬរុនដរលបរ ិដភាគ
និ ងរិ នយកចិ តទ
ត ុ កោក់ផឹកទឹកាអត ឬទឹកានសុវតែិភារដ

ើយ។

បញ្ហ
ា ទាំងដនះដ្វើឲ្យានផលវ ិបាកដជ្រចើនដលើសុខ្ភារអ្ាកភូ រិ ជ្រគួារ ក៏ែូចាសហគរន៍ ។ ាក់
មសតង រួ កដគធាលក់ខ្ួនឈ្ឺ
ល
ចំ ណាយអ្ស់ជ្របាក់ដជ្រចើនសជ្រាប់ ការរោបាល កាត់បនែយភារថវឆ្នលតរបស់

កុ ារ ខាតបង់ដរលដវលារកសុី និ ង ជំ ពាក់បំណុល។ អ្ងាការអ្ាកអ្ភិ វឌ្ឍសហគរន៍ បានចាប់ដផតើរ
គដជ្រាងរួ យ ានដឈាមះថា “មកលរអអ្ោរ័ យសហគរន៍ជនបទ” ដៅដែើរឆ្នាំ ២០១៣ បែុ មនត គដជ្រាងដោះ
រិ នបានទទួ លដាគជ័ យខាលំងដទ

ដោយារបញ្ហ
ា ដសសសល់រួយចំ នួន

ដៅមតដកើ តដ

រួរាន៖ អ្ាកភូ រិរួយចំ នួនដៅមតានជរាឺរាគ កអួត និងជ្រគុនដៅត។
កាុងន័ យដនះ

ការសិកាដនះសំដៅមសវងយល់រីរូលដហតុឫសគល់ថនបញ្ហ
ា

ើងកាុងភូរិ

មសវងយល់រី

បទរិ ដា្ន៍ និងផលបែ ះពាល់ដផសងដទៀត និងមសវងរកកិ ចចសហការដែើរបីដោះស្រាយបញ្ហ
ា ទាំងដនះ។
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ការសិកាបានអ្នុ វតតវ ិ្ីាស្រសត សិកាស្រាវជ្រាវដោយានការចូ លរួរដែើរបីដ្វើសករមភារ (PAR) មែល
ជ្រតូវបានសជ្ររបសជ្ររួលដោយអ្ងាការ

អ្ាកអ្ភិ វឌ្ឍសហគរន៍

ដោយានការចូ លរួររី ជ្របាជនកាុង

សហគរន៍រូលោឋន និងភាគីអ្ភិ វឌ្ឍន៍ ពាក់រ័នដធ ផសងដទៀត រួរានជ្របធានភូរិ ជ្រកុរជ្របឹកាឃុំ បុ គាលិក

អ្ងាការអ្ាកអ្ភិ វឌ្ឍសហគរន៍ និ ង បុគាលសំខាន់ ៗដផសងដទៀត។ ភាគី ពាក់រ័នស
ធ ំខាន់ ៗទាំងអ្ស់ជ្រតូវបាន
ដលើកទឹ កចិ តឲ្
ត យចូ លរួរកាុងកិ ចែ
ច ំ ដណើរការថនការឆ្លុះបញ្ហ
ច ំង

ការជ្របរូ លទិ នន
ា ័យ

ការដរៀបចំមផនការ

សករមភារ និង ការអ្នុ វតតមផនការសករមភារ។

កិ ចជ្រច បជុំភូរិារួ យអ្ាកចូ លរួរសរុបចំ នួន ៣៥ ោក់ ជ្រតូវបានដរៀបចំដ្វើ ដែើរបីមចករ ំមលក និង
រិ ភាការបកគំ ដហើញថនការស្រាវជ្រាវ

រិ ភាកាបមនែរដទៀតអ្ំ រីបញ្ហ
ា និ ងរូ លដហតុ

ដហើយបោទប់រក

ឯកភារគ្នាដលើមផនការរួ យដែើ របីមកលរអាែនភារ។ របកគំ ដហើញសំខាន់ ៗ បានបង្គាញថាភូ រិដនះរិន
ានទឹ កាអតសជ្រាប់ ដជ្របើ ជ្របាស់កុងជី
ា
វភារជ្របចាំថៃាដទ។

ជ្របាជនរិ នទាលប់អ្នុ វតតអ្ោរ័ យលអដ

ើយ

ែូ ចា ផឹកទឹ ករិ នាអត ឬ ទឹ កគ្នមនសុវតែិភារ ហូបបមនលដៅដោយរិ នានលាងសាអតបានសរស្រសប
រិ នានលាងថែដជ្រកាយដរលបដោទបង់ ឬរុនដរលបរ ិដភាគអាហ្វរ។ ដជ្រកាយដរលកិចចជ្របជុំ អ្ាកតំណាង
និ ងគណៈករមការមែលបានបដងេើត បានសដជ្ររចដរៀបចំសករមភារោោ មែលរួរាន៖ បដងេើតទិ វាលាង
សាអតថែ

ដែើ របីជំរញ
ុ ឲ្យអ្ាកភូរិរូលោឋនយកចិតទ
ត ុ កោក់ ដលើបញ្ហ
ា ដនះ

ផឹកទឹ កាអត

ឬទឹ កាន

សុវតែិភារ បរ ិដភាគអាហ្វរានអ្ោរ័ យជ្របចាំថៃា និង លាងសាអតថែឲ្យបានជ្រតឹរជ្រតូវ។ បមនែរដលើដនះ
គណៈករមការសំរាប់ តារោន

ការផឹកទឹ កានសុវតែិភារ

ដែើរបីដអាយានការអ្នុ វតតកុងសហគរន៍
ា
កាន់មតជ្របដសើរដ
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ការរស់ដៅជ្របកបដោយសុខ្ភារលអ
បីមខ្ដជ្រកាយរក

ដៅកាុងការឆ្លុះបញ្ហ
ច ង
ំ ារួ យបុគល
ា ិក

ថនអ្ងាការអ្ាកអ្ភិ វឌ្ឍសហគរន៍

និ ងអ្ាកភូរិរួយចំនួន

បានដរើ លដឃើញថាជ្របាជនានការយល់ែឹង
អ្ោរ័ យានការមកលរអ
សករមភារ

រួកដគ

អ្ំ រីទាលប់អ្នុវតត

ដជ្រកាយដរលរួ កដគ

និងបានដរៀនសូជ្រតរី កិចចែំដណើរការ។

បានចូ លរួរដ្វើ
ដលើសរីដនះ

ដទៀត បញ្ជីតារោនមែលសជ្ររបសជ្ររួលដោយអាាញ្រភូ រិ និង
គណៈករមការមែលបានបដងេើត
បានបរ ិដភាគទឹកោំរុះ។
ានការៃយចុ ះ

បានបង្គាញថាអ្ាកភូ រិាដជ្រចើន

អ្ាកភូរិក៏បានសដងេតដឃើញផងមែរថា

ថនជរាឺរួយចំ នួន។

ដោយបានចូ លរួរកាុង

ែំ ដណើរការសករមភារដនះ រួកដគបានមជ្របជ្របួលឥរ ិយ៉បៃកាន់មត
ជ្របដសើរដ

ើង

ដហើយបុ គាលិករីអ្ងាការអ្ាកអ្ភិ វឌ្ឍសហគរន៍ក៏

បានសមរតងការដបតាញខ្ពស់របស់ខ្ួនផងមែរថានឹ
ល
ងអ្នុ វតតមផនការ
សករមភារានស្រាប់ដនះ
របស់អ្ាកភូ រិ

និ ងបនតសជ្ររបសជ្ររួលការយល់ែឹង

ដែើរបីអ្នុ វតតអ្ោរ័ យលអ

សហគរន៍ ៕

“ខ្ញុំសូរអ្រគុណអ្ងាការ អ្ាកអ្ភិវឌ្ឍ
សហគរន៍ មែលបានដជ្រជើ សដរ ើស

យកភូរិខ្ុ ំដញ ្វើាតំបន់ដគ្នលដៅ
សជ្រាប់ រកដរើ លបញ្ហ
ា ៃមីៗរបស់

អ្ាកភូរិ និង ដោះស្រាយបញ្ហ
ា
ទាំងដោះ រួរគ្នា ដលើបញ្ហ
ា សុខ្ភារ
បឋរ។ ដជ្រកាយដរលដោះស្រាយ
បញ្ហ
ា ខ្ញុំបានអ្នុវតតអ្ោរ័ យ ែូចា

ផឹកទឹកានសុវតែិភារ លាងថែ

ារួយាប៊ូ ដជ្រកាយដរលបដោទបង់
និង រុនដរលបរ ិដភាគ និងបដោទរបង់
កាុងបងាន់ ” ជ្រចឹប អ្ាកភូរិាាក់ ។

របស់ជ្របាជនកាុង

E3D
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ការចូលរ ួមដលើកកមពសវ
់ ិសយ
័ អប់រ ំដៅ
ាលាបឋមសិកាជនបទ
ការស្រាវជ្រាវសជ្ររបសជ្ររួលដោយៈ ស៊ុរ ផ្លន់នី និង ស្រសូយ វាែ ន់សុី

ភូ រិដបាែ យរ ំថជ កាុងឃុំដរាងថជ្រជ ស្រសុកៃមដគ្នល ដខ្តតបាត់ែំបង ានលកាណៈោច់ស្រសយ៉លខាលំង

និ ង ដៅឆ្នាយរីផូវ្ំ
ល
មែលដ្វើឲ្យជ្រគូបដជ្រងៀនានការលំបាកកាុងការដ្វើែំដណើរដៅដ្វើការដរៀងរាល់ថៃាកុង
ា
រែូ វវសា ដហើយជ្រគូបដជ្រងៀនាដជ្រចើ ន រិ នានឆ្នទៈដ្វើែំដណើរកាុងាែនភារទាំងដនះដទ។ សជ្រាប់សិសស
ការដបាះបង់ដចាលការសិកាហ្វក់ បីែូចាដរឿងសរដហតុសរផល

។ សិសសភាគ

ដជ្រចើនគឺ ាកូនកសិករ មែលឪរុកាតយរួកដគជ្រតូវដ្វើែំដណើរផលូវឆ្នាយដរៀងរាល់ជ្ររឹ កដៅវាលមស្រស និងរិន
សូវានដរលដែើ របីជួយគ្នំជ្រទកូ នៗរួ កដគដៅដរលយប់ដទ។
ានការអ្ប់ រ ំកាុងជ្របរ័នធ។

រុំានជ្រគូជំោញកាុងភូ រិដទ

ានឪរុកាតយសិសសតិ ចណាស់មែល

ដហើយជ្រគូមែលលអបំផុតរករីខាងដជ្រៅាាក់

អាចបដជ្រងៀនរី រថាាក់ដៅកាុងបនទប់ តូចៗរី រ ដៅាលាដរៀន។ កាុងន័ យដនះ ការសិកាស្រាវជ្រាវនឹ ង

មសវងយល់រីរូលដហតុ ឫសគល់ថនការដបាះបង់ការសិកា និង ចលោជ្របារលរែឋ កាុងសហគរន៍ឲ្យ
ដោះស្រាយបញ្ហ
ា ដនះ។ ការសិកា ស្រាវជ្រាវដោយានការចូ លរួរដែើរបីដ្វើសករមភារ (PAR) មែលជ្រតូវ

បានសជ្ររបសជ្ររួលដោយអ្ងាការ RDA គឺ ាអ្ងាការរិ នមរនរោឋភិ បាលរួ យមែលដ្វើការកាុងតំ បន់ដនះ
ដោយានការចូ លរួររីសំណាក់ជ្របារលរែឋ

កាុងសហគរន៍រូលោឋន

និង

ភាគីអ្ភិ វឌ្ឍន៍ពាក់ រ័នធ

ដផសងដទៀត រួរានអ្នុ ជ្របធានភូ រិ ជ្រគូបដជ្រងៀន ោយករងាលា និ ង បុគល
ា សំខាន់ ៗដផសងដទៀត។
រួ កដគបានចូ លរួរកាុងកិចែ
ច ំ ដណើរការដនះ

តាំងរីការឆ្លុះបញ្ហ
ច ំងអ្ំរីបញ្ហ
ា មែលដលចដ

ើង

ែំ ដណើរការ

ជ្របរូ លទិនាន័យ ការដរៀបចំ និងការអ្នុ វតតសករមភារ និង ការឆ្លុះបញ្ហ
ច ំងអ្ំ រីដរដរៀនាបទរិដា្៍ និង
ែំ ដណើរការដៅរុ ខ្សជ្រាប់ការដរៀនសូជ្រតរបស់រួកដគរីកិចែ
ច ំ ដណើរការចូ លរួរដនះ ដែើ របីមកលរអាែនភារ
កាុងតំ បន់។
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លទធផលរីភូរិដបាែ យរ ំថជបង្គាញថា
ឫសគល់ថនការដបាះបង់ការសិកា

រូ លដហតុ

ានទាក់ ទិននឹ ងភាគី

ពាក់រ័នប
ធ ួ ន។ រូ លដហតុទីរួយគឺាតាបិ តាសិសស មែល
រិ នានដរលដវលាដជ្រចើ ន សជ្រាប់បដជ្រងៀនកូ នដៅផទះ ដ្វើ
ចំ ណាកស្រសុកដៅជ្របដទសថៃ រិនដចះអាននិ ងសរដសរ រិ ន
មែលបានតារោនដរើ លការសិការបស់កូន និងរុំាន
ទំ ោក់ទំនងារួ យាតាបិតាសិសស។ រូ លដហតុទីរីរ គឺ
ជ្រគូបដជ្រងៀន

មែលរិ នានដរលដជ្រចើ ន

សជ្រាប់បដជ្រងៀន

សិសស ារិ ដសស កាុងរែូ វវសា ដោយារផលូវរិបាកដ្វើែំដណើរ។ ដោយារការលំបាកដ្វើែំដណើរ

ដៅកាុង និ ងដៅជុំ វ ិញភូ រិកុងរែូ
ា
វវសា កាលរីរុនវាគឺ ាដរឿង្រមតា មែលជ្រគូបដជ្រងៀនដៅែល់ាលា
បែុ មនត រិ នានសិសស ឬសិសសដៅែល់ាលា បែុ មនត រិ នានជ្រគូបដជ្រងៀន ែូ ដចាាះដហើយ ក៏ ានការដបាះបង់
និ ងជ្រត

ប់ដៅផទះវ ិញ។ រូលដហតុទីបី គឺសិសស មែលរួ កដគរិ នានការតាំងចិ តខ្
ត ពស់ អ្ំ ដរើ ហិងាកាុង

ជ្រគួារ និង ជ្រគួារជ្រកីជ្រក និង ឧសាហ៍ដគចាលា។ រូ លដហតុទីបួន គឺ សងារ។ សងាររិ នាន

សុវតែិភារ និងគំ រជ្រូ គប់ ជ្រគ្នន់ ។ ារួ យរបកគំ ដហើញទាំងដនះ អ្ងាការ RDA បានដរៀបចំកិចចជ្របជុំភូរិរួយ
ដែើរបីមចករ ំមលកនិ ងរិ ភាកាលទធផល និងដែើរបីរិចារណាវ ិ្ីោោដែើ របីបដងេើនការយល់ែឹងកាុងចំ ដណារ
ាតាបិ តាសិសស

និ ងអ្ាកភូ រិដផសងដទៀត

អ្ំរីារៈសំខាន់ ថនការអ្ប់ រ ំ។

ាតាបិ តាសិសស

អាាញ្រ

រូ លោឋន និងអ្ាកភូ រិពាក់ រ័នធ បានរកជួ បជុំគ្នាដែើ របី
ដរៀបចំ មផនការសករមភារលរអិតរួ យ។ កិចចជ្របជុំ
បានដសាើឲ្យានការជ្របជុំ រវាងាតាបិ តាសិសស
និ ងជ្រគូបដជ្រងៀន រាល់រីរមខ្រតង ដែើ របីតារោន
ដរើ លការវ ិវឌ្ឍរបស់សិសស។

រាល់អ្វតតាន

របស់ជ្រគូបដជ្រងៀនជ្រតូវបានជូនែំ ណឹង ែល់ាតា
បិ តា សិសសាអ្ាកភូរិ។ ាតាបិ តាសិសសជ្រតូវបាន
ដលើកទឹ កចិ តឲ្
ត យជួ យ បដជ្រងៀនកូ នខ្លួនដៅផទះ។
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ឳរុកាតយ និងជ្រគូបដជ្រងៀនយកចិតទ
ត ុកោក់អ្ំរីការទទួលខ្ុសជ្រតូវរបស់រួកដគរីបញ្ហ
ា អ្ប់រ ំ
ការសិកាស្រាវជ្រាវដោយាន

ការចូ លរួរ

ដែើរបីដ្វើសករមភារ (PAR) បានជួ យបដងេើតការដគ្នររៃមី

‘ខ្ញុំធាលប់បដោទសជ្រគូបដជ្រងៀនដៅដរលមែលកូន

រួ យចំ ដពាះគុ ណតថរលថនការអ្ប់ រ ំដៅកាុងភូរិដបាែ យរ ំថជ។

ជ្របជុំ ារួយាតាបិ តា និងជ្រគូបដជ្រងៀន មែល

លទធផលរួ យ

គឺការទទួ លាាល់ែ៏ទូលាយអ្ំ រីបញ្ហ
ា

ដបាះបង់ការសិកា។ ការស្រាវជ្រាវតារោនបនត បង្គាញ
ថាាតាបិ តាសិសសបានចំណាយដរល
ដែើរបីជំរញ
ុ
ទូ រទសសន៍។

ការសិការបស់កូន

ដៅដរលយប់
ាាងការដរើ ល

ាតាបិ តាខ្លះអាចជួ យកូ នខ្លួនកាុងការដ្វើ

កិ ចចការាលាដៅផទះ។

របស់ខ្ុ ំញដរៀនរិនបានលអ។ បែុមនតតាររយៈកិចច

ជ្រតូវបានដរៀបចំ ដោយអ្ងាការ RDA កិចចជ្របជុំ

ដនះបានជួយខ្ញុំឲ្យបានយល់អ្ំរីារៈសំខាន់

ថនតួោទីរបស់ខ្ុ ំក
ញ ុ ងការជួ
ា
យកូនខ្ញុំឲ្យដរៀនដៅ

ផទះ ជំនួសការបដោទសជ្រគូបដជ្រងៀន។វាគឺា

ចំមណករួយ ថនការទទួលខ្ុ សជ្រតូវរបស់ខ្ុ ំញ”

ម្របាសន៍ របស់ោណាពាបាលាាក្ស់ ដៅភូមិ
ដបាា យរ ំព្ជ

ាតាបិ តាមែលធាលប់យល់ថា

ាលាដរៀនបានឆ្ក់យកដរលដវលារីកូនរួ កដគកាុងការ
ជួ យដ្វើការដៅកាុងវាលមស្រស

ដៅដរលដនះរួកគ្នត់ ទទួ លាាល់ភារចាំបាច់ជ្រតូវានតុ លយភាររវាង

ចំ ណុចទាំងរី រ។ ាតាបិ តាសិសស និង អ្ាកែឹកោំភូរិ បានយល់ែឹងថារួកដគានភារកិចជ្រច តូវធាោឲ្យ
បានថា កុ ារជ្រតូវបានជំ រញ
ុ ឲ្យសិកា ដែើរបីអ្ភិ វឌ្ឍចំ ដណះែឹ ង និ ងជំ ោញមែលរួ កដគនឹ ងជ្រតូវការដៅកាុង
ជី វ ិតដរញវ ័យ។ កាុងន័ យដនះ វ ិ្ី ាស្រសត
យុទធាស្រសតចតុដកាណ

របស់រាជរោឋភិ បាល

ចំ មណកែល់មផនការអ្ភិវឌ្ឍន៍ាតិ ៕

ចូ លរួរ រួរចំ មណកែល់មផាកទី បួនថនមផនការ

កាុងការរជ្រងឹ ងគុ ណភារថនវ ិស័យអ្ប់ រ ំ

ក៏ ែូចារួរ

“ខ្ញុំយល់ថាកាុងការដជ្របើ PAR គឺសំខាន់ ណាស់មែលដយើងបានផ្លលស់បូ រផា
ត ត់គំនិតរបស់សហគរន៍ មែលរួកដគ

ធាលប់ គិតថា តួអ្ងាអ្ភិវឌ្ឍន៍ ជ្រតូវចុះរូលោឋនដែើរបីផតល់អ្ំដណាយឲ្យរួកដគ។ ដរលដនះ រួកដគយល់ថាអ្ងាការ
រិនមរនរោឋភិ បាល បានរកជួយឲ្យរួកដគយល់អ្ំរីបញ្ហ
ា របស់រួកដគខ្លួនឯង និង រដបៀបដោះស្រាយ បញ្ហ
ា

ដោយខ្លួនឯង ” ផ្លន់នី សិកាាររករី អ្ងាការ RDA។
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ការពស្រងឹងកិចចគា ំោរព្ស្រពដឈើ និង សហគមន៍
ការស្រាវជ្រាវសជ្ររបសជ្ររួលដោយៈ ទបុក ដកៀនស្រា៊ន់ និង ភន រសមី

ការដរៀបច្ំ សហគមន៍ ព្ម្រពដឈើ

គឺ ក្សុងដគាលបំ
ា
ណងច្ង់ឲ្យម្របាពលរ ដា ៅតំបន់ ានការច្ូ លរួម

ជួ យខែរក្សាការោរដ ើមបីបនេល់ទុក្សព្ម្រពដឈើ ដម្របើ ម្របាស់ឲ្យបានយូរអខងវង
ម្របដទសាតិ ទាំងមូ លផងខ រ។

សម្រាប់ សហគមន៍ក្ស៏ ូ ច្ា

ដទាះបី ាានការដផតើមក្សាុងការដរៀបច្ំ សហគមន៍ព្ម្រពរួច្ដហើយក្ស៏ ដោយ

ដៅឃុំោម ស្រសុក្សាមគគីានជ័ យ ដែតតក្សំពង់ ឆ្នាំងខ លានច្ាាយម្របាណ ៩៨គី

ួ ដែតត។
ូខមា ម្រតពី ទីរម

ាងដនះ ភូ មិម្រច្ក្សក្សូវខ លាភូ មិមួយ ក្សាុងច្ំ ដណាមភូ មិទាំង ១២ដៅក្សាុងឃុំ ដៅខតានបញ្ហ
ា គួ រឲ្យក្សត់
សាគល់អំពីការបាត់ បង់ ព្ម្រពដឈើ ។
ដ

វាានការដក្សើនដ

ើងនូ វ

ការកាប់ ព្ម្រពដឈើ យក្សដៅលក្ស់កាន់ ខតដក្សើ ន

ើង ានការរានព្ម្រពយក្ស ី ម្របាពលរ ា ដហើយម្របាសហគមន៍ និង គណៈ ក្សមមការក្ស៏មិនពុំ សូវានការ

ច្ូ លរួមក្សាុងការច្ុ ះលាត និងសហការគាាលអការចាត់ ខច្ងគណៈក្សមមការពុំ សូវានភាពរ ឹងាំក្សុងការ
ា
ឹក្សនាំ
និ ងពុំ សូវានទំនុក្សច្ិតតដលើែួនឯង។
ល

បញ្ហ
ា ទាំងដនះរ ិតខតដ្វើឲ្យានការលំបាក្សយាា ងខាលំង ល់បញ្ហ
ា

្នធានសាជិ ក្ស ព្ម្រពដឈើ ក្សុងសហគមន៍
ា
។
ម្របាជនដៅភូមិម្រច្ក្សក្សូ វ

ានសរុបច្ំនួន

១ ៦០៤នាក្ស់ ក្សាុងឆ្នាំ២០១៣ ស្រសតីច្ំនួន ៧៩០នាក្ស់
ក្សាុងដនាះ ានស្រសតីដមាា យច្ំ នួន ៦៤នាក្ស់
ានែាងផាះច្ំនួន
៣១៦3។

២៩២

សម្រាប់ ម្រគួារច្ំនួន

ម្របាពលរ ដា ៅក្សាុង

មុ ែរបរដ្វើខស្រស

ខ ល

ច្ំ ការាច្មបង

តំបន់ដនះម្របក្សប
និ ងមុែរបរបនាាប់

បនេំាន ូ ច្ា ច្ិ ញ្ចឹមសតវ ោំបខនល ដ្វើក្សមមក្សរកាប់
អំ ដៅឱ្យម្រក្សុមហ៊ុន

ដម្រៅពី ដនះានមុ ែរបរខ ល

ទទួ លផលបានមក្សពី

សហគមន៍ព្ម្រពដឈើ

ូ ច្ា៖ ដបះផេិត វល៍ជ
ល ីក្ស
ំ

ាន

ា ង
ំ ដផេងៗ
ូង ទំ ោំង ាដ ើ ម។ ្លងតាមការសិក្សាបឋម និ ងការ្លុះបញ្ហ

ដម្រៅពីបញ្ហ
ា ដនះ បញ្ហ
ា ដផេងៗដទៀតក្ស៏បានដលើក្សដ

ើង ផងខ រ ូច្ា សតវានជំងឺ សុែភាពម្របាពលរ ា

ម្របព័ នធធារាាស្រសត ផលូវែាល់និង ច្ំ ណាក្សស្រសុក្សាដ ើ ម។ ខតអវីខ លគួ រដោយក្សត់ សាគល់ និ ង សម្រាប់
ការច្ូ លរួមសិក្សាស្រាវម្រាវគឺ ការកាប់បំផ្ទលញព្ម្រពដឈើ និ ងការម្រគប់ ម្រគងរបស់សហគមន៍ ។ ការសិក្សា
ស្រាវម្រាវដនះានដគាលបំណង ដ ើ មបី ខសវងយល់ពីមូលដហតុព្នការកាប់បំផ្ទលញព្ម្រពដឈើ ខសវងរក្សផល
បា ះោល់ដៅដលើជីវភាពរស់ដៅ របស់ម្របាពលរ ខា លទាក្ស់ ទងដៅនឹ ង្នធានព្ម្រពដឈើ សហគមន៍ និង
ដ ើមបីដលើក្សក្សមពស់ការការោរ សហគមន៍ព្ម្រពដឈើ ដោយដម្របើ ម្របាស់វ ិ្ី ាស្រសត ការសិកាស្រាវជ្រាវ ដោយ
3

ទិនាន័យសែិតិឃុំពារ ឆ្នាំ២០១៣។
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ានការចូ លរួរដែើរបីដ្វើសករមភារ។ ការសិក្សាស្រាវម្រាវដនះ ម្រតូវបានសម្រមបសម្រមួលដោយបុគគលិក្ស
អងគការ CCD ច្ំនួន២នាក្ស់ និ ង អាក្សជំនួយបដច្ចក្សដទស ១ នាក្ស់ពី អងគការ CCC។ ការម្របមូ លព័ត៌ានបាន
ដ្វើដ

ើងអស់រយៈដពលបី ព្ែា ខ លានការច្ូ លរួមពីជនសំខាន់ ៗ

ក្សមមការសហគមន៍ព្ម្រពដឈើ ែី ម

និងចាស់

និ ងទី តាំងភូមិាស្រសតក្សុងតំ
ា
បន់
ស្រាវម្រាវបានាាក្ស់ ដៅក្សាុងភូមិ

ដមភូ មិ

ម្រក្សុមម្របឹក្សាឃុំ

ូ ច្ា៖ បណា
ត ញសហគមន៍ គណៈ
និងោក្ស់ព័នធនានា

ដ ើ មបីគូសខផនទី

និ ងបដងកើនទំ នាក្ស់ទំនងម្របាពលរ បា
ា នកាន់ខតលអ។
និងបានដ្វើការសាាសន៍ ាមួ យម្របាពលរ ា

ម្រក្សុមសិក្សា

ខ លានការខបងខច្ក្ស

ច្ំ នួន៤ម្រក្សុម ដ ើ មបីពិភាក្សាម្រក្សុមខ លម្រក្សុមែលះោច្ានច្ំ នួនរហូត ល់១៥ដៅ២០នាក្ស់ ម្រពមទាំងដ្វើឲ្យការ
សាាសន៍ សុីជំដៅក្សាុងដគាលបំ ណងទទួ លបាននូ វព័ត៌ានាក្ស់ លាក្ស់សមស្រសប តាមសំនួរគនលឹះខ លបាន
ដលើក្សដ

ើ ង។

បនាាប់ ពីច្ូលរួមក្សាុង ំ ដណើរការដនះ

ម្រក្សុមអាក្សសិក្សាស្រាវម្រាវបានច្ងម្រក្សងរបាយការណ៍

បញ្ចប់ទុក្សាឯក្សារ និ ងដរៀបច្ំ ដ្វើ បទបងាាញលទធផលដៅ ល់សិកាាកាមក្សាុងវគគ CPAR ផងខ រ។

ការបំផ្ទលញ្នធាន្មមាតិដក្សើនដ

ង
ើ ស្រសបដពលសក្សមមភាពគណៈក្សមមការសហគមន៍ធាលក្ស់ច្ុះ

តាមលទធផលព្នការសិក្សាស្រាវម្រាវបានរ
ក្សដឃើញការងារសហការ

និ ងការធាលក្ស់ ច្ុះព្នក្សិច្ច

ម្រគប់ម្រគងរបស់សហគមន៍ ព្ម្រពដឈើ ាឱ្កាសដ្វើឱ្យ
ជនដលមើសកាប់បំផ្ទលញព្ម្រពដឈើ ដហើយបា ះោល់ ល់
ម្របាពលរ ា
មូ ល។

ខ លាសាជិ ក្ស

ការធាលក្ស់ច្ុះដនះដក្សើតដ

សហគមន៍ទាំង
ើងតាំងពី មុនដបាះ

ដឆ្នាត ដម្រជើ សដរ ើសម្រក្សុមម្របឹក្សាឃុំ ឆ្នាំ២០១២ មក្សដមលះ
ស្រសបដពលខ លការគាំម្រទពី ខាងដម្រៅ

ម្រតូវបាន

បញ្ចប់។ បច្ចុបបនាដនះការកាប់ បំផ្ទលញព្ម្រពសហគមន៍
កាន់ ខត្ាន់្រា ដៅៗ

ខ លដ្វើឱ្យព្ម្រពដឈើ ានការបាត់ បង់យាាងដម្រច្ើ ន។

បទដលមើសភាគដម្រច្ើ នបងកដ

ើយ

ដោយម្របាពលរ ខា លាសាជិ ក្សក្សាុងសហគមន៍ដៅ ឃុំោម ក្ស៍ ូ ច្ា ឃុខំ ក្សបរគាាដនាះ ផងខ រាន
ូ ច្ា ឃុំាវយជុ ក្ស និងឃុំម្រកាំងលាវ។ ារួមានមូលដហតុសំខាន់ ៗមួ យច្ំនួនខ លបណា
ត លឱ្យានការ
ធាលក្ស់ ច្ុះព្ន សហគមន៍ និ ងព្ម្រពដឈើ ាន ូច្ខាងដម្រកាម៖



ែវះការសហការណ៍ពីសាជិក្សភូមិ៦ដទៀត

និង

ម្របធានសហគមន៍ឃៈុំ

លាតដទៀងទាត់ ដហើយានការសហការគាាបានលអ

រវាង

កាលពី មុនានការច្ុ ះ

សហគមន៍ទាំង៧ភូ មិ

រួមាន

ភូ មិម្រច្ក្សក្សូវ ម្រច្ក្សដសតច្ សិរ ីវងេ ម្រកាំងក្សដនាាល ម្រកាំងដបង ាវយកាំបិត និ ងភូ មិ ម្រច្ក្សក្សនាួត
ខតដៅដពលមុ នការដបាះដឆ្នាតដម្រជើ សដរ ើសឃុំ/សងាកត់ ឆ្នាំ២០១២មក្ស សហគមន៍ ទាំង៧ភូ មិ មិ ន
បានច្ុ ះលាតដទ ានខតភូមិម្រច្ក្សក្សូ វមួ យបាុដណាោះ ខ លច្ុ ះដៅការោរ។ ដោយដមើ លដឃើញភាព
អសក្សមមព្នការលាតរបស់ភូមិទាំង៦ដទៀត
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មួ យព្ម្រពសហគមន៍ ានទំហំ្ំ មិនានក្សំ លាង
ំ ច្ុ ះដៅការោរម្រគប់ ម្រគាន់ ។ មាា ងដទៀតដោយារ
ម្របធានសហគមន៍ចាស់ គាត់ទទួ លមរណភាព ដហើយអាក្សខ លដ

ើង មក្សកាន់ តំខណងជំនួសែមី

មិ នសូវានការគាំម្រទបណា
ត ល ឱ្យសហគមន៍អស់ទឹក្សច្ិ ត។
ត ាងដនះដទៀត ដៅរ ូ វដ្វើខស្រសច្ំ ការ
ែវះក្សំលាំង

ច្ូលរួមច្ុ ះលាតព្ម្រព

សហគមន៍



ការគម្រាមក្សំខហងពីជនដលមស
ើ

និងានការគាំម្រទតិច្តួច្ពីោាា្រមូលោានៈ

លាតរបស់សហគមន៍ ខតងខតជួបនូវឧបសគគាដម្រច្ើន
ច្ំ ខណក្សឯក្សំ លាង
ំ ច្ុ ះលាតសហគមន៍ ានគាាតិ ច្

ូច្ា

ក្សនលងមក្សការច្ុ ះ

ការគម្រាមក្សំ ខហងពីជនដលមើស

ដៅដពលែលះោក្សយសមតីានោក្សយសមតី

និ ងគម្រាមក្សំ ខហង ល់ោយុជីវ ិតរបស់សហគមន៍។

ដ ញកាប់ ពីខាងជនដលមើស

ការ

មាា ងដទៀត

ដៅដពលជួ បជនដលមើស ោាា្រ ូច្ា ម្រក្សុមម្របឹក្សាឃុំ បាូ លីស មន្តនតីឃុំ មិនានការសហការ
លអក្សុងការដ្វ
ា
ើអនតរាគមន៍

ដ្វើឱ្យសហគមន៍ខាលច្

និ ងបាក្ស់ ទឹក្សច្ិ តក្ស
ត ុងការការោរព្ម្រពរបស់
ា

សហគមន៍ ។



គណៈក្សមមការសហគមន៍គាមនសិទិ ធ

និងអំណាច្ដលើការចាប់ជនដលមស
ើ ៈ

ដពលក្សំ លាង
ំ ការោរ

សហគមន៍ច្ុះលាតព្ម្រពភាគដម្រច្ើ នព្នជនដលមើស ខ លសហគមន៍ចាប់ និ ងឃាត់ ែួនបានបញ្
ល
ូា ន
ដៅឱ្យខាងោាា្រាអាក្សដោះស្រាយ

ខតការដោះស្រាយដលើបទដលមើសព្ម្រពដឈើ

ោាា្រមិន

បានដៅតំ ណាងសហគមន៍ឱ្យច្ូ លរួមដោះស្រាយដទ ខតបានដោះស្រាយាមួ យ នឹ ងជនដលមើស
ម្រតឹមខតទទួ លលុយបង់ ការផ្ទក្សពិន័យបនតិច្បនតូច្រួច្ក្ស៏ដោះខលងជនដលមើសឲ្យរួច្ែលួន ដនះាដហតុ
ដ្វើឱ្យសហគមន៍ ការោរពួក្សគាត់អស់ទឹក្សច្ិ តក្ស
ត ុងការការោរព្ម្រពសហគមន៍
ា
តដៅដទៀត។



សហគមន៍ទាង
ំ ៦ភូមិមិនទាន់ាគល់ម្របធានសហគមន៍ឃែ
ុំ ីៈម ដម្រកាយពីម្របធានសហគមន៍ ឃុំចាស់
បានទទួ លមរណភាពដៅ

ម្រក្សុមម្របឹក្សាឃុំបានម្របជុំពិភាក្សាគាាដម្រជើ សតាំងម្របធានែមីខតការជំនួស

តំ ខណងដនះ ម្របធានសហគមន៍ភូមិទាំង៦មិ នបានទទួ លពត៌ ានដទ ដហើយសហគមន៍ ទាំង៦ភូ មិ
ក្ស៍ មិនានការច្ុ ះលាតខ រ។

ឯខាងរ ាបាលព្ម្រពដឈើ ក្ស៍មិនទាន់ បាន ឹ ង

នឹ ងមិ នទាន់ទទួ ល

ាគល់ម្របធានសហគមន៍ឃុំែី មខ រ ានខតសហគមន៍ភូមិម្រច្ក្សក្សូ វខតមួ យបាុ ដណាោះខ លទទួ លបាន
ព័ ត៌ានដនះ។



សហគមន៍ានការែវះែវ ិកាៈ ដោយារខតព្ម្រពសហគមន៍ ដៅឆ្នាយពីភូមិ ដៅដពលច្ុ ះដៅលាត
ម្រតូវច្ំ ណាយែវ ិកាសម្រាប់ការចាក្ស់ ាង
ំ មាូតូ ជិ ះដៅតំ បន់ការោរ។ កាលពី ឆ្នាំក្សនលងដៅានការ
គាំម្រទែវ ិកាពីអងគការដផេងៗ ូ ច្ា JICA អងគការ LWD អងគការ GF និ ងអងគការ CCD បានដ្វើឱ្យ
សហគមន៍ានភាពរ ឹងាំ សហការគាាបានលអ និងច្ុ ះលាតបានដទៀង ទាត់ ។ បាុ ខនតដម្រកាយពី
អងគការទាំងដនាះបាន

ក្សដច្ញដៅ

សក្សមមភាពរបស់សហគមន៍ បានច្ុ ះដែាយដហើយការ

ការោរព្ម្រពមិនក្ស៏ មិនបានដទៀតទាត់ ខ រ។
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សហគមន៍រម
ួ គាាដ ើមបីការោរ្នធានព្ម្រពដឈើ កាន់ខតម្របដសើរ
ដម្រកាយពី ការម្របជុំ ភូមិ
វ ិភាគលទធផល
ស្រាយបញ្ហ
ា

ដ ើមបីពិភាក្សា

និង

សម្រាប់ឈាន ល់ខផនការដោះ
ម្របាពលរ ន
ា ិ ងអាក្សោក្ស់ព័នធរច្
ួ មក្ស

ក្ស៏ ានគដម្រាងខផនការសក្សមមភាព

និងអនុ វតតក្សុង
ា

ការ ការោរព្ម្រពសហគមន៍ ភូមិម្រច្ក្សក្សូ វ ឃុំោមម្រតូវ
បានក្សំ ណត់ ូ ច្ា៖


"ការការពារថជ្ររដឈ្ើ ដៅកាុងសហគរន៍ ភំជ្រា រះធាតុ
ដនះ បានផតល់ជ្របដយ៉ជន៍ដជ្រចើ នែល់ជ្របារលរែឋ
មែលរស់ដៅកាុងតំបន់ដនះ និ ងឃុំែូចា ជ្របា

រលរែឋមែល រិនានរុខ្របរ ឬអ្ាកទីទាល់ជ្រក

អាចដជ្របើជ្របាស់្នធានទាំងដនះ ]ជីកទំពាំង ែំ ូ ង
ដបាចវលល៍ កាប់ ឫសសី[ សជ្រាប់ លក់ ជ្របចាំថៃាផតល់

ដឈ្ើ សជ្រាប់ដ្វើផទះ អ្ុ សែុតបដង្គាលរបង ាជជ្ររក់
សតវថជ្ររ ទាក់ ទាញទឹកដភលៀង ការពារសំណឹកែី

ម្របជុំ គណៈក្សមមការសហគមន៍ព្ម្រពដឈើ ទាំង
៧ភូ មិដ្វើការខណនាំ
ព្ម្រពដឈើ ឃុំែី ម
សក្សមមភាព

ពី ម្របធានសហគមន៍

និ ងដ ើមបីពិភាក្សាពម្រងឹង
ការោរព្ម្រពដឈើ ដ

ដហើយសក្សមមភាពដនះ

ការពារខ្យល់រយុះ ាកមនលងសជ្រាប់ ឃាវលដគ្នជ្រកបី
ការពារៃមភំា រោែ ងដទៀតទាក់ ទាញដភញៀវដទសចរណ៍
រកទសសោ " ាដរ ាម ភូមិម្រច្ក្សក្សូវ។

ើងវ ិញ។

បានអនុ វតតក្សុងខែ
ា

មិ ែុនា ឆ្នាំ២០១៣ ដោយដម្រកាមការសម្រមប
សម្រមួលរបស់ ម្របធានម្រក្សុមម្របឹ ក្សាឃុំ ម្រពម
ទាំងានការច្ូ លរួមពី សហគមន៍ ទាំង

៧

និ ងតំ ណាង៧រូបដផេងដទៀត។ ាលទធផល
គណៈក្សមមការ សហគម៍ព្ម្រពដឈើ ទាំង៧ភូមិ
ទទួ លាគល់ម្របធានសហគមន៍ែី ម ម្រពមទាំង
ដ្វើការដរៀបច្ំ សាសភាព គណក្សមមការែមី
និ ងដរៀបច្ំ ការខក្សសម្រមួល

ដលើការខបងខច្ក្សភារក្សិច្ច

និ ងការទទួ លែុ សម្រតូវដ ើ មបី ំ ដណើរការ

សក្សមមភាពបាន ម្របដសើរាងមុន។
គរមូ លនិ ្ិប ិ ភាគពី ម្របាពលរ ា



ដ ើ មបីគាំម្រទ ល់ព្ម្រពសហគមន៍ ដៅភូ មិម្រច្ក្សក្សូវ ដម្រកាម

ការជួ យសម្រមបសម្រមួលរបស់ោាា្រភូមិ។
ែវ ិកាផ្ទាល់ែួន
ល

ូដច្ាះដហើយម្របាពលរ ម
ា ួ យច្ំ នួនបាន

ដ ើមបីទុក្សក្សាុងក្សញ្ចប់ែវ ិកាសហគមន៍ សម្រាប់បដម្រមើ ការងារច្ុ ះលាត

បរ ិចាចក្ស
និ ងទប់

ាកត់ បទដលមើស។


សម្រាប់ សាសភាពែមីក្សុងជួ
ា
រគណៈក្សមមការសហគមន៍

ូ ដច្ាះដហើយក្ស៏ ានការដសាើដោយានការ

ដបើក្សវគគបណុត ះបណា
ត លអំពីច្ាប់ និ ងការម្រគប់ ម្រគងព្ម្រពដឈើ ដម្រកាមការជួ យសម្រមបសម្រមួលរបស់
ម្របធានម្រក្សុមម្របឹក្សាឃុំ

និងសហគមន៍ាអាក្សទទួ លែុ សម្រតូវ។

ដទាះានការទំ នាក្ស់ទំនងាបនត

បនាាប់ពីការសម្រមបសម្រមួល ខតមិនទាន់ ានដពលសមស្រសបសម្រាប់ ការផតល់ការបណុត ះបណា
ត ល
ពី អក្ស
ា ជំ នាញពី រ ាបាលព្ម្រពដឈើ រហូតមក្ស ល់ខែសីហា
ដ

ំ ដណើការដនះមិនទាន់ បានសដម្រមច្ដៅ

ើយ។ ខតអងគការខ លជួយសម្រមបសម្រមួលក្សាុងតំបន់ នឹងបនតជំរញ
ុ ការងារដនះបខនថមដទៀត។
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ារួមតាមរយះលទធផលខាងដលើដនះ ដយើងសដងកតដឃើញថាការដម្របើម្របាស់វ ិ្ីាស្រសត PAR បាន
នាំពួក្សដគច្ូ លរួមាមួ យអាក្សោក្ស់ព័នដធ ផេងៗ ូច្ាោាា្រមូ លោាន និ ងជំ រញ
ុ ឱ្យសហគមន៍
ម្របាពលរ ា
ា នភាពាាចស់ការែលួនឯង
និ ងដ្វើឱ្យសហគមន៍ ានភាពរ ឹងាំដ

ក្ស៍ ូច្ា

ក្សាុងការដោះស្រាយបញ្ហ
ា ខ លដក្សើតានដៅក្សាុងសហគមន៍

ើងវ ិញម្របក្សបដោយ

ម្របសិទិ ភា
ធ ព

និងាននិ រនតរភាពដៅព្ែា

អនាគត។ ាងដនះដទៀតដនះដយើងោច្ទាញបាននូ វ ដមដរៀនាបទពិដា្ន៍មួយច្ំ នួន ូច្ា: ដ ើមបីឱ្យ
ការសិក្សាស្រាវម្រាវដៅក្សាុងសហគមន៍មួយទទួ លបានដាគជ័ យ
ម្របធានបទខ លម្រតូវសិក្សាដោយគិ តដៅដលើទំហំបញ្ហ
ា
សហគមន៍ដនាះច្ង់ ដោះស្រាយដោយែលួនឯង
ដហើយអាក្សសិក្សាស្រាវម្រាវម្រតូវដជៀសវាង

អាក្សសិក្សាម្រគប់រប
ូ

ម្រតូវគិតដៅដលើ

ខ លដក្សើតានដៅក្សាុងសហគមន៍

ដទើបដ្វើឱ្យអាក្សសិក្សាស្រាវម្រាវា

ដហើយ

ានភាពងាយស្រសួល

ការអនុវតតន៍សក្សមមភាពព្នការសិក្សាស្រាវម្រាវដៅរ ូ វវសា

និ ង ដក្សៀក្សដពលនឹ ងការដបាះដឆ្នាតាតិ ឬឃុំ/សងាកត់ ៕

, N -
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ឧបសរព័នធ ១: អ្ងាការាសិកាាការ
លរ

ដឈាមះ

ដភទ តួនាទី

1

ខមាន សំភ័ណ

ស

បុគគលិក្សសហគមន៍

2

ែលូត ផលលី

ស

បុគគលិក្សសហគមន៍

3

ដៅា គងាគ

ស

បុគគលិក្សសម័ម្រគច្ិតត

4

ស៊ុម ផ្ទន់នី

ប

ម្របធានក្សមមវ ិ្ី

5

ស្រសូយ វាា ន់សុី

ស

ម្របធានក្សមមវ ិ្ី

6

យីន សម័យ

ប

អាក្សសម្រមបសម្រមួលក្សមមវ ិ្ី

7

ដសង សុភារ ិទធិ

ប

អាក្សសម្រមបសម្រមួលក្សមមវ ិ្ី

8

ហឹងសុោវ ិន

ស

អាក្សសម្រមបសម្រមួលក្សមមវ ិ្ី

សក្សមមភាពម្រពះពុទធាសនា

9

ផ្ទន សុធា

ប

បុគគលិក្សសម្រមបសម្រមួលក្សមមវ ិ្ី

ដ ើមបីអភិ វឌ្ឍសងគម

10

ភន រសមី

ប

បុគគលិក្សក្សមមវ ិ្ី

បដងកើនសមតថភាពសហគមន៍

11

ទបុក្ស ដក្សៀនស្រា៊ន់

ប

បុគគលិក្សក្សមមវ ិ្ី

ដ ើមបីអភិ វឌ្ឍន៍

12

ខងាត រ ិទធី

ប

ជំនួយការក្សមមវ ិ្ី

13

ទបី ដហឿប

ស

ជំនួយការក្សមមវ ិ្ី

14

ព្ក្ស សុភា

ស

បុគគលិក្ស

15

ា ស្រសីនាង

ស

បុគគលិក្ស

ដឈាមះ អងគការ
ជួយជនចាស់ជរាអនតរាតិ ក្សមពុា

ទីតាំង

បាត់ ំបង

សាគមអភិវឌ្ឍន៍ស្រសុក្សខស្រស

បាត់ ំបង

អាក្សអភិវឌ្ឍសហគមន៍

ក្សំពង់ចាម

ក្សំពង់ចាម

ក្សំពង់ឆ្នាំង

ដសវាក្សមមអភិវឌ្ឍជនពិ ការ

ដពា្៍ាត់

អនាគតក្សុ ារ

ដពា្៍ាត់

ឧបសរព័នធ ២: ជ្រកុរការង្គររបស់អ្ងាការ CCC
លរ

ដឈាមះ

ដភទ

តួនាទី

ដឈាមះ អងគការ

ទីតាំង

1

ដជន សុដជឿន

ប

អាក្សជំនាញសិក្សាស្រាវម្រាវ

CCC

ភាំដពញ

2

ដឆ្នម ច្រ ិយា

ស

មន្តនតីសិក្សាស្រាវម្រាវ

CCC

ភាំដពញ

3

ដហា សុគនាធ

ស

អាក្សជំនាញអភិវឌ្ឍនិងផេពវផាយ

CCC

ភាំដពញ

4

ា វ ិបុល

ប

មន្តនតីអភិវឌ្ឍនិងផេពវផាយ

CCC

ភាំដពញ

5

លឹម សុែលី
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