ដំណ

ើ រការនៃការណរៀបចំ ណោលការ

៍ ណ

ការណរៀបចំណោលការ

នំជាតិ

៍ណ

នំជាតិស្ីព
ត ីការផ្គត់ផ្ង
គ ់ទឹកស្អាត

ៃិងការណលើកកម្ពស្់អនម្័យ ស្ម្រាប់ជៃពិការ ៃិងម្ៃុស្សចាស្់

ឯកស្អរណៃេះណរៀបរាប់អំពីជំហាៃៃិងការណរៀៃស្ូម្រតស្ំខាៃ់ៗពីការណរៀបចំណោលការ
ស្តីពីការ

៍ណ

នំ

ផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត ៃិង ការណលើកកម្ពស្់អនម្័យណដលាៃការដាក់ បញ្ូច លកនុង

ម្របណទស្កម្ពុជា អស្់រយៈណពលពីរឆ្នំកៃលងម្ក។ ឯកស្អរណៃេះណតតតណលើអងគការម្ិៃណម្ៃ
រដាាភិបាល ៃិង រដាាភិបាល ណៅកម្រម្ិតថ្ននក់ជាតិ ថ្ននក់តំបៃ់ ៃិង អៃតរជាតិ ណដលាៃបំ
ចង់ណស្ែងយល់បណៃែម្ណទៀតអំពីរណបៀបបណងកើតណោលការ

៍ណ

ង

នំ ៃិង ដឹកនំការណរៀៃស្ូម្រត

ជាក់ណស្តងអំពីការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត ៃិងការណលើកកម្ពស្់អនម្័យណដលាៃការរួម្បញ្ូច ល។
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ដំណ

ើ រការនៃការណរៀបចំ ណោលការ

ណយើងខ្ំុស្ូម្ណងអលងអំ

រ ុ

ចំណ

៍ ណ

នំជាតិ

េះរាជរដាាភិបាលម្របណទស្អូស្រ្ស្អតលី (DFAT) ណដលបាៃោំ

ម្រទ ៃិងផ្តល់ម្ូលៃិធិស្ម្រាប់ ណម្រាងណៃេះ អងគការCBMអូស្រ្ស្អតលី ណដលបាៃផ្តល់
ម្រ

ងបឋម្នៃណោលការ

៍ណ

ណស្ចកតី

នំណៃេះម្រកស្ួងអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទ ៃិង ម្រកុម្ម្របឹកាស្កម្មភាព

ជៃពិការ (DAC) ណដលបាៃដឹកនំណយើងខ្ំុក៏ស្ូម្ណងអលងអំ

រ ុ

ផ្ងណដរចំណ

េះម្ៃទីរអភិវឌ្ឍ

ៃ៍ជៃបទ (PDRD) បណ្ត
ត អងគការណដលណធែើការងារណលើវ ិស្័យផ្គត់ផ្ង
គ ់ទឹកស្អាត ៃិងណលើក
កម្ពស្់អនម្័យទំងអស្់ អងគការជៃពិការ ៃិងនដ ូ ណដលបាៃជួ យណតស្ត
ណោលការ

៍ណ

នំណៃេះ ណៅកនុង ណម្រាងរបស្់ពួកណ

ស្អកលបង

ៃិងបាៃផ្តល់ម្តិណោបល់ម្រតឡប់

ៃិងជំនញឯកណទស្ដ៏ាៃតនម្លរបស្់ពួកណ ។
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ដំណ

ើ រការនៃការណរៀបចំ ណោលការ

៍ ណ

នំជាតិ
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ដំណ

ើ រការនៃការណរៀបចំ ណោលការ

៍ ណ

នំជាតិ

ណស្ចកតីណផ្តើម្

ណោងតាម្ការអណងកតម្របជាស្អស្រ្ស្ត ៃិ ងស្ុខភាពកនុងម្របណទស្កម្ពុជា (CDHS)១ ឆ្នំ
២០១៥ បាៃឲ្យដឹងថ្ន ស្ាជិកម្រ ួស្អរចាប់ពីអាយុ៥ឆ្នំណឡើង ចំៃួៃ១០% ាៃពិការភាព
ោ៉ា ងណហាចណ្តស្់ចំៃួៃ១ម្របណភទ។ ជំណរឿៃឆ្នំ២០០៨បាៃបងាាញឲ្យដឹងថ្ន ពលរដាកម្ពុជា
ចំៃួៃ ៦.៣៤%ាៃអាយុណម្រចើៃជាង៦០ឆ្នំ។ ម្រកុម្ម្របជាជៃណៃេះកំពុងាៃការណកើៃណឡើង
ណ

ើយណ រ ំពឹងថ្នៃឹងាៃចំៃួៃណម្រចើៃជាងណៃេះណស្ទើរណត៣ដងណៅកនុង រយេះណពលប៉ាុនមៃ

ទស្វតសរ ៍ខាងម្ុខ២ ។ ជៃពិការៃិងម្ៃុស្សចាស្់ជាណម្រចើៃម្របឈម្ៃឹងឧបស្ គ ួរឲ្យកត់
ស្ាគល់ណៅកនុងជី វ ិតរស្់ណៅម្របចាំនងអៃរបស្់ពួកណ ចំណ

េះការទទួលបាៃទឹកាៃស្ុវតែិភាពៃិង

អនម្័យម្ូលដាាៃ (WASH)៣ ។ ណោលណៅអភិវឌ្ឍៃ៍ម្របកបណដាយៃិរៃដរភាពទី ៦ អំ

វនវឲ្យ

ាៃការទទួលបាៃទឹកស្អាតៃិងអនម្័យជាស្កលស្ម្រាប់ជៃម្រ ប់រប
ូ ម្រតឹម្ឆ្នំ២០៣០។
រដាាភិបាលកម្ពុជាាៃណោលបំ

ងស្ណម្រម្ចឲ្យបាៃៃូវការទទួលបាៃទឹកស្អាត ៃិង

អនម្័យជាស្កលម្រតឹម្ឆ្នំ២០២៥។ ណផ្ៃការយុទធស្អស្រ្ស្ជា
ត តិស្ម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត
ៃិងការណលើកកម្ពស្់អនម្័យជៃបទ៤ ផ្ដល់“អាទិភាពជូៃជៃម្រកីម្រកបំផ្ុត ៃិង

ម្របជាពលរដា

ម្រពម្ទំងតំបៃ់ណដលទទួលបាៃការយកចិតតទុកដាក់តិចបំផ្ុត” ៃិងណងអលងថ្ន៖ “ការអភិវឌ្ឍ ៃិង
ការផ្តល់ណស្វាផ្គត់ផ្ង
គ ់ទឹកស្អាត ៃិងអនម្័យជៃបទ (RWSSH) ម្រតូវាៃលកខខ
ៃឹងចាប់ស្ីព
ត ីការការ
១
២
៣

រ ៃិង ការណលើកកម្ពស្់ស្ិទិធជៃពិការ។

វ ិទាស្អែៃជាតិស្ិត
ែ ិ (២០០៥) ការអណងកតម្របជាស្អស្រ្ស្ដ ៃិង ស្ុខភាពកនុងម្របណទស្កម្ពុជា ឆ្នំ២០១៤
វ ិទាស្អែៃជាតិស្ិត
ែ ិ (២០១២) ម្របជាស្អស្រ្ស្ម្
ដ ៃុស្សចាស្់កុងម្របណទស្កម្ព
ន
ុជា ឆ្នំ២០១២

របាយការ

២០១៤
៤

ឌ ស្ស្បណៅ

៍ របស្់អងគការ WaterAid ស្ដីពីការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត ៃិង ការណលើកកម្ពស្់អនម្័យកនុងម្របណទស្ កម្ពុជា ឆ្នំ

ម្រកស្ួងអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទ ឆ្នំ២០១៤៖ ណផ្ៃការយុទធស្អស្រ្ស្ជា
ដ តិស្ម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក ៃិងអនម្័យជៃបទ (RWSSH)

២០១៤-២០២៥
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ើ រការនៃការណរៀបចំ ណោលការ

៍ ណ

នំជាតិ

រាល់ ណម្រាង ៃិង កម្មវ ិធីទំងអស្់ ម្រតូវពិចារណ្តអំពីណស្ចកតីម្រតូវការរបស្់ជៃពិការ ណៅម្រ ប់
ដំណ្តក់កាលទំងអស្់នៃវដដ ណម្រាងឬកម្មវ ិធីរបស្់ពួកណ ណ
បាៃដាក់បញ្ចូ លឬាៃតំណ្តងណៅកនុងរាល់ដំណ

ើយអងគការជៃពិការៃឹងម្រតូវ

ើ រការពិណម្រោេះណោបល់ ៃិង

ក

ាមធិការនន” ។ ដូណចនេះ វាាៃភាពចាំបាច់ខាលំងណ្តស្់ ណដលរាល់កិចខ
ច ិតខំផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត
ៃិងណលើកកម្ពស្់អនម្័យទំងអស្់ម្រតូវណោងចាប់ម្រកុម្ទំងណៃេះ។
ការស្ិកាកំ

ត់ វ ិស្អលភាពម្ួយស្ដីពីការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតៃិងការណលើកកម្ពស្់

អនម្័យណដលាៃការដាក់ បញ្ូច លណដលណធែើណឡើងណដាយអងគការWaterAidកនុងឆ្នំ២០១៤បាៃ
កំ

ត់រកណ

ើញចណនលេះម្របណហាងម្ួយណៅកម្រម្ិតណោលៃណោបាយទក់ទងៃឹងការអៃុវតតលា

កនុងវ ិស្័យផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតៃិ ងការណលើកកម្ពស្់អនម្័ យៃិ ងបាៃរកណ
ស្

