អត្ថថបទរំំលេ�ចពីីការប្រែ��ប្រួ�ួលគួួរឱ្្យកត់់សម្គាា�ល់់៖

ការបង្កើ�ើ�នយន្តតការសម្រ�បសម្រួ�ួល និិងប្រ�សិិទ្ធធភាពនៃ�វិិស័័យ
ពិិការភាព ដើ�ើម្្បីីគាំំទ្រ�ការអនុុវត្តតន៍៍ផែ�នការយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ
ជាតិិស្តីី�ពីីពិិការភាព

“កម្មមវិិធីី ACCESS មាានវិិធីីពិិសេ�សមួួយដែ�លជួួយឲ្យយវិិស័័យពិិកាារភាាពនៅ�ៅកម្ពុុ�ជាាកាាន់់តែ�មាាន

ប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ាពដោ�ោយកាារបញ្ជៀ�ៀ�សនូូវកាារធ្វើ�ើផែ� �នកាារ និិងអន្តតរាាគមន៍៍ជាាន់់គ្នា�ា កាារកាាត់់បន្ថយ
ថ សកម្មមភាាព
គ្មាា�នប្រ�យោ�ោជន៍៍ បង្កើ�ើន
� បរិិមាាណ និិងប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ាពធនធាាន”
កម្មមវិិធីី ACCESS ។

ប្រ�ធាានកម្មមវិធី
ិ ជា
ី ាន់់ខ្ពពស់់ដៃ�គូូអភិិវឌ្ឍឍន៍៍របស់់

ការសម្រ�បសម្រួ�ួលក្នុុ�ងវិិស័័យពិិការភាព
មុុនពេ�លកម្មមវិិធីី ACCESS ចាប់់ផ្ដើ�ើ�ម

“មុុនពេ�លកម្មមវិិធីី ACCESS ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម ដៃ�គូូរអនុុវត្តតន៍៍ធ្វើ�ើ�កាាររៀ�ៀងៗខ្លួួ�នក្នុុ�ងកាារឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�ៅនឹឹង
សេ�ចក្ដីី�ត្រូ�ូវកាាររបស់់ជនមាានពិិកាារភាាព...” ប្រ�ធាានកម្មមវិិធីីដៃ�គូូអភិិវឌ្ឍឍន៍៍របស់់កម្មមវិិធីី ACCESS។
មុុនឆ្នាំំ�� ២០១៨ មិិនមាានយន្តតកាារសម្រ�បសម្រួ�ួលច្បាាស់់លាាស់់ សម្រា�ាប់់វិស័
ិ យ
័ ពិិកាារភាាពទេ� ដោ�ោយសាារតែ�

ធនធាានថវិិកាា និិងធនធាានមនុុស្សសរបស់់ក្រុ�មប្រឹ
ុ �ឹក្សាាសកម្មមភាាពជនពិិកាារ (DAC) មាានកំំណត់់។ កន្លលងមក DAC

ឹ នាំំ�កាារសម្រ�បសម្រួ�ួលមួួយចំំនួួនក្រោ��ោមសេ�ចក្ដីី�ណែ�នាំំ�របស់់ក្រ�សួង
ួ សង្គគមកិច្ច
ិ អ
ច តីីតយុទ្ធ
ុ ជ
ធ ន និិងយុុវនីតិ
ី ិ
ធ្លាា�ប់់ដឹក
សម្បបទាា (MOSVY)។ កាារសម្រ�បសម្រួ�ួលទាំំ�ងនោះ�ះ�រួួមមាាន កាារពិិគ្រោះ��ះ�យោ�ោបល់់លើ�ើកាារអភិិវឌ្ឍឍផែ�នកាារ
យុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រជាាតិិស្តីី�ពីីពិិកាារភាាពដំំណាាក់់កាាលទីី២ (NDSPII) កាារត្រួ�ួតពិិនិិត្យយកាារអនុុវត្តត NDSPI និិងកាារបង្កើ�ើ�ត

ឬត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយគោ�ោលនយោ�ោបាាយនិិងសេ�ចក្ដីី�ណែ�នាំំ�ស្ដីី�ពីីពិិកាារភាាព (ឧ. ទាាក់់ទងនឹឹងប្រ�ព័័ន្ធធកូូតាា)។ កន្លលងមក
UNDP បាានគាំំ�ទ្រ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាសកម្មមភាាពជនពិិកាារថ្នាា�ក់ជា
់ ាតិិ និិងថ្នាា�ក់់ខេ�ត្តតក្នុុ�ងកាារសម្រ�បសម្រួ�ួល និិងអនុុវត្តត

NDSP I ដែ�លជាាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�គំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មស្ដីី�ពីីសិិទ្ធិិ�ជន ពិិកាារ នៅ�ៅកម្ពុុ�ជាាឆ្នាំំ�� 2014-2018 ដែ�លគាំំ�ទ្រ�ថវិិកាា

ដោ�ោយនាាយកដ្ឋាា�នកិិច្ចចកាារបរទេ�សនិិងពាាណិិជ្ជជកម្មម (DFAT)។ ទោះ�ះ�ជាាយ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយដៃ�គូូក្នុុ�ងវិិស័័យពិិកាារ

ភាាពជាាច្រើ�ើ�នបាានធ្វើ�ើ�កាាររៀ�ៀងៗខ្លួួ�នក្នុុ�ងកាាររៀ�ៀបចំំផែ�នកាារសកម្មមភាាពរបស់់ខ្លួួ�នជាាជាាងកាារចូូលរួួមក្នុុ�ងដំំណើ�ើរ
កាារសម្រ�បសម្រួ�ួលធ្វើ�ើ�ផែ�នកាាររួួមមួួយ។

2

ការប្រែ��ប្រួ�ួលក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�ផែ�នការ និិងការសម្រ�ប
សម្រួ�ួលក្នុុ�ងវិិស័័យពិិការភាពក្នុុ�ងឆ្នាំំ�� ២០១៩

“កាារសម្រ�បសម្រួ�ួល រៀ�ៀបចំំឡើ�ង
ើ ដោ�ោយកម្មមវិធី
ិ ី ACCESS គឺឺជាាវិិធីសា
ី ាស្រ្ត�ពិ
ត សេិ �សមួួយដើ�ើម្បីី�នាំំ�មក

នូូវកាារយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ពីីគ្រ�ប់់ភាាគីីពាាក់់ព័័ន្ធធទាំំ�ងអស់់ចំំពោះ�ះ�វិិស័័យពិិកាារភាាព។ កាារអនុុវត្តតនេះ�ះក៏៏ត្រូ�ូវ
បាានគេ�ចាាត់់ទុុកថាាជាាកាារអនុុវត្តតគណនេ�យ្យយភាាពសង្គគមដែ�លធាានាាថាាគ្រ�ប់់ភាាគីីដឹឹងអំំពីីសកម្មមភាាព
របស់់ភាាគីីដែ�លពាាក់់ព័័ន្ធធទាំំ�ងអស់់” នាាយកនៃ�ក្រុ�ុមជួួយខ្លួួ�នឯងស្រុ�ុកបាាធាាយ កំំពង់់ចាាម។

ដៃ�គូូពាាក់់ព័័ន្ធធដែ�លបាានសម្ភាា�សបាានលើ�ើកឡើ�ើងពីីកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រជាាច្រើ�ើ�ន ដែ�លកើ�ើតចេ�ញពីីដំំណើ�ើរកាារដឹឹក

នាំំ�ធ្វើ�ើ�ផែ�នកាារ និិងកាារសម្រ�បសម្រួ�ួលរួួមគ្នាា�ដោ�ោយកម្មមវិិធីី ACCESS។ កាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រទាំំ�ងនោះ�ះ�រួួមមាាន៖

មាានកាារព្រ�មព្រៀ��ៀងលើ�ើតួួនាាទីីនិង
ិ កាារទទួួលខុុសត្រូ�ូវច្បាាស់់លាាស់់សម្រា�ាប់់ដៃ�គូូអនុុវត្តនី
ត មួ
ី យ
ួ ៗ (ឧ. UNDP
ទទួួលខុុសត្រូ�ូវលើ�ើកាារសម្រ�បសម្រួ�ួល HI ផ្ដដល់់កាារគាំំ�ទ្រ�ទៅ�ៅមជ្ឈឈមណ្ឌឌលស្ដាា�រលទ្ធធភាាពពលកម្មម

កាាយសម្បបទាាចំំណែ�ក CDPO ទទួួលខុុសត្រូ�ូវលើ�ើកាារបង្កើ�ើ�តបណ្ដាា�ញ/ទំំនាាក់់ទំំនងដើ�ើម្បីី�លើ�ើកកម្ពពស់់

ឱកាាសកាារងាារសម្រា�ាប់់ជនមាានពិិកាារភាាព។

មាានវិិធីីសាាស្រ្ត�តរួួមសម្រា�ាប់់កាារផ្តតល់់សេ�វាាដែ�លឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�ៅនឹឹងអាាទិិភាាពរបស់់រដ្ឋាា�ភិិបាាល។ តាាមរយៈៈ
កាារសម្រ�បសម្រួ�ួលសកម្មមភាាព និិងភូូមិសា
ិ ាស្រ្ត�ក
ត ម្មមវិធី
ិ ី គេ�បាានរកឃើ�ញ
ើ និិងបំំពេ�ញភាាពខ្វះះ�ខាាត ចំំណែ�កសកម្មមភាាព
ដែ�លជាាន់់គ្នាា�ត្រូ�ូវបាានលុុបចោ�ោល ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�នប្រ�សិិទ្ធធភាាពធនធាាន។ ជាាឧទាាហរណ៍៍អង្គគកាារ CDPO

Agile Development និិងគ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នមីីក្រូ�ូហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ចំំរើើ�ន ពេ�លនេះ�ះបាានធ្វើ�ើ�កាារជាាមួួយគ្នាា�យ៉ាា�ងជិិតស្និិ�ទ្ធធ
ដើ�ើម្បីី�គាំំ�ទ្រ�ដល់់នាាយកដ្ឋាា�នសុុខុុមាាលភាាពសម្រា�ាប់់ជនពិិកាារ (DWPD) ទៅ�ៅលើ�ើវិិស័័យកាារងាារកាារបណ្ដុះះ��

បណ្ដាា�លជំំនាាញ និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ� នៅ�ៅក្នុុ�ងខេ�ត្តតមួួយចំំនួួន តាាមរយៈៈកាារធ្វើ�ើ�ឱ្យយប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូូវយន្តតកាារបញ្ជូូ�ន

ជនមាានពិិកាារភាាពទៅ�ៅរកសេ�វាា។ កាារសម្រ�បសម្រួ�ួលក៏៏បាានបង្កើ�ើ�នដែ�នគ្រ�បដណ្តតប់់សេ�វាាកម្មមកាារងាារ
សម្រា�ាប់់ជនមាានពិិកាារភាាពក្នុុ�ងខេ�ត្តតចំំនួួនដប់់ហើ�ើយធ្វើ�ើ�ឲ្យយកិិច្ចចអន្តតរាាគមន៍៍នេះ�ះបាានទៅ�ៅដល់់មនុុស្សសកាាន់់
តែ�ច្រើ�ើ�ន។

ដៃ�គូូដ្ឋាា�ភិិបាាលបាានកត់់សម្គាា�ល់់ថាាវិិធីីសម្រ�បសម្រួ�ួលនេះ�ះ បាានពង្រឹ�ឹងទំំនាាក់់ទំំនងរបស់់ពួួកគេ�ជាាមួួយ

អង្គគកាារជនពិិកាារ និិងបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយភ្នាា�ក់់ងាាររដ្ឋាា�ភិិបាាលថ្មីី�ដូូចជាាក្រ�សួួងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចនិិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (MEF) បាាន
ចូូលរួួមជាាមួួយវិិស័័យពិិកាារភាាពជាាលើ�ើកដំំបូូង។

តំំរូូវកាារសហហិិរញ្ញញប្បបទាានរបស់់កម្មមវិិធីី ACCESS បាានរួួមចំំណែ�កដល់់កាារបង្កើ�ើ�នធនធាាននៅ�ៅក្នុុ�ងវិិស័័យ
នេះ�ះ។ ដៃ�គូូទាំំ�ងអស់់បាានចូូលរួួមវិិភាាគទាានហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដល់់កម្មមវិិធីីនេះ�ះជាាមធ្យយម ១៩ ភាាគរយនៃ�មូូលនិិធិិ

ACCESS សម្រា�ាប់់កាារងាារក្នុុ�ងវិិស័័យពិិកាារភាាព។ នេះ�ះរួួមបញ្ចូូ�លទាំំ�ងកាារផ្តតល់់មូូលនិិធិិដោ�ោយដៃ�គូូររដ្ឋាា�ភិិបាាល
សម្រា�ាប់់ចំំណាាយលើ�ើកាារធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរដើ�ើម្បីី�គាំំ�ទ្រ�សកម្មមភាាពរបស់់កម្មមវិិធីី ACCESS។

អង្គគកាារជនពិិកាារដែ�លបាានសម្ភាា�សបាានកត់់សម្គាា�ល់់ថាាដំំណើ�ើរកាារសម្រ�បសម្រួ�ួលនេះ�ះបាានបង្កើ�ើ�នកាារ
យកចិិត្តតទុុកដាាក់់លើ�ើសាារសំំខាាន់់នៃ�កាារធាានាាឱកាាសសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចសម្រា�ាប់់ជនមាានពិិកាារភាាព ដោ�ោយមាាន
កាារចូូលរួួមពីីវិិស័័យឯកជនជាាលើ�ើកដំំបូូង។
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ACCESS គាំំទ្រ�ដល់់ការផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រនេះ�ះ

ដោ�យដឹឹកនាំំដំំណើ�ើរការធ្វើ�ើ�ផែ�នការរួួមគ្នាា�
“កម្មមវិិធីី ACCESS បាាននាំំ�មកនូូវកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រជាាច្រើ�ើ�នក្នុុ�ងវិិស័័យពិិកាារភាាពនៅ�ៅកម្ពុុ�ជាា។ ខ្ញុំំ�បាាន
ឃើ�ើញថាារដ្ឋាា�ភិិបាាលកំំពុុងដឹឹកនាំំ� ហើ�ើយវាាក៏៏គួួរឱ្យយចាាប់់អាារម្មមណ៍៍ផងដែ�រដែ�លមាានកាារចូូលរួួមពីី

MEF។ ខ្ញុំំ�ក៏៏បាានមើ�ើលឃើ�ើញថាាកាាររចនាាកម្មមវិិធីី ACCESS នាំំ�មកនូូវប្រ�សិិទ្ធធភាាពចំំណាាយដល់់វិិស័័យ

ទាំំ�ងមូូល” ប្រ�ធាានកម្មមវិិធីីជាាន់់ខ្ពពស់់ដៃ�គូូអនុុវត្តតន៍៍របស់់កម្មមវិិធីី ACCESS។

“នៅ�ៅឆ្នាំំ�� ២០១៨ កាារសម្រ�បសម្រួ�ួលក្នុុ�ងវិិស័័យពិិកាារភាាពមាានកាាររីីកចម្រើ�ើ�នយឺឺត។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែចាាប់់តាំំ�ងពីី

ត្រី�ីមាាសទីី ៣ នៃ�ឆ្នាំំ��២០១៩ មក ខ្ញុំំ�បាានឃើ�ើញថាាកាារសម្រ�បសម្រួ�ួលមាានភាាពប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងគួួរឱ្យយកត់់

សម្គាា�ល់់ ហើ�ើយយន្តតកាារសម្រ�បសម្រួ�ួលជាាច្រើ�ើ�នត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឱ្យយកាារឆ្លើ�ើ�យតបសម្រា�ាប់់
វិិស័័យពិិកាារភាាពនៅ�ៅក្នុុ�ងខេ�ត្តតមាានភាាពប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង” អនុុប្រ�ធាានមន្ទីី�រសង្គគមកិិច្ចច អតីីតយុុទ្ធធជន និិង

យុុវនីីតិិសម្បបទាា ខេ�ត្តតកំំពង់់ចាាម។

ក្រុ�ុមកាារងាារកម្មមវិិធីី ACCESS បាានជួួយដល់់ MOSVY និិង DAC ក្នុុ�ងកាារបង្កើ�ើ�តផែ�នកាារកាារងាារតែ�មួួយ

ជាាមួួយអ្ននកពាាក់់ព័័ន្ធធថ្នាា�ក់់ជាាតិិ និិងថ្នាា�ក់់ខេ�ត្តតដើ�ើម្បីី�គាំំ�ទ្រ�ដល់់កាារអនុុវត្តត NDSP II ។ ដំំណើ�ើរកាារទាំំ�ងនោះ�ះ�
រួួមមាាន៖

សិិក្ខាា�សាាលាាមួួយនៅ�ៅខែ�ឧសភាាឆ្នាំំ�� ២០១៩ ដើ�ើម្បីី�ពិិភាាក្សាានិិងស្រុះ�ះ�ស្រួ�ួលលើ�ើអាាទិិភាាពសំំខាាន់់ៗ
កាារស្នើ�ើ�ឡើ�ើងនៃ�ផែ�នកាារកាារងាាររបស់់ដៃ�គូូអនុុវត្តតន៍៍ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយក្រុ�ុមកាារងាារកម្មមវិិធីី ACCESS និិង
MOSVY បាានត្រួ�ួតពិិនិិត្យយដើ�ើម្បីី�ធាានាាឲ្យយមាានភាាពស៊ីី�សង្វាា�ក់់ និិងមាានទំំនាាក់់ទំំនងគ្នាា�

កាារច្រ�បាាច់់បញ្ចូូ�លគ្នាា�នៃ�សកម្មមភាាពជាាច្រើ�ើ�នទៅ�ៅក្នុុ�ងផែ�នកាារកាារងាារសាាមញ្ញញមួួយរួួមគ្នាា� ដោ�ោយកម្មមវិិធីី ACCESS
ពិិនិិត្យយភាាពត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិងកាារសម្រួ�ួលផែ�នកាារកាារងាាររបស់់ដៃ�គូូអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ក្នុុ�ងវិិស័័យពិិកាារភាាព ក៏៏ដូូចជាាពីី
ដៃ�គូូក្នុុ�ង វិិស័័យ GBV

កាារសម្រេ�េចចុុងក្រោ��ោយ និិងកាារធ្វើ�ើ�បទបង្ហាា�ញពីីផែ�នកាារកាារងាាររួួមក្រោ��ោយពីីមាានកាារពិិគ្រោះ��ះ�យោ�ោបល់់។
សិិក្ខាា�សាាលាាផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�ៅតាាមខេ�ត្តតគោ�ោលដៅ�ៅចំំនួួនបីី ក្នុុ�ងខែ�វិិច្ឆិិ�កាា និិងធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៩ និិងកាារបន្តត
កែ�លម្អអផែ�នកាារកាារងាារបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើមតិិយោ�ោបល់់ដែ�លទទួួលបាានពីីកាារពិិគ្រោះ��ះ�យោ�ោបល់់។

ពេ�ញមួួយដំំណើ�ើរកាារនេះ�ះ កម្មមវិិធីី ACCESS បាានរៀ�ៀបចំំឯកសាារពាាក់់ព័័ន្ធធសម្រា�ាប់់មន្រ្តី�ី� MOSVY បាាន

ផ្ដដល់់ជំំនួួយដល់់កាាររៀ�ៀបចំំសិិក្ខាា�សាាលាា និិងបាានពិិគ្រោះ��ះ�យោ�ោបល់់ និិងស្នើ�ើ�សុំំ�ធាាតុុចូូលពីីមន្ត្រី�ី�សមភាាគីី
នៅ�ៅក្នុុ�ងកាាររៀ�ៀបចំំប្រ�ធាានបទ និិងរបៀ�ៀបវាារៈ�។ កម្មមវិិធីី ACCESS ក៏៏បាានផ្ដដល់់យោ�ោបល់់បច្ចេ�េកទេ�សដល់់
MOSVY ទាាក់់ទងនឹឹងកាារផ្ដដល់់សេ�វាាកាារបណ្ដុះះ��បណ្ដាា�ល និិងកាារសម្រ�បសម្រួ�ួលភាាពជាាអ្ននកដឹឹកនាំំ�របស់់

ពួួកគេ�ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរកាារនេះ�ះរួួមទាំំង
� កាារចូូលរួួមរបស់់ភាាគីីពាាក់់ព័ន្ធ
័ ផ្នែធ �ក
ែ ពិិកាារភាាព និិង GBV ពីីក្រ�សួួង និិងដៃ�គូូ
អនុុវត្តតន៍៍ផ្សេ�េងៗ។
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ការវាយតម្លៃ�ៃពីីរបៀ�ៀបដែ�ល ACCESS

បានចូូលរួួមចំំណែ�កក្នុុ�ងការផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រ
បើ�ើទោះ�ះ�ជាាមាានឆន្ទៈៈ�នយោ�ោបាាយខ្លាំំ�� ង ក្នុុ� ង ចំំណោ�ោមភាាគីី ពាាក់់ ព័័ ន្ធធ ក្នុុ� ង វិិ ស័័ យ នេះ�ះដើ�ើម្បីី�ពង្រឹ�ឹ ង កិិ ច្ចច

សហប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ ប៉ុុ�ន្តែ�ែបើ�ើគ្មាា�នវត្តតមាានកម្មមវិិធីី ACCESS ប្រ�ហែ�លជាាមិិនមាានធនធាាន ឥទ្ធិិ�ពល ឬសមត្ថថភាាព

បច្ចេ�េកទេ�សគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តតកាារសម្រ�បសម្រួ�ួល និិងកាារធ្វើ�ើ�ផែ�នកាាររួួមគ្នាា�ដោ�ោយ ប្រ�សិិទ្ធធភាាពនិិង

មាានអត្ថថន័័យនោះ�ះ�ទេ�។ មន្រ្តី�ី�ដែ�លត្រូ�ូវបាានសម្ភាា�សន៍៍មួួយចំំនួួនបាានកត់់សម្គាា�ល់់ថាានៅ�ៅពេ�លកម្មមវិិធីី
ACCESS ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម មន្រ្តី�ី�រដ្ឋាា�ភិិបាាលនិិងភាាគីីក្នុុ�ងវិិស័័យពិិកាារភាាពបាានទទួួលស្គាា�ល់់អំំពីីតម្រូ�ូវកាារ កាារសម្រ�ប
សម្រួ�ួលរួួចទៅ�ៅហើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែពុំំ�មាានស្ថាា�ប័័នណាាមួួយដែ�លមាានទាំំ�ងធនធាាន និិងឥទ្ធិិ�ពលដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឱ្យយវាា

កើ�ើតឡើ�ើងនោះ�ះ�ទេ�។ មន្រ្តី�ី�ដែ�លត្រូ�ូវបាានសម្ភាា�សន៍៍ទាំំ�ងអស់់បាានបញ្ចេ�េញមតិិថាា ប្រ�សិិនបើ�ើគ្មាា�នជំំនួួយ

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�និិងបច្ចេ�េកទេ�សរបស់់កម្មមវិិធីី ACCESS ទេ� កាារសម្រ�បសម្រួ�ួលទំំនងជាានឹឹងត្រូ�ូវបាានពន្យាារពេ�លឬ
ខ្វះះ�កាារចូូលរួួមប្រ�កបដោ�ោយអត្ថថន័័យពីីភាាគីីពាាក់់ព័័ន្ធធទាំំ�ងអស់់។ ពួួកគេ�បាានកត់់សម្គាា�ល់់ផងដែ�រថាាកាារចូូល

រួួមយ៉ាា�ងសកម្មមរបស់់កម្មមវិិធីី ACCESS ក៏៏បាានជួួយនាំំ�ក្រ�សួួងផ្សេ�េងទៀ�ៀតមកចូូលរួួមផងដែ�រ ដូូចជាាមន្ត្រី�ី�
ជាាន់់ខ្ពពស់់ពីីក្រ�សួួងកិិច្ចចកាារនាារីី DAC MOSVY និិង MEF។

មេ�រៀ�ៀន និិងការផ្តោ�ោ�តការយកចិិត្តតទុុកដាក់់
នាពេ�លអនាគតរបស់់ ACCESS

ទោះ�ះ�បីីជាាដំំណើ�ើរកាាររៀ�ៀបចំំផែ�នកាាររួួមគ្នាា�មាានអត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍ច្រើ�ើ�នក៏៏ដោ�ោយ នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារស្ទទង់់មតិិនៃ�

ភាាពជាាដៃ�គូូរបស់់កម្មមវិិធីី ACCESS អ្ននកឆ្លើ�ើ�យសំំណួួរពីីខាាងដៃ�គូូអនុុវត្តត បាានលើ�ើកឡើ�ើងអំំពីីតម្រូ�ូវកាារក្នុុ�ងកាារ

ួ ាទីី និិងទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវឲ្យយច្បាាស់់បន្ថែ�ែមទៀ�ៀត ព្រ�មទាំំ�ងលើ�ើកកម្ពពស់់កាារទំំនាាក់់ទំំនងដែ�រ។ កម្មមវិធី
ិ ី
កំំណត់់តួនា
ACCESS កំំពុុងស្វះះ�ស្វែ�ែងដោះ�ះ�ស្រា�ាយករណីីនេះ�ះតាាមរយៈៈកាារប្រ�ជុំំ�ទៀ�ៀងទាាត់់ និិងកាារចងក្រ�ងឯកសាារស្ដីី�ពីី
តួួនាាទីីនិិងទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវឲ្យយកាាន់់តែ�ច្បាាស់់លាាស់់ជាាងមុុន។ ដៃ�គូូរបស់់កម្មមវិិធីី ACCESS ទាំំ�ងអស់់ រួួមទាំំ�ង

ដៃ�គូូដ្ឋាា�ភិិបាាលបាានកត់់សម្គាា�ល់់ថាាមាានកាារងាារច្រើ�ើ�នដែ�លត្រូ�វធ្វើ�
ូ ើ�ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�នកិិច្ចចសហកាារអន្តតរវិិស័័យ។

•

កម្រិ�ិតនៃ�កាារចូូលរួួមរបស់់កម្មមវិិធីី
ACCESS

កម្រិ�ិតសំំខាាន់់នៃ�កាារប្រែ�ែប្រួ�ួល

កាារប្រែ�ែប្រួ�ួ ល ត្រូ�ូ វ បាានគេ�ចាាត់់ ទុុ ក ថាាមាានសាារសំំ ខាាន់់
ជាាមួួយនឹឹងភ័័ស្តុុ�តាាងបង្ហាា�ញថាាភាាគីីពាាក់់ព័័ន្ធធ និិង
សមភាាគីីរដ្ឋាា�ភិិបាាលទទួួលបាានអត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍យ៉ាា�ង
ច្បាាស់់ពីីដំំណើ�ើរកាាររៀ�ៀបចំំផែ�នកាាររួួមគ្នាា�។ ភាាគីី
ពាាក់់ព័័ន្ធធ និិងសមភាាគីីបាានបង្ហាា�ញកាារប្តេ�េជ្ញាា�ចិិត្តត
គាំំ�ទ្រ�ចំំពោះ�ះ�ដំំណើ�ើរកាារនេះ�ះ ដោ�ោយសាារមាាសញ្ញាា�
ដំំបូូងមួួយចំំនួួនដែ�លសមភាាគីីរដ្ឋាា�ភិិបាាលបាាន
បង្ហាា�ញពីីភាាពជាាម្ចាា�ស់់កាាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នឡើ�ើង និិងបាាន
ចូូលរួួមចំំណែ�កផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដល់់ដំំណើ�ើរកាារនេះ�ះ។

5

កម្រិ�ិតនៃ�កាារចូូលរួួមចំំណែ�ករបស់់កម្មមវិិធីី ACCESS
ចំំពោះ�ះ�កាារផ្លាា�ស់់ ប្តូូ� រ ត្រូ�ូ វ បាានវាាយតម្លៃ�ៃថាាមាានសាារ
សំំខាាន់់ខ្លាំំ��ង។ អ្ននកដែ�លបាានសម្ភាា�សន៍៍ជឿ�ឿជាាក់់ថាា
បើ�ើគ្មាា�នកម្មមវិិធីី ACCESS កាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រដែ�លបាាន
រាាយកាារណ៍៍ប្រ�ហែ�លជាាមិិនកើ�ើតឡើ�ើងទេ�។ ទោះ�ះ�បីី
ជាាឆន្ទៈៈ�ផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រមាានកម្រិ�ិតខ្ពពស់់ក៏៏ដោ�ោយរដ្ឋាា�ភិិបាាល
កម្ពុុ�ជាាមាានសមត្ថថភាាពបច្ចេ�េកទេ�ស និិងធនធាានមិិន
គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមាានកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រកើ�ើតឡើ�ើង។

1.1 ភាពខ្លាំំ��ងនៃ�ទិិន្ននន័័យដែ�លបញ្ជាា�ក់់អំំពីីការប្រែ��ប្រួ�ួលគួួរឱ្្យកត់់់�សម្គាា�ល់់
ភាាពខ្លាំំ��ងជាារួួមនៃ�ភ័័ស្តុុ�តាាងក្នុុ�ងកាារគាំំ�ទ្រ�ដល់់កាារស្ទទង់់មតិិនេះ�ះត្រូ�ូវបាានវាាយតម្លៃ�ៃថាាមាានកម្រិ�ិតមធ្យយម1។

វាាឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងថាាភ័័ស្តុុ�តាាងរួួមមាានព័័ត៌៌មាានដែ�លប្រ�មូូលបាានពីីបទសម្ភាា�សន៍៍ និិងវេេទិិកាាសាាធាារណៈៈ និិងកាារ

ពិិភាាក្សាាដែ�លពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងបុុគ្គគលិិករបស់់ ACCESS ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយអាាចនឹឹងមាានភាាពលំំអៀ�ៀងខ្លាំំ��ង។ ទោះ�ះ�ជាា

យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ ភស្ដុុ�តាាងនេះ�ះត្រូ�ូវបាានគាំំ�ទ្រ� ដោ�ោយព័័ត៌៌មាានពីីកាារស្ទទង់់មតិិភាាពជាាដៃ�គូូដែ�លដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយ
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នពិិគ្រោះ��ះ�យោ�ោបល់់ឯករាាជ្យយ (RealTime Evaluation) ដែ�លផ្តតល់់នូូវកាារវាាយតម្លៃ�ៃដ៏៏ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់បន្ថែ�ែម

ទៀ�ៀតស្ដីី�ពីីទំំនាាក់់ទំំនងកាារងាារក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននកពាាក់់ព័័ន្ធធទាំំ�ងអស់់។ ទោះ�ះ�ជាាយ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ កាារស្ទទង់់មតិិ

ភាាពជាាដៃ�គូូក៏៏មាានកំំហិិតមួួយចំំនួួនដែ�រ ដោ�ោយសាារតែ�ទំំហំំសំំណាាក មិិនធំំល្មមមដើ�ើម្បីី�តំំណាាងឲ្យយនៃ�វិិស័័យ
ទាំំ�ងមូូលបាាន។

ប្រ�ភពទិិន្ននន័័យ

1.2
1.

កំំណត់់ហេ�តុុប្រ�ជុំំ�កម្មមវិិធីី ACCESS៖ កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�វិិស័័យពិិកាារភាាពដំំបូូង កាាលពីីថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��
២០២០ នៅ�ៅសណ្ឋាា�គាារភ្នំំ�ពេ�ញ (បន្ទទប់់ Carnation)

2.
3.
4.

របាាយកាារណ៍៍កាារអង្កេ�េតភាាពជាាដៃ�គូូរបស់់កម្មមវិិធីី ACCESS (RealTime Evaluation) ខែ�កុុម្ភៈៈ� ២០២០

កំំណត់់ហេ�តុសិ
ុ ក្ខា
ិ �ា សាាលាាឆ្លុះះ�� បញ្ចាំំ��ងរយៈៈពេ�ល ៦ ខែ�របស់់កម្មមវិធី
ិ ី ACCESS ថ្ងៃ�ៃទី១
ី ៣ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ�� ២០២០.

កំំណត់់ត្រា�ាកិិច្ចសម្ភា
ច
�សន៍
ា
ស្ដីី�ពី
៍
កា
ី ារផ្លាា�ស់់ប្តូូរ� ដែ�លគួួរឱ្យយកត់់សម្គាា�ល់ដោ់ �ោយបុុគ្គលិ
គ ក
ិ កម្មមវិធី
ិ ី ACCESS នៅ�ៅក្នុុ�ង
កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�វិិស័័យពិិកាារភាាពកាាលពីីថ្ងៃ�ៃទីី ២៣ មករាា ២០២០

5.	កំំណត់់ត្រា�ាកិិច្ចសម្ភា
ច
�សន៍
ា
ស្ដីី�ពី
៍
កា
ី ារផ្លាា�ស់់ប្តូូរ� ដែ�លគួួរឱ្យយកត់់សម្គាា�ល់ដោ់ �ោយបុុគ្គលិ
គ ក
ិ កម្មមវិធី
ិ ី ACCESS នៅ�ៅក្នុុ�ង
កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ជាាមួួយមន្ទីី�រសង្គគមកិិច្ចច អតីីតយុុទ្ធជ
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កាារវិិនិិច្ឆ័័�យនេះ�ះផ្អែ�ែកលើ�ើខ្នាា�តបីីនៃ�ភាាពខ្លាំំ��ងនៃ�ភស្តុុ�តាាងកម្រិ�ិតទាាប មធ្យយម និិងខ្ពពស់់។ ទំំនុុកចិិត្តតក្នុុ�ងកម្រិ�ិតមធ្យយមត្រូ�ូវបាានចង្អុុ�លបង្ហាា�ញនៅ�ៅក្នុុ�ង

កាារបោះ�ះ�ពុុម្ពពផ្សាាយដែ�លគ្មាា�នភាាពជាាដៃ�គូូ វិិសាាលភាាពមាានកំំណត់់ដោ�ោយសាារអ្ននកឆ្លើ�ើ�យសំំណួួរអាាចមាានកាារពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងគម្រោ��ោង ឬក៏៏មាានកាារ

លំំបាាកក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�ត្រី�កោ�ោ
ី ណភស្ដុុ�តាាងឲ្យយបាានទូូលំំទូូលាាយ។ វាាជាាកាារសន្និិ�ដ្ឋាា�នច្បាាស់់លាាស់់ និិងអាាចទុុកចិិត្តតបាាន។ កាារស្រា�ាវជ្រា�ាវបន្ថែ�ែមអាាចនឹឹង
ផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រចំំណាាត់់ថ្នាា�ក់់នេះ�ះ។

អាាសយដ្ឋាា�នៈៈ

អាាគាារលេ�ខ ២៤០ ជាាន់់ទីី៣ អគាារ អាានីីណាា ផ្លូូ�វ ២៧១ សង្កាា�ត់់បឹឹងទំំពុុន

ទូូរស័័ព្ទៈៈ�

(៨៥៥) ១២ ៨៧៦ ៥៤៩

អីុុ�ម៉ែ�ែល:

info@accesscambodia.org

វេេបសាាយៈៈ

www.accesscambodia.org
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