
អត្ថថបទរំំលេ�ចពីីការំប្រែ�ប�បួ�គួួរំឱ្្យកត្ថ់សម្គាា្�់៖  

ការំបលេ�ើ�នយនតការំស��បស��ួ� និ��បសិទធភាពីនៃនវិិស័យ

ពីិការំភាពី លេ���្បីីគាំំ�ទការំអនុវិត្ថតន៍ប្រែ�នការំយុទធសាស្ត្រសត 

ជាត្ថិសតីពីីពីិការំភាពី

“កម្មមវិិធីី ACCESS មាានវិិធីីពិិសេ��ម្មួយដែ�លជួួយឲ្យយវិិ�័យពិិកាារភាាពិសេ�ាកម្មុ�ជាាកាាន់ដែ�មាាន 
ប្រ��ិទ្ធធភាាពិសេ�ាយកាារ�សេ�ៀ��នូវិកាារសេធីើ�ដែ�នកាារ និងអនតរាាគម្មន៍ជាាន់គ្នាាា កាារកាា�់�នថយ�កម្មមភាាពិ 
គ្នាមានប្រ�សេ�ាជួន៍ �សេងើ�ន�រិមាាណ និងប្រ��ិទ្ធធភាាពិធីនធាាន”   ប្រ�ធាានកម្មមវិិធីីជាាន់ខុ្ព�់ដៃ�គូអភិិវិឌ្ឍឍន៍រ��់ 

កម្មមវិិធី ីACCESS ។ 
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ការំស��បស��ួ�កុ��វិិស័យពីិការំភាពី 
�ុនលេពី�ក�មវិិធីី ACCESS ចាប់លេ�ើ�� 

       “ម្មុនសេពិលកម្មមវិិធីី          ACCESS         ចាា�់សេ�ើ�ម្ម ដៃ�គូរអនុវិ�តន៍សេធីើ�កាារសេរៀងៗខ្ពួ�នកា�ងកាារសេ�ួ�យ��សេ�ានឹង 
សេ�ចកើីប្រ�ូវិកាាររ��់ជួនមាានពិិកាារភាាពិ...” ប្រ�ធាានកម្មមវិិធីីដៃ�គូអភិិវិឌ្ឍឍន៍រ��់កម្មមវិិធី ីACCESS។

មុ្មនឆ្នាំាា� ២០១៨ មិ្មនមាានយនតកាារ�ប្រម្ម��ប្រមួ្មលចា�់លាា�់ �ប្រមាា�់វិិ�័យពិិកាារភាាពិសេទ្ធ សេ�ាយសាារដែ� 
ធីនធាានថវិិកាា និងធីនធាានម្មនុ�សរ��់ប្រកុម្មប្រ�ឹកា�កម្មមភាាពិជួនពិិកាារ (DAC) មាានក�ណ�់។ កនួងម្មក DAC  

ធួាា�់�ឹកនាំា�កាារ�ប្រម្ម��ប្រមួ្មលមួ្មយច�នួនសេប្រកាាម្មសេ�ចកើដីែណនាំា�រ��់ប្រក�ួង�ងគម្មកិចចអ�ី�យុទ្ធធជួន និងយុវិនី�ិ 
�ម្មបទាា (MOSVY)។ កាារ�ប្រម្ម��ប្រម្មួលទាា�ងសេនាំា�រួម្មមាាន កាារពិិសេប្រគ្នាា�សេ�ា�ល់សេល�កាារអភិិវិឌ្ឍឍដែ�នកាារ 
យុទ្ធធសាាប្រ�តជាា�ិ�តីពិីពិិកាារភាាពិ��ណាាក់កាាលទី្ធ២ (NDSPII) កាារប្រ�ួ�ពិនិិ�យកាារអនុវិ�ត NDSPI និងកាារ�សេងើ�� 
ឬប្រ��ួពិនិិ�យសេគ្នាាលនសេ�ាបាាយនិងសេ�ចកើីដែណនាំា��ើីពិីពិិកាារភាាពិ (ឧ. ទាាក់ទ្ធងនឹងប្រ�ពិ័នធកូតាា)។ កនួងម្មក 
UNDP បាានគ្នាា�ប្រទ្ធប្រកុម្មប្រ�ឹកា�កម្មមភាាពិជួនពិិកាារថ្នាាាកជ់ាា�ិ និងថ្នាាាក់សេខ្ព�តកា�ងកាារ�ប្រម្ម��ប្រម្មួល និងអនុវិ�ត 
NDSP I ដែ�លជាាដែ�ាកម្មួយដៃនគ�និ��ត�ចសេ�ត�ម្ម�ើីពិី�ិទ្ធធិជួន ពិិកាារ សេ�ាកម្មុ�ជាាឆ្នាំាា� 2014-2018 ដែ�លគ្នាា�ប្រទ្ធថវិិកាា 
សេ�ាយនាំាយក�ាានកិចចកាារ�រសេទ្ធ�និងពាាណិជួៀកម្មម (DFAT)។ សេទាា�ជាា�ាាងណាាក៏សេ�ាយដៃ�គូកា�ងវិិ�័យពិិកាារ 
ភាាពិជាាសេប្រច�នបាានសេធីើ�កាារសេរៀងៗខួ្ព�នកា�ងកាារសេរៀ�ច�ដែ�នកាារ�កម្មមភាាពិរ��់ខ្ពួ�នជាាជាាងកាារចូលរួម្មកា�ង��សេណ�រ 
កាារ�ប្រម្ម��ប្រម្មួលសេធីើ�ដែ�នកាាររួម្មម្មួយ។
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“កាារ�ប្រម្ម��ប្រមួ្មល សេរៀ�ច�សេ��ងសេ�ាយកម្មមវិិធីី ACCESS គឺជាាវិិធីីសាាប្រ�តពិិសេ��មួ្មយសេ��ម្មបីនាំា�ម្មក 
នូវិកាារយកចិ�តទ្ធុក�ាក់ពិីប្រគ�់ភាាគីពាាក់ព័ិនធទាា�ងអ�់ច�សេពាា�វិ�ិ័យពិិកាារភាាពិ។ កាារអនុវិ�តសេន�ក៏ប្រ�វូិ
បាានសេគចាា�់ទ្ធុកថ្នាាជាាកាារអនុវិ�តគណសេនយយភាាពិ�ងគម្មដែ�លធាានាំាថ្នាាប្រគ�់ភាាគី�ឹងអ�ពីិ�កម្មមភាាពិ
រ��់ភាាគីដែ�លពាាក់ពិ័នធទាា�ងអ�”់ នាំាយកដៃនប្រកុម្មជួួយខ្ពួ�នឯងប្រ�ុកបាាធាាយ ក�ពិង់ ចាាម្ម ។

ដៃ�គូពាាក់ពិ័នធដែ�លបាាន�មាាា�បាានសេល�កសេ��ងពិីកាារផ្លាួា�់�ត�រជាាសេប្រច�ន ដែ�លសេក��សេចញពីិ��សេណ�រកាារ�ឹក 
នាំា�សេធីើ�ដែ�នកាារ និងកាារ�ប្រម្ម��ប្រម្មួលរួម្មគ្នាាាសេ�ាយកម្មមវិិធីី ACCESS។ កាារផ្លាួា�់�ើ�រទាា�ងសេនាំា�រួម្មមាាន៖ 

 មាានកាារប្រពិម្មសេប្រពិៀងសេល��ួនាំាទី្ធនិងកាារទ្ធទួ្ធលខុ្ព�ប្រ�ូវិចា�់លាា�់�ប្រមាា�់ដៃ�គូអនុវិ�តនីមួ្មយៗ (ឧ. UNDP  

ទ្ធទ្ធួលខ្ពុ�ប្រ�ូវិសេល�កាារ�ប្រម្ម��ប្រម្មួល HI �ើល់កាារគ្នាា�ប្រទ្ធសេ�ាម្មជួឈម្មណឌលសាើារលទ្ធធភាាពិពិលកម្មម
កាាយ�ម្មបទាាច�ដែណក CDPO ទ្ធទ្ធួលខ្ពុ�ប្រ�ូវិសេល�កាារ�សេងើ���ណា�ញ/ទ្ធ�នាំាក់ទ្ធ�នងសេ��ម្មបីសេល�កកម្មុ�់
ឱកាា�កាារងាារ�ប្រមាា�់ជួនមាានពិិកាារភាាពិ។

  មាានវិិធីីសាាប្រ�តរួម្ម�ប្រមាា�់កាារ�តល់សេ�វាាដែ�លសេ�ួ�យ��សេ�ានឹងអាាទ្ធិភាាពិរ��់រ�ាាភិិបាាល។ តាាម្មរយៈ 
កាារ�ប្រម្ម��ប្រមួ្មល�កម្មមភាាពិ និងភូិមិ្មសាាប្រ�តកម្មមវិិធីី សេគបាានរកសេ��ញនិង��សេពិញភាាពិខ្ពើ�ខាា� ច�ដែណក�កម្មមភាាពិ 
ដែ�លជាាន់គ្នាាាប្រ�ូវិបាានលុ�សេចាាល     សេ��ម្មបី�សេងើ�នប្រ��ិទ្ធធភាាពិធីនធាាន។ ជាាឧទាាហរណ៍អងគកាារ CDPO

Agile Development និងប្រគឹ�សាថានម្មីប្រកូហិរ�ញវិ�ថ�ច�សេរ�ន សេពិលសេន�បាានសេធីើ�កាារជាាម្មួយគ្នាាា�ាាងជួិ��ាិទ្ធធ 
សេ��ម្មបីគ្នាា�ប្រទ្ធ�ល់នាំាយក�ាាន�ុខ្ពុមាាលភាាពិ�ប្រមាា�់ជួនពិិកាារ (DWPD) សេ�ាសេល�វិិ�័យកាារងាារកាារ�ណា�� 
�ណា�លជួ�នាំាញ និងហិរ�ញវិ�ថ� សេ�ាកា�ងសេខ្ព�តម្មួយច�នួន តាាម្មរយៈកាារសេធីើ�ឱយប្រ�សេ��រសេ��ងនូវិយនតកាារ��ៀ�ន
ជួនមាានពិិកាារភាាពិសេ�ារកសេ�វាា។ កាារ�ប្រម្ម��ប្រម្មួលក៏បាាន�សេងើ�នដែ�នប្រគ��ណា�់សេ�វាាកម្មមកាារងាារ 
�ប្រមាា�់ជួនមាានពិិកាារភាាពិកា�ងសេខ្ព�តច�នួន��់សេហ�យសេធីើ�ឲ្យយកិចចអនតរាាគម្មន៍សេន�បាានសេ�ា�ល់ម្មនុ�សកាាន់ 
ដែ�សេប្រច�ន។

  ដៃ�គូ�ាាភិិបាាលបាានក�់�មាគាល់ថ្នាាវិិធីី�ប្រម្ម��ប្រម្មួលសេន� បាានពិប្រងឹងទ្ធ�នាំាក់ទ្ធ�នងរ��់ពិួកសេគជាាម្មួយ 
អងគកាារជួនពិិកាារ និងបាានសេធីើ�ឲ្យយភាាាក់ងាាររ�ាាភិិបាាលថមី�ូចជាាប្រក�ួងសេ��ាកិចចនិងហិរ�ញវិ�ថ� (MEF) បាាន 
ចូលរួម្មជាាម្មួយវិិ�័យពិិកាារភាាពិជាាសេល�ក���ូង។ 

  ��រូវិកាារ�ហហិរ�ញ�បទាានរ��់កម្មមវិិធីី ACCESS បាានរួម្មច�ដែណក�ល់កាារ�សេងើ�នធីនធាានសេ�ាកា�ងវិិ�័យ 
សេន�។  ដៃ�គូទាា�ងអ�់បាានចូលរួម្មវិិភាាគទាានហិរ�ញវិ�ថ��ល់កម្មមវិិធីីសេន�ជាាម្មធីយម្ម ១៩ ភាាគរយដៃនម្មូលនិធី ិ
ACCESS �ប្រមាា�់កាារងាារកា�ងវិិ�័យពិិកាារភាាពិ។ សេន�រួម្ម��ច�លទាា�ងកាារ�តល់ម្មូលនិធិីសេ�ាយដៃ�គូររ�ាាភិិបាាល
�ប្រមាា�់ច�ណាាយសេល�កាារសេធីើ���សេណ�រសេ��ម្មបីគ្នាា�ប្រទ្ធ�កម្មមភាាពិរ��់កម្មមវិិធី ីACCESS។ 

   អងគកាារជួនពិិកាារដែ�លបាាន�មាាា�បាានក�់�មាគាល់ថ្នាា��សេណ�រកាារ�ប្រម្ម��ប្រមួ្មលសេន�បាាន�សេងើ�នកាារ
យកចិ�តទ្ធុក�ាក់សេល�សាារ��ខាាន់ដៃនកាារធាានាំាឱកាា�សេ��ាកិចច�ប្រមាា�់ជួនមាានពិិកាារភាាពិ សេ�ាយមាាន
កាារចូលរួម្មពិីវិិ�័យឯកជួនជាាសេល�ក���ូង។   

ការំប្រែ�ប�បួ�កុ��ការំលេធីើ�ប្រែ�នការំ និ�ការំស��ប
ស��ួ�កុ��វិិស័យពិីការំភាពីកុ��ឆ្នាំំ្ំ ២០១៩ 
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“កម្មមវិិធីី ACCESS បាាននាំា�ម្មកនូវិកាារផ្លាួា�់�ត�រជាាសេប្រច�នកា�ងវិិ�័យពិិកាារភាាពិសេ�ាកម្មុ�ជាា។ ខ្ពំ��បាាន 
សេ��ញថ្នាារ�ាាភិិបាាលក�ពិុង�ឹកនាំា� សេហ�យវាាក៏គួរឱយចាា�់អាារម្មមណ៍�ងដែ�រដែ�លមាានកាារចូលរួម្មពិី
MEF។ ខំ្ព��ក៏បាានសេម្ម�លសេ��ញថ្នាាកាាររចនាំាកម្មមវិិធីី ACCESS នាំា�ម្មកនូវិប្រ��ិទ្ធធភាាពិច�ណាាយ�ល់វិិ�័យ
ទាា�ងម្មលូ” ប្រ�ធាានកម្មមវិិធីីជាាន់ខ្ពុ�់ដៃ�គូអនុវិ�តន៍រ��់កម្មមវិិធី ី ACCESS។

“សេ�ាឆ្នាំាា� ២០១៨ កាារ�ប្រម្ម��ប្រមួ្មលកា�ងវិ�ិ័យពិិកាារភាាពិមាានកាាររីកចសេប្រម្ម�នយឺ�។ �ាុដែនតចាា�់តាា�ងពិី
ប្រ�ីមាា�ទ្ធី ៣ ដៃនឆ្នាំាា�២០១៩ ម្មក ខ្ពំ��បាានសេ��ញថ្នាាកាារ�ប្រម្ម��ប្រម្មួលមាានភាាពិប្រ�សេ��រសេ��ងគួរឱយក�់ 
�មាគាល់ សេហ�យយនតកាារ�ប្រម្ម��ប្រម្មួលជាាសេប្រច�នប្រ�ូវិបាាន�សេងើ��សេ��ងសេ��ម្មបីសេធីើ�ឱយកាារសេ�ួ�យ���ប្រមាា�់
វិិ�័យពិិកាារភាាពិសេ�ាកា�ងសេខ្ព�តមាានភាាពិប្រ�សេ��រសេ��ង” អនុប្រ�ធាានម្មនីីរ�ងគម្មកិចច អ�ី�យុទ្ធធជួន និង  
យុវិនី�ិ�ម្មបទាា សេខ្ព�តក�ពិង់ចាាម្ម។

ប្រកុម្មកាារងាារកម្មមវិិធីី ACCESS បាានជួួយ�ល់ MOSVY និង DAC កា�ងកាារ�សេងើ��ដែ�នកាារកាារងាារដែ�ម្មួយ 
ជាាម្មួយអាកពាាក់ពិ័នធថ្នាាាក់ជាា�ិ និងថ្នាាាក់សេខ្ព�តសេ��ម្មបីគ្នាា�ប្រទ្ធ�ល់កាារអនុវិ�ត NDSP II ។ ��សេណ�រកាារទាា�ងសេនាំា�
រួម្មមាាន៖ 

  �ិកាាាសាាលាាម្មួយសេ�ាដែខ្ពឧ�ភាាឆ្នាំាា� ២០១៩ សេ��ម្មបីពិិភាាកានិងប្រ�ុ�ប្រ�ួលសេល�អាាទ្ធិភាាពិ��ខាាន់ៗ

 កាារសេ�ា�សេ��ងដៃនដែ�នកាារកាារងាាររ��់ដៃ�គូអនុវិ�តន៍ សេ��ម្មបីឲ្យយប្រកុម្មកាារងាារកម្មមវិិធីី ACCESS និង  
MOSVY បាានប្រ�ួ�ពិិនិ�យសេ��ម្មបីធាានាំាឲ្យយមាានភាាពិ�ុី�ងាើាក់ និងមាានទ្ធ�នាំាក់ទ្ធ�នងគ្នាាា

   កាារប្រចបាាច់��ច�លគ្នាាាដៃន�កម្មមភាាពិជាាសេប្រច�នសេ�ាកា�ងដែ�នកាារកាារងាារសាាម្ម�ញម្មួយរួម្មគ្នាាា សេ�ាយកម្មមវិិធីី ACCESS 

   ពិនិិ�យភាាពិប្រ�ឹម្មប្រ�ូវិ និងកាារ�ប្រម្មួលដែ�នកាារកាារងាាររ��់ដៃ�គូអភិវិិឌ្ឍឍន៍កា�ងវិិ�័យពិិកាារភាាពិ ក៏�ូចជាាពិី
ដៃ�គូកា�ង វិិ�័យ GBV 

  កាារ�សេប្រម្មចចុងសេប្រកាាយ និងកាារសេធីើ��ទ្ធ�ងាាាញពិីដែ�នកាារកាារងាាររួម្មសេប្រកាាយពិីមាានកាារពិិសេប្រគ្នាា�សេ�ា�ល់។

  �ិកាាាសាាលាា�សពិើ�ាយសេ�ាតាាម្មសេខ្ព�តសេគ្នាាលសេ�ាច�នួន�ី កា�ងដែខ្ពវិិចិិកាា និងធីា� ឆ្នាំាា�២០១៩ និងកាារ�នត 
ដែកលម្មអដែ�នកាារកាារងាារ�ដែនថម្មសេទ្ធៀ�សេ�ាយដែ�អកសេល�ម្ម�ិសេ�ា�ល់ដែ�លទ្ធទួ្ធលបាានពិីកាារពិិសេប្រគ្នាា�សេ�ា�ល់។

សេពិញម្មួយ��សេណ�រកាារសេន� កម្មមវិិធីី ACCESS បាានសេរៀ�ច�ឯកសាារពាាក់ពិ័នធ�ប្រមាា�់ម្មន្រ្តីនតី MOSVY បាាន 
�ើល់ជួ�នួយ�ល់កាារសេរៀ�ច��ិកាាាសាាលាា និងបាានពិិសេប្រគ្នាា�សេ�ា�ល់ និងសេ�ា��ុ�ធាា�ុចូលពិីម្មន្រ្តីនតី�ម្មភាាគ ី
សេ�ាកា�ងកាារសេរៀ�ច�ប្រ�ធាាន�ទ្ធ និងរសេ�ៀ�វាារៈ។ កម្មមវិិធីី ACCESS ក៏បាាន�ើល់សេ�ា�ល់�សេចចកសេទ្ធ��ល ់
MOSVY ទាាក់ទ្ធងនឹងកាារ�ើល់សេ�វាាកាារ�ណា���ណា�ល និងកាារ�ប្រម្ម��ប្រម្មួលភាាពិជាាអាក�ឹកនាំា�រ��់
ពិួកសេគកា�ង��សេណ�រកាារសេន�រួម្មទាា�ងកាារចូលរួម្មរ��់ភាាគីពាាក់ព័ិនធដែ�ាកពិិកាារភាាពិ និង GBV ពិីប្រក�ួង និងដៃ�គ ូ
អនុវិ�តន៍សេ�សងៗ។

ACCESS  គាំំ�ទ��់ការំផ្លាា្ស់បត�រំលេនះ 
លេ�យ�ឹកនាំំ�ំលេ��រំការំលេធីើ�ប្រែ�នការំរំួ�គាំំ្
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ការំវាយត្ថនៃ�ៃពីរីំលេបៀបប្រែ�� ACCESS  

បានចូ�រំួ�ចំប្រែ�កកុ��ការំផ្លាា្ស់បត�រំ

សេ��សេទាា�ជាាមាាន�នីៈនសេ�ាបាាយខាួា�ងកា�ងច�សេណាាម្មភាាគីពាាក់ពិ័នធកា�ងវិិ�័យសេន�សេ��ម្មបីពិប្រងឹងកិចច
�ហប្រ��ិ��តិកាារ �ាុដែនតសេ��គ្នាមានវិ�តមាានកម្មមវិិធីី ACCESS ប្រ�ដែហលជាាម្មិនមាានធីនធាាន ឥទ្ធធិពិល ឬ�ម្ម�ថភាាពិ
�សេចចកសេទ្ធ�ប្រគ�់ប្រគ្នាាន់សេ��ម្មបីអនុវិ�តកាារ�ប្រម្ម��ប្រម្មួល និងកាារសេធីើ�ដែ�នកាាររួម្មគ្នាាាសេ�ាយ ប្រ��ិទ្ធធភាាពិនិង 
មាានអ�ថន័យសេនាំា�សេទ្ធ។ ម្មន្រ្តីនតីដែ�លប្រ�ូវិបាាន�មាាា�ន៍ម្មួយច�នួនបាានក�់�មាគាល់ថ្នាាសេ�ាសេពិលកម្មមវិិធី ី

ACCESS ចាា�់សេ�ើ�ម្ម ម្មន្រ្តីនតីរ�ាាភិិបាាលនិងភាាគីកា�ងវិិ�័យពិិកាារភាាពិបាានទ្ធទ្ធួលសាគាល់អ�ពិី�ប្រម្មូវិកាារ កាារ�ប្រម្ម�
�ប្រម្មួលរួចសេ�ាសេហ�យ �ាុដែនតពិុ�មាានសាថា�័នណាាម្មួយដែ�លមាានទាា�ងធីនធាាន និងឥទ្ធធិពិលសេ��ម្មបីសេធីើ�ឱយវាា
សេក��សេ��ងសេនាំា�សេទ្ធ។ ម្មន្រ្តីនតីដែ�លប្រ�ូវិបាាន�មាាា�ន៍ទាា�ងអ�់បាាន�សេ�ចញម្ម�ិថ្នាា ប្រ��ិនសេ��គ្នាមានជួ�នួយ
ហិរ�ញវិ�ថ�និង�សេចចកសេទ្ធ�រ��់កម្មមវិិធីី ACCESS សេទ្ធ កាារ�ប្រម្ម��ប្រម្មួលទ្ធ�នងជាានឹងប្រ�ូវិបាានពិនារសេពិលឬ
ខ្ពើ�កាារចូលរួម្មប្រ�ក�សេ�ាយអ�ថន័យពិីភាាគីពាាក់ពិ័នធទាា�ងអ�់។ ពិួកសេគបាានក�់�មាគាល់�ងដែ�រថ្នាាកាារចូល 
រួម្ម�ាាង�កម្មមរ��់កម្មមវិិធីី ACCESS ក៏បាានជួួយនាំា�ប្រក�ួងសេ�សងសេទ្ធៀ�ម្មកចូលរួម្ម�ងដែ�រ �ូចជាាម្មន្រ្តីនតី
ជាាន់ខ្ពុ�់ពិីប្រក�ួងកិចចកាារនាំារី DAC  MOSVY និង  MEF។  

សេទាា��ីជាា��សេណ�រកាារសេរៀ�ច�ដែ�នកាាររួម្មគ្នាាាមាានអ�ថប្រ�សេ�ាជួន៍សេប្រច�នក៏សេ�ាយ សេ�ាកា�ងកាារ�ីង់ម្ម�ិដៃន 
ភាាពិជាាដៃ�គូរ��់កម្មមវិិធីី ACCESS អាកសេ�ួ�យ��ណួរពិីខាាងដៃ�គូអនុវិ�ត បាានសេល�កសេ��ងអ�ពិី�ប្រម្មូវិកាារកា�ងកាារ 
ក�ណ�់�ួនាំាទី្ធ និងទ្ធ�នួលខុ្ព�ប្រ�ូវិឲ្យយចា�់�ដែនថម្មសេទ្ធៀ� ប្រពិម្មទាា�ងសេល�កកមុ្ម�់កាារទ្ធ�នាំាក់ទ្ធ�នងដែ�រ។ កម្មមវិិធីី 
ACCESS ក�ពុិង�ើ�ដែ�ើងសេ�ា�ប្រសាាយករណីសេន�តាាម្មរយៈកាារប្រ�ជួុ�សេទ្ធៀងទាា�់ និងកាារចងប្រកងឯកសាារ�ើីពិី
�ួនាំាទ្ធីនិងទ្ធ�នួលខ្ពុ�ប្រ�ូវិឲ្យយកាាន់ដែ�ចា�់លាា�់ជាាងម្មុន។ ដៃ�គូរ��់កម្មមវិិធីី ACCESS ទាា�ងអ�់ រួម្មទាា�ង
ដៃ�គូ�ាាភិិបាាលបាានក�់�មាគាល់ថ្នាាមាានកាារងាារសេប្រច�នដែ�លប្រ�ូវិសេធីើ�សេ��ម្មបី�សេងើ�នកិចច�ហកាារអនតរវិ�ិ័យ។ 

លេ�លេរំៀន និ�ការំលេផ្លាោ្ត្ថការំយកចិត្ថតទុក�ក់  
នាំលេពី�អនាំគួត្ថរំបស ់ACCESS 

•    កម្រិ�ិតសំំខាាន់់នៃន់កាារប្រែម្រិែម្រិែួល

កាារដែប្រ�ប្រ�ួលប្រ�ូវិបាានសេគចាា�់ទុ្ធកថ្នាាមាាន់សាារសំំខាាន់់
ជាាមួ្មយនឹងភិ័�ត�តាាង�ងាាាញថ្នាាភាាគីពាាក់ព័ិនធ និង
�ម្មភាាគីរ�ាាភិិបាាលទ្ធទួ្ធលបាានអ�ថប្រ�សេ�ាជួន៍�ាាង
ចា�់ពិី��សេណ�រកាារសេរៀ�ច�ដែ�នកាាររួម្មគ្នាាា។ ភាាគី
ពាាក់ពិ័នធ និង�ម្មភាាគីបាាន�ងាាាញកាារសេ�តជាំាចិ�ត 
គ្នាា�ប្រទ្ធច�សេពាា���សេណ�រកាារសេន�           សេ�ាយសាារមាា�ញ្ញាញា 
���ូងម្មួយច�នួនដែ�ល�ម្មភាាគីរ�ាាភិិបាាលបាាន
�ងាាាញពិីភាាពិជាាមាចា�់កាាន់ដែ�សេប្រច�នសេ��ង និងបាាន 
ចូលរួម្មច�ដែណកដែ�ាកហិរ�ញវិ�ថ��ល់��សេណ�រកាារសេន�។ 

កម្រិ�ិតនៃន់កាារចូូលរួ�រែសំ់ក�មវិិធីី
 ••••••

កប្រម្មិ�ដៃនកាារចូលរួម្មច�ដែណករ��់កម្មមវិិធី ី ACCESS 
ច�សេពាា�កាារផ្លាួា�់�ត�រប្រ�ូវិបាានវាាយ�ដៃម្មួថ្នាាមាានសាារ 
��ខាាន់ខាួា�ង។ អាកដែ�លបាាន�មាាា�ន៍សេជួឿជាាក់ថ្នាា 
សេ��គ្នាមានកម្មមវិិធីី ACCESS កាារផ្លាួា�់�ត�រដែ�លបាាន
រាាយកាារណ៍ប្រ�ដែហលជាាម្មិនសេក��សេ��ងសេទ្ធ។ សេទាា�� ី
ជាា�នីៈផួ្លាា�់�ត�រមាានកប្រម្មិ�ខ្ពុ�់ក៏សេ�ាយរ�ាាភិិបាាល
កម្មុ�ជាាមាាន�ម្ម�ថភាាពិ�សេចចកសេទ្ធ� និងធីនធាានម្មិន
ប្រគ�់ប្រគ្នាាន់សេ��ម្មបីសេធីើ�ឲ្យយមាានកាារផួ្លាា�់�ត�រសេក��សេ��ង។  
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1.1 ភាពីខ្លាំា្ំ�នៃនទិនុន័យប្រែ��បញ្ជាា្ក់អំពីីការំប្រែ�ប�បួ�គួួរំឱ្្យកត្ថ់់សម្គាា្�់

ភាាពិខួាា�ងជាារួម្មដៃនភិ័�ត�តាាងកា�ងកាារគ្នាា�ប្រទ្ធ�ល់កាារ�ីង់ម្ម�ិសេន�ប្រ�ូវិបាានវាាយ�ដៃមួ្មថ្នាាមាានកប្រមិ្ម�ម្មធីយម្ម1។ 
វាា�ួ���ញ្ញាចា�ងថ្នាាភិ័�ត�តាាងរួម្មមាានពិ័�៌មាានដែ�លប្រ�ម្មូលបាានពិី�ទ្ធ�មាាា�ន៍ និងសេវិទ្ធិកាាសាាធាារណៈ និងកាារ 
ពិិភាាកាដែ�លពាាក់ពិ័នធនឹង�ុគគលិករ��់ ACCESS �ូសេចា�សេហ�យអាាចនឹងមាានភាាពិល�សេអៀងខាួា�ង។ សេទាា�ជាា 
�ាាងណាាក៏សេ�ាយ ភិ�ើ�តាាងសេន�ប្រ�ូវិបាានគ្នាា�ប្រទ្ធ សេ�ាយពិ័�៌មាានពិីកាារ�ីង់ម្ម�ិភាាពិជាាដៃ�គូដែ�ល�ឹកនាំា�សេ�ាយ 
ប្រកុម្មហុុនពិិសេប្រគ្នាា�សេ�ា�ល់ឯករាាជួយ (RealTime Evaluation) ដែ�ល�តល់នូវិកាារវាាយ�ដៃម្មួ�៏សេសាមា�ប្រ�ង់�ដែនថម្ម
សេទ្ធៀ��ើីពិីទ្ធ�នាំាក់ទ្ធ�នងកាារងាារកា�ងច�សេណាាម្មអាកពាាក់ពិ័នធទាា�ងអ�់។ សេទាា�ជាា�ាាងណាាក៏សេ�ាយ កាារ�ីង់ម្ម�ិ
ភាាពិជាាដៃ�គូក៏មាានក�ហិ�ម្មួយច�នួនដែ�រ សេ�ាយសាារដែ�ទ្ធ�ហ���ណាាក ម្មិនធី�លមម្មសេ��ម្មបី��ណាាងឲ្យយដៃនវិិ�័យ
ទាា�ងមូ្មលបាាន។

1.2 �បភពីទិនុន័យ  

1. ក�ណ�់សេហ�ុប្រ�ជួុ�កម្មមវិិធីី ACCESS៖ កិចចប្រ�ជួុ�វិិ�័យពិិកាារភាាពិ���ូង កាាលពិីដៃថៃទ្ធី២៣ ដែខ្ពម្មករាា ឆ្នាំាា� 
២០២០ សេ�ា�ណា�គ្នាារភិា�សេពិញ (�នី�់  Carnation)

2.  របាាយកាារណ៍កាារអសេងើ�ភាាពិជាាដៃ�គូរ��់កម្មមវិិធី ីACCESS (RealTime Evaluation) ដែខ្ពកុម្មាៈ ២០២០
3.  ក�ណ�់សេហ�ុ�ិកាាាសាាលាា�ួ���ញ្ញាចា�ងរយៈសេពិល ៦ ដែខ្ពរ��់កម្មមវិិធីី ACCESS ដៃថៃទី្ធ១៣ ដែខ្ពកុម្មាៈ ឆ្នាំាា� ២០២០.
4. ក�ណ�់ប្រតាាកិចច�មាាា�ន៍�ើពីីិកាារផួ្លាា�់�ត�រដែ�លគួរឱយក�់�មាគាល់សេ�ាយ�ុគគលិកកម្មមវិិធីី ACCESS សេ�ាកា�ង

កិចចប្រ�ជួុ�វិិ�័យពិិកាារភាាពិកាាលពិីដៃថៃទ្ធី ២៣ ម្មករាា ២០២០
 5. ក�ណ�់ប្រតាាកិចច�មាាា�ន៍�ើពីីិកាារផួ្លាា�់�ត�រដែ�លគួរឱយក�់�មាគាល់សេ�ាយ�ុគគលិកកម្មមវិិធីី ACCESS សេ�ាកា�ង 

កិចចប្រ�ជួុ�ជាាម្មួយម្មនីីរ�ងគម្មកិចច អ�ី�យុទ្ធធជួន និង យុវិនី�ិ�ម្មបទាា និង RSDOB សេខ្ព�តក�ពិង់ចាាម្ម កាាលពិី
ដៃថៃទ្ធី ៦ កុម្មាៈ ២០២០  

1 កាារវិិនិចិ័យសេន�ដែ�អកសេល�ខាាា��ីដៃនភាាពិខាួា�ងដៃនភិ�ត�តាាងកប្រម្មិ�ទាា� ម្មធីយម្ម និងខ្ពុ�់។ ទ្ធ�នុកចិ�តកា�ងកប្រម្មិ�ម្មធីយម្មប្រ�ូវិបាានចងអ�ល�ងាាាញសេ�ាកា�ង 
  កាារសេបាា�ពិុម្មុ�ាយដែ�លគ្នាមានភាាពិជាាដៃ�គូ វិិសាាលភាាពិមាានក�ណ�់សេ�ាយសាារអាកសេ�ួ�យ��ណួរអាាចមាានកាារពាាក់ពិ័នធនឹងគសេប្រមាាង ឬក៏មាានកាារ 
  ល�បាាកកា�ងកាារសេធីើ�ប្រ�សីេកាាណភិ�ើ�តាាងឲ្យយបាានទ្ធូល�ទ្ធូលាាយ។ វាាជាាកាារ�នាិ�ាានចា�់លាា�់ និងអាាចទ្ធុកចិ�តបាាន។ កាារប្រសាាវិប្រជាាវិ�ដែនថម្មអាាចនឹង 
  ផ្លាួា�់�ត�រច�ណាា�់ថ្នាាាក់សេន�។

អាាសំយដ្ឋាាាន់ៈ  អាាគ្នាារសេលខ្ព ២៤០ ជាាន់ទ្ធី៣ អគ្នាារ អាានីណាា  �ួ�វិ ២៧១ �ងាើា�់�ឹងទ្ធ�ពិុន 
  ខ្ពណឌមាានជួ័យ រាាជួធាានីភិា�សេពិញ ប្រពិ�រាាជាាណាាចប្រកកម្មុ�ជាា
ទូូរសំ័ព្ទៈៈៈ           (៨៥៥) ១២ ៨៧៦ ៥៤៩

អីុី�ប្រែ�ែល:            info@accesscambodia.org

វេវិែសាាយៈ      www.accesscambodia.org