ើញផ្ងណដរអំ ពីកិចច

ការតិចតួចរវាងវ ិស្័យផ្គត់ផ្ង
គ ់ ទឹកស្អាតៃិ ងការណលើកកម្ពស្់អនម្័ យ ៃិ ង វ ិស្័យ

ពិការភាព។ ម្រកស្ួងអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទ (MRD) បាៃដឹងអំពីជំនញឯកណទស្របស្់អងគការ
WaterAid ណលើណផ្នកស្ម្ធម្៌ ៃិងការដាក់ បញ្ូច លម្រពម្ទំងបាៃស្ុំដំបូនមៃណរៀបចំ
ណោលការ

៍ណ

នំស្ីព
ដ ីការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតៃិងការណលើកកម្ពស្់អនម្័យណដលាៃការ

ដាក់បញ្ូច លពីអងគការWaterAid។“ណោលការ

៍ណ

នំជាតិស្ីព
ត ីការផ្គត់ផ្ង
គ ់ទឹកស្អាត ៃិង

ការណលើកកម្ពស្់អនម្័យស្ម្រាប់ជៃពិការ ៃិងម្ៃុស្សចាស្់” ឬ “ណោលការ

៍ណ

នំស្ីព
ត ី

ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត ៃិង ការណលើកកម្ពស្់អនម្័យណដលាៃការដាក់បញ្ចូ ល” ម្រតូវបាៃ
អភិវឌ្ឍៃ៍ណឡើងណដើ ម្បីផ្ដល់ម្ ុគណទទស្ក៍ ណ

នំដល់អក
ន

ក់ ព័ៃធម្រ ប់រប
ូ ណដលណធែើការងារណៅកនុង

វ ិស្័យផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត ៃិ ង ការណលើកកម្ពស្់អនម្័យជៃបទណដើម្បីឲ្យណម្រជើស្ណរ ើស្ ណម្របើ ម្របាស្់
វ ិធីស្អស្រ្ស្ណដ ដលាៃការដាក់ បញ្ូច លណៅកនុងកម្មវ ិធី ផ្គត់ផ្ង
គ ់ ទឹកស្អាតៃិងការណលើកកម្ពស្់
អនម្័យៃិងការអៃុវតតកម្មវ ិធី ណៃេះ។
ការអៃុវតតជាជំហាៃៗ ៖ ការណរៀបចំណោលការ
ការណរៀបចំណោលការ
ណស្ចកតីម្រ

ងណោលការ

៍ណ

៍ណ

នំណៃេះាៃ

៍ណ

នំ

ក់ព័ៃកា
ធ រណរៀបចំណផ្ៃការ ការណរៀបចំ

នំ ការណធែើណតស្តស្អកលបងឧបករ

៍ ៃិង វ ិធី ស្អស្រ្ស្ន
ត ន

ការពិៃិតយណកស្ម្រម្ួលណឡើងវ ិញ ៃិង ការពិៃិតយ ស្ណម្រម្ចណៅណលើណោលការ
ជំហាៃទី ១ ៖ ការណរៀបចំណផ្ៃការណដើម្បីណរៀបចំណោលការ

៍ណ

៍ណ

នំ។

នំ

ការកស្អងភាពជានដ ូ

5

ដំណ

ើ រការនៃការណរៀបចំ ណោលការ

៍ ណ

នំជាតិ

កិចចម្របជុំម្ិៃផ្លូវការម្ួយ រវាងអងគការ WaterAid ៃិងម្រកស្ួងអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទ ម្រតូវបាៃណធែើ
ណឡើងជាណលើកដំបូងណដើម្បីណរៀបចំណផ្ៃការឲ្យាៃកិចចម្របជុំម្រកុម្ការងារម្ួយ។ ស្កម្មភាពណៃេះ
បាៃអៃុញ្ញាតឲ្យម្រកស្ួងអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទទទួលបាៃរូបភាពទំងស្ស្ុងអំពីដំណ
ណដើរ

ើ រការ ៃិង

តួនទីដឹកនំពីដំបូង។
អងគការ WaterAid បាៃស្

ការជាម្ួយអងគការ CBMអូស្រ្ស្អដលីណដលជាស្អែប័ៃម្ួយ

ាៃជំនញឯកណទស្ណផ្នកដាក់ បញ្ូច លពិ ការភាពណដើម្បីណរៀបចំណស្ចកដីម្រ
ណោលការ

៍ណ

នំណៃេះ។ វាាៃស្អរេះស្ំខាៃ់កុងការ
ន

ងបឋម្នៃ

ំនំជំនញ ឯកណទស្ស្កលម្រពម្

ទំងបទពិណស្អធៃ៍ៃិងