
លទ្ធផលដើមគ្រ្រន្រការសិក្រសាអំពីស្រវារបស់ 
មជ្រឈមណ្ឌលស្ត្ររលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្របទា

1 ទំំហំំសំំណាាកតូូចពេ�កកុ�ងពេ�តូតពេ�ាលពេ�ានីីមួួយៗ នាំាំឲ្យយលទំធភាា�នៃនីកាារវិិភាាគពេលើអពេ�រមួួយចំនីួនីមាានីកំរិតូ ពេហំើយកាារពេ�ើើពេរើសំតូំណាាងសំំណាាកគួមាានីកាារ��ុង��យ័តូុ។ លទំធផល
នៃនីកាារសំិកាជាាកាារ�ង្ហាាាញ�ីនីិនាំុាកាារដែ�លអាាចពេកើតូមាានី�ុុពេណាះា� ពេហំតូុពេនី��តូូវិមាានីកាារសំិកាពេផេងៗពេទំៀតូពេ�ើមួីី�ញ្ញាាាក់�ដែនីែមួ។

       សេ�ចក្តីី�សេ�ី�ម
កាារសំកិា��ាវិ�ជាាវិពេ�ើមួ��ាសីីំ�កីាារទំទួំលបាានីពេសំវាា គណុភាា�ពេសំវាា នីងិកាារពេ��ើ�បាាស់ំពេសំវាាគឺជាាកាារសិំកាមាានីភាា���ទាាក់�កឡាា 
�ិនីិតូយពេលើកត្តាតា (variables) ពេ�ចើនីកុ�ងរយៈពេ�លដែវិង ពេ�ើមួីីវាាយតូនៃមួៃគុណភាា�ពេសំវាារ�សំ់មួើឍមួណឌល�តារលទំធភាា��លកមួមកាាយ 
សំមួីទាា (PRC) សំ�មាា�់ើនីមាានី�ិកាារភាា� ត្តាាមួរយៈកាារ��មូួលទំនុិីន័ីយផ្ទាាាល់�អុីកផតល់ពេសំវាា នីងិអតិូ�ើិនីដែ�លពេទំើ�មួកទំទួំលយក
ពេសំវាា�មីៗ។ ឯក�ារពេនី�សំពេងេ��ីលទំធផល នីិងអនីុ�ាសំនី៍សំំខាានី់ៗ រ�សំ់កាារសំិកា��ាវិ�ជាាវិពេ�ើមួ��ា (មួុនីមាានីកិចចអនីតរាាគមួនី៍) 
ពេ�ាយមាានីពេ�ាល�ំណងរំពេលចនូីវិចំនុីចខាៃាំង នីងិចំនុីច�ះ�ខាាតូនៃនីកាារផីល់ពេសំវាា ពេ�ើមួីីើយួ�លក់ាារកំណតូរ់ក កាាររចនាំា នីងិកាារពេលើក
អទំិភាា��ទំអនីតរាាគមួនី៍ ពេ�ើមួីី��ងឹង���័នីធផតល់ពេសំវាា នីិងពេ�ះើឲ្យយ��ពេសំើរពេ�ើងនីូវិ�ទំ�ិពេ�ា�នី៍ទំូរពេ�ាសំ�មាា�់ើនីមាានី�ីកាារភាា�។

     វិិធី�សាាស្ត្រ�ី
កាារសំកិា��ាវិ�ជាាវិពេ�ះើពេ�ើងកុ�ងដែ�កកក�ា ឆុ្នាំាំ២០២០ ពេ�ាយ��មូួលទំនុិីន័ីយពេ�ើមួ��ា�ីអុកផតលព់េសំវាាពេ�ា  PRC1  ចនំីនួី ៦ នីងិអតិូ�ើិនី
ចំនីួនី ២៤៣នាំាក់ ដែ�លពេទំើ�ដែតូបាានីពេ�ាទំទំួលយកពេសំវាា�ី  PRC   ទាាំង ៦ ពេនី� ពេ�ើមួីីដែសំះងយល់�ីមួតូិពេ�ា�ល់ទាាំងខាាងភាាគីអុក
ផតល់ពេសំវាានីងិភាាគីអុកទំទួំលពេសំវាា។ �ញីី្ជីរសំណួំរសំាង់មួតិូ�តូូវិបាានីពេរៀ�ចំពេ�ើងពេ�ើមួីីវាាយតូនៃមួៃពេសំវាារ�ស់ំ  PRC  ពេ�ៀ�ជាាមួួយ�ទំ�ាានី
ពេសំវាាដែ�លមាានី��ា�់ ពេ�ាយពេ��ើ�បាាសំ់�ក��័ណឌ 5As ដែ�លមាានី�ាក់�ញ្ជីច�លកាារវាាសំ់ដែវិងពេ�ាពេលើវិតូតមាានីពេសំវាា លទំធភាា��ង់នៃ�ៃ
ពេសំវាា លទំធភាា�ពេ��ើ�បាាសំ់ពេសំវាា កាារសំ�មួ�សំ�មួួលពេ�ើមួីីទំទំួលបាានីពេសំវាា នីិងភាា�អាាចទំទំួលយកបាានីនៃនីពេសំវាា។

សេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងអំំណរគុុណ
របាាយកាារណ៍ពេនី�គឺជាាពេសំចកីីសំពេងេ�នៃនីរបាាយកាារណ៍សំិកា SAQUS ទាាំងមួូល (SAQUS – កាារសំិកា��មួូលទំិនីុនី័យពេ�ើមួ��ា 
សីីំ�កីាារទំទួំលបាានីពេសំវាា គណុភាា�ពេសំវាា នីងិកាារទំទួំលយកពេសំវាា) ដែ�លអាាចពេ�ះើពេ�ាបាានីពេ�ាយ�ារមាានីកាារសំហំកាារ នីងិកាារផីល់ធាាតុូ 
ចូល�ី�ុគគល នីិង�ែា�័នីមួួយចំនីួនី។ �កុមួកាារង្ហាារ�តូួតូ�ិនីិតូយ វាាយតូនៃមួៃ នីិងពេរៀនីសំូ�តូនៃនីកមួមវិិ�ី ACCESS គឺជាាអុក�គ�់�គងទាាំង 
កាារអនីុវិតូតនៃនីកាារសំិកា SAQUS នីិងពេសំចកតីសំពេងេ�របាាយកាារណ៍ពេនី�។ �កុមួកាារង្ហាារសំូមួដែ�ៃងអំណរគុណ�ល់�កុមួហំុុនី Angkor  
Research and Consulting Ltd. ដែ�លបាានីអនីុវិតូតកាារសិំកា រួមួមាានីទាាំងកាារត្តាាក់ដែតូងកាារសំិកា កាារ��មួូលទំិនីុនី័យ នីិង
កាារសំរពេសំររបាាយកាារណ៍។ 

ពេយើងក៏សំូមួដែ�ៃងអំណរគុណចំពេ�ា��កុមួកាារង្ហាារ ACCESS នីិងទំី��ឹកា Clear Horizon សំ�មាា�់កាារ�ាំ�ទំរ�សំ់�ួកពេគ។



2 Important to note that the SAQUS sample only included persons with disabilities who did receive services, which may skew the findings towards those who could 
afford the services.   

3 The majority of PRC clients felt that reaching services was easy, though this result may be skewed by the sample, which did not include persons with disabilities 
who could not access the PRCs. 

ស្ត្រក្តីបខ័័ណឌ “5As”

វិត្តីមាានសេ�វាាហាាក់�ូចជាា
មាានីក�មួិតូ�ពសំ់ �ុុដែនីតពេ�ា 
មាានីដែផុក�ៃ��តូូវិកាារ 
ដែកលមួអរជាា�ិពេសំសំពេសំវាា
សំ�មាា�់អតូិ�ិើនី GBV

 ¾ វិតូតមាានីពេសំវាារ�សំ់ PRC មាានីភាា�ទំូលំទំូលាយ រាា�់�ញ្ជីច�លទាាំងឧ�ករណ៍ើំនីួយ កាារ�ង្ហាាាតូ់ពេ�ើរ 
កាារ�ិនីិតូយកាាយសំមួីទាា នីិងកាារ�ាបាាលពេ�ាយចលនាំា។ �ុុដែនីតអុកផតល់ពេសំវាា�ុាងពេហាាចណាាសំ់
ជាាង�ាក់កណា�ល (៦០%) រាាយកាារណ៍មួិនីសំុី�ុាអំ�ីវិតូតមាានីឧ�ករណ៍ើំនីួយចាំាំបាាច់(�ូចជាា 
រពេទំ�រុញពេ�ើ�ចតូ់ជាាពេ�ើមួ។ល។)

 ¾ ពេ�ើពេទាា�ជាាអុកផតល់ពេសំវាាជាាង�ីភាាគ�ួនី (៧៦.៦%) ទំំនីងជាា�ឹង�ីកដែនីៃងដែ�ល�តូូវិ�ញ្ជីី�នីអតូិ�ិើនី 
ពេ�ារកពេសំវាា�ាក់�័នីធនីឹង�ិកាារភាា� អតូិ�ិើនីតូិចតូួច�ុុពេណាះា� (១១.១%) បាានី�ញ្ញាីាក់ថាា �ួក�ាតូ់
បាានីទំទំួល�័តូ៌មាានីអំ�ីពេសំវាា�ញ្ជីី�នី�ីអុកផតល់ពេសំវាា

 ¾ អុកផតល់ពេសំវាាពេ�ា PRC ពេ�កាាមួ�ាក់កណាីាល (៤៧%)  រាាយកាារណ៍ថាា�ួក�ាតូ់�ឹងថាា�តូូវិ�ញ្ជីី�នី�សំតី
មាានី�ិកាារភាា� ដែ�លជាាើនីរងពេ��ា� GBV ពេ�ាកដែនីៃងណាា។

លទ្ធធភាាពចំណាាយសេល�ថ្លៃ�ែ
សេ�វាាហាាក់មាានីក�មួិតូ 
�ពសំ់។ សំ�មាា�់អតូិ�ិើនី 
ភាាគពេ�ចើនីតូនៃមួៃ�ុំដែមួនីជាា 
ឧ�សំគគសំ�មាា�់�ួក�ាតូ់
ពេនាំា�ពេទំ �ុុដែនីតតូមាៃាភាា�នៃនី
តូនៃមួៃពេសំវាាគួរដែតូ�តូូវិបាានី 
��ងឹង

 ¾ ពេ�ើដែផអកពេលើអុកផីល់ពេសំវាា (៨៨.៤%) ពេសំាើរ�គ�់ពេសំវាាទាាំងអសំ់រ�សំ់ PRC គឺមួិនីគិតូនៃ�ៃពេទំ �ុុដែនីត
អតូិ�ិើនីដែ�លជាាអុកពេ�ៃើយតូ�កាារសំមាាាសំនី៍��ដែហំល�ាក់កណា�ល�ុុពេណាះា� (៤៧.៧%) បាានី
ពេលើកពេ�ើងថាាតូនៃមួៃពេសំវាាសំែិតូកុ�ងរងះង់ដែ�ល�ួក�ាតូ់មាានីលទំធភាា��ង់។ ពេនី���ដែហំលជាា�ាក់�័នីធ
នីឹងតូនៃមួៃពេ��ាផៃ�វិកាារដែ�ល�ាក់�័នីធជាាមួួយពេសំវាា នីិង�ញ្ញាាាតូមាៃាភាា�នៃនីតូនៃមួៃពេសំវាា។

 ¾ តូនៃមួៃពេសំវាាដែ�លចាំាំបាាច់�តូូវិដែតូ�ង់ជាាមួ�យមួគឺ  ៦១.៤២១,៩០ ពេរៀល �ណៈពេ�លដែ�លតូនៃមួៃពេសំវាា
ជាាមួ�យមួសំ�មាា�់�សំតីមាានី�ិកាារភាា�គឺ�ពសំ់ជាាងខាៃាំង (១៥២,២០០ពេរៀល)2 

 ¾ ត្តាារាាងតូនៃមួៃពេសំវាាមួិនីមាានីពេ�ា�គ�់ PRC ទាាំងអសំ់ពេនាំា�ពេទំ។

 ¾ ពេ��ា�ីចំណាាយពេលើនៃ�ៃពេសំវាា អតូិ�ិើនីភាាគពេ�ចើនី (៩៦%) បាានីរាាយកាារណ៍ថាា បាានីចំណាាយ�ដែនីែមួ 
ពេលើកាារពេ�ះើ�ំពេណើរមួកមួណឌល�ីារ។

លក្តីខណៈងាាយស្ត្រ�ួលកុ្តី�ង
កាារសេស្ត្រប�ស្ត្រ�ា�់សេ�វាា គឺជាា 
កាារ��ួយបាារមួមណ៍
សំ�មាា�់អុកផតល់ពេសំវាា
ទាាំងអសំ់ជាា�ិពេសំសំ
សំ�មាា�់�សំតី។  
លទំធភាា�ទំទំួលពេសំវាា 
អាាច��ងឹងបាាត្តាាមួរយៈ 
កាារ�ពេងកើនីកាារយល់�ឹង 
ពេលើភាា�ាសំញ្ញាាា

 ¾ អុកផតល់ពេសំវាាបាានី�ង្ហាាាញនីូវិកាារ��ួយបាារមួមណ៍អំ�ីកាារលំបាាកដែ�លើនីមាានី�ិកាារើួ���ទំ�
ពេ�ាពេ�លពេ��ើ�បាាសំ់ពេសំវាា។ ឧទាារណ៍នៃនីកាារលំបាាកទាាំងពេនាំា�រួមួមាានី ចមាាាយឆ្នាំាាយ�ីផា� នៃ�ៃ
ពេ�ះើ�ំពេណើរ នីិងកាារមួិនីមាានីអុកើូនីមួកជាាពេ�ើមួ3។

 ¾ អតូិ�ិើនីជាា�សំតីមាានី�ញ្ញាាា���មួពេ�ចើនីទាាក់ទំងពេ�ានីឹងសំុវិតូែិភាា�នីិងកាារមួិនីមាានីអុកពេមួើលដែ�កូនី
ើំនីួសំ ដែ�លជាាពេហំតូុនាំាំឲ្យយអតូិ�ិើនីជាា�សំតីមួកទំទំួលយកពេសំវាាពេ�ា PRC មាានីចំនីួនីតូិច។

 ¾ PRC ទាាំងអសំ់បាានីរាាយកាារណ៍�ីលកេណសំមួីតូតិលអ សំ�មាា�់ើនីមាានី�ិកាារភាា�កាាយសំមួីទាាមួក 
ទំទួំលយកពេសំវាា។ ឧទាាហំរណ៍�គ�់កាារិ�ាល័យរ�ស់ំ PRC ទាាំងអស់ំមាានីផៃ�វិើ�មាាល ើួយសំ�មួលួ 
�ល់ើនីមាានី�ិកាារភាា�ពេ�ះើ�ំពេណើរពេចញចូលអាា�ា

 ¾ ពេសំាើរ�គ�់ PRC មាានីអុក�កដែ��ភាា�ាសំ�មាា�់អតូិ�ិើនីដែ�លមួិនីនីិ�ាយភាា�ាដែ�មរ�ុុដែនីត�ះ�ខាាតូ 
អុក�កដែ��ភាា�ា សំញ្ញាាាពេ�ចើនី។

គួរយកចិតូតទំុក�ាក់
ពេ�ាពេលើកាារធាានាំាឲ្យយមាានី
ភាាពឯក្តីជនភាាពថ្លៃនបនទប់
ដែ�លពេ��ើសំ�មាា�់ផតល់
ពេសំវាា

 ¾ ពេសំវាា PRC ជាាទំូពេ�ា�តូូវិបាានីផតល់ពេ�ាកដែនីៃងរួមួ�ុា ដែ�លអាាច ជាាកាារ�ំ�ានីពេលើឯកើនីភាា�រ�សំ ់
អតូិ�ិើនី។ អតូិ�ិើនីមាានី�ិកាារភាា�ភាាគពេ�ចើនី (៧០%) បាានីរាាយកាារណ៍ថាា បាានីទំទំួលពេសំវាា
ពេ�ាកុ�ង�នីា�់ជាាមួួយអតូិ�ិើនី�នៃទំពេទំៀតូ។

 ¾ អុកផតល់ពេសំវាា ៧០% នីិង អតូិ�ិើនីមាានី�ិកាារភាា� ៧១% បាានីរាាយកាារណ៍ថាា PRC ដែ�ល�ួកពេគ
បាានីពេ�ាទំទំួលយកពេសំវាាមាានីសំភាា��អាតូ។

     លទ្ធធ�លថ្លៃនកាារ�ិក្តីាស្ត្រសាាវិស្ត្រ�ាវិ



�ស្ត្រមាាប់ថ្នាុាក្តី់សេ�ាលនសេ�ា�ាយ (មូលនិធីិជនពិកាារ)

 y ពេលើក�ញ្ញាាា�បាាក់ឧ�តូែមួសំ�មាា�់នៃ�ៃពេ�ះើ�ំពេណើរ នីិងនៃ�ៃអាាហាារ
សំ�មាា�់អតូិ�ិើនីមួកទំទំួលយកពេសំវាាពេ�ា�ល់អុកពេ�ះើកាារ 
សំពេ�មួចចិតូត នីិងរិ�រកមួពេ�យ�បាាយត្តាាមួ�ានីកាារផតល់�បាាក ់
ឧ�តូែមួាសំ�មាា�់ើនីមាានី�ិកាារភាា� និីង�ពេងកើតូ�ក��័ណឌ
ដែ�ល 
មាានី�ទំ�ាានី�តូឹមួ�តូូវិ។

 y ពេ�ះើកាារសំិកា�ដែនីែមួពេទំៀតូពេ�ើមួីីដែសំះងយល់ថាា ពេហំតូុអះីបាានីជាា
�័តូ៌មាានីទាាក់ទំងនីឹងកាារ�ញ្ជីី�នីមួិនីបាានីផីល់ឲ្យយអតូិ�ិើនី។  
មួូលពេហំតូុអាាចមួក�ីពេ�លពេវិលាមួិនី�គ�់��ានី់ កាារវាាយតូនៃមួៃ
ថាា�័តូ៌មាានី�ដែនីែមួ�មានី�ារៈសំំខាានី់ ឬមួិនីមាានីកាារចាំាតូ់ត្តាាំង
មួន្រ្តីនីតីទំទំួល�ុសំ�តូូវិកាារង្ហាារសំងគមួជាាក់លាក់។

 y �នីតរពេ�ះើកាារជាាមួួយ PRC នីិងអុកផតល់ពេសំវាានាំានាំាពេលើ�ារៈ 
សំំខាានី់នៃនីកាារយកចិតូតទំុក�ាក់ចំពេ�ា�អតូិ�ិើនី នីិងធាានាំាថាា
អុកផតល់ពេសំវាាទំទំួលបាានីកាារណា���ណា�ល�ី�ទំ�ាានីពេសំវាា
�គ�់��ានី់។

 y ពេ�ះើកាារសំិកា�ដែនីែមួពេ�ើមួីីយល់ឲ្យយកាានី់ដែតូចបាសំ់�ីវិតូតមាានី 
�នីា�់ឯកើនី នីិងកាារពេ��ើ�បាាសំ់�នីា�់ឯកើនីកុ�ងកាារផតល ់
ពេសំវាា។ ឧទាាហំរណ៍ កាារ�ាបាាលពេ�ាយចលនាំា��ដែហំល 
មួិនី�តូូវិបាានីពេ�ះើពេ�ើងកុ�ង�នីា�់ឯកើនីពេ�ាយ�ារកដែនីៃង 
ចពេងអ�តូពេ�ក ពេហំើយកុ�ងករណី�ៃ�ពេទំៀតូ�សំតី��ដែហំលជាាមួិនី 
ចង់ពេ�ាកុ�ង�នីា�់ឯកើនីជាាមួួយអុកផតល់ពេសំវាាជាា�ុរសំដែតូ 
២នាំាក់ ពេ�ាយកាារ��ួយបាារមួា�ីសំុវិតូែិភាា� ឬក៏យល់ថាា មួិនី
សំមួរមួយ ។

�ស្ត្រមាាប់អំុក្តី�ីល់សេ�វាា

 y អុកផតល់ពេសំវាាពេ�ា PRC គួរតូ�មួូវិឲ្យយដែចករំដែលក 
�័តូ៌មាានីពេ�ាអតូិ�ិើនី�ីពេសំវាា�ាក់�័នីធទាាក់ទំងនីឹង
�ិកាារភាា��ូចជាាពេសំវាា��ឹកាកាារង្ហាារ នីិងពេសំវាា 
GBV ដែ�លសំមួ�សំ�(ទំទំួលបាានីកាារ�ណា�� 
�ណា�ល នីិង ឬកាារ�ាំ�ទំពេផេងពេទំៀតូដែ�ល 
�តូូវិកាារ)។

 y PRC គួរ�ិចាំារណាាពេលើវិិធាានីកាារកាាតូ់�នីែយពេ�ល 
ពេវិលារង់ចាំាំទំទំួលយកពេសំវាា នីិងត្តាាមួ�ានីឲ្យយបាានី
�ិតូ�ល់នីូវិកាារផ្ទាៃាសំ់�ី�រពេ�ាពេលើពេ�លពេវិលារង់ចាំាំ
ពេនី�។

 y PRC គួរមាានីកាារពេរៀ�ចំឲ្យយមាានីអុក�កដែ��ភាា�ា
សំញ្ញាាា ឬភាា�ា ើនីជាាតូិពេ�ើមួ ដែ�លអាាចើួយ 
�ល់អតូិ�ិើនី ដែ�លពេ�េ�យ�តូពេចៀក ឬអតូិ�ិើនី 
នីិ�ាយភាា�ាើនីជាាតូិពេ�ើមួមួកទំទំួលយកពេសំវាា
។

 y PRC គួរពេ�ះើកាារអងកតូថាាពេហំតូុអះីអតូិ�ិើនីជាា�សំត ី
មាានី�ិកាារភាា�មួកទំទំួលយកពេសំវាាមាានីចំនីួនីតូិច 
នីិងគួរ�ាកលីងសំកមួមភាា�មួួយចំនីួនីពេ�ើមួី ី
�ពេងកើនីលទំធភាា��ួក�ាត់ូកុ�ងកាារទំទួំលយកពេសំវាា ។  
កិចចកាារពេនី�គួររួមួ�ញ្ជីច�លកាារ�ពេងកើតូមួពេ�យ�បាាយ 
�ញ្ជីី�នីរួមួ�ុាជាាមួួយមួូល�ាានីសំុខាាភិិបាាល។

អំនុ�ា�ន៍

ភាាព�មរមយថ្លៃន 
សេ�វាាហាាក់មាានីក�មួិតូ 
�ពសំ់ ដែតូមាានីកាារបាារមួា 
មួួយចំនីួនី�ីលទំធភាា� 
រ�សំ់អតូិ�ិើនីកុ�ងកាារ 
យល់�ីអុកផតល់ពេសំវាា

 ¾ អតូិ�ិើនីពេ�ៃើយតូ�សំមាាាសំនី៍ភាាគពេ�ចើនី (��ដែហំល ៩១%)  បាានីរាាយកាារណ៍ថាាមាានីកាារពេ�ញចិតូត
ជាាមួួយគុណភាា�ពេសំវាា នីិងឥរិ�ា��រ�សំ់�ុគគលិកមួណឌល�ីារ។

 ¾ អុកផតល់ពេសំវាា��ដែហំល ១ភាាគ៥ (១៦.៧%) យល់ថាា “អុកផតល់ពេសំវាាគួរនីិ�ាយឲ្យយខាៃាំងៗ ឬ
ដែ�សំក ពេ�ើមួីីឱ្យយអតូិ�ិើនីមាានី�ិកាារភាា��តូពេចៀក�ានី់ �តា�់យល់�ីអះីដែ�ល�ួក�ាតូ់នីិ�ាយ” (ដែ�ល
ពេនី�ផា�យនីឹង�ទំ�ាានីពេសំវាា)។

 ¾ អុកផតល់ពេសំវាា ៧០% យល់ថាា “អុកផីល់ពេសំវាាគួរដែតូពេ�ះើកាារសំពេ�មួចចិតូតអំ�ីពេសំវាាដែ�លើនីមាានី 
�ិកាារភាា�គួរទំទំួលយក” (ដែ�លពេនី�ផា�យនីឹង�ទំ�ាានីពេសំវាា)។ ទំនីាឹមួនីឹងពេនាំា�អតូិ�ិើនីមាានី 
�ិកាារភាា� (៨៩.៧%) មួិនីយល់ពេ�ើញថាា អុកផតល់ពេសំវាាបាានី�ងេំឱ្យយ�ួក�ាតូ់ពេ�ះើអះីដែ�ល�ួកពេគ 
មួិនីចង់ពេ�ះើពេនាំា�ពេទំ។



អាា�យដ្ឋាាានៈ អ�ារពេល� ២៤០ ជាានី់ទំី៣ អ�ារ អាានីីណាា ផៃ�វិ ២៧១ សំង្ហាកាតូ់�ឹងទំំ�ុនី �ណឌមាានីើ័យ 
រាាើធាា នីីភិុំពេ�ញ ���រាាជាាណាាច�កកមួព�ជាា

ទ្ធូរ�័ពទៈ (៨៥៥) ១២ ៨៧៦ ៥៤៩
អំុ�ថ្លែមែលៈ  info@accesscambodia.org

សេវិបសាាយៈ  www.accesscambodia.org

សេ�ចក្តីី�ស្ត្របកាា�
រាាល់មួតូិដែ�លបាានី�ង្ហាាាញពេ�ាកុ�ងរបាាយកាារណ៍ពេនី�គឺជាារ�សំ់ Angkor Research and Consulting Ltd ពេហំើយ
មួិនី�ៃ���ញ្ញាចាំង�ីទំសំេនីៈរ�សំ់ Cowater International ឬ AusAID ពេនាំា�ពេទំ។


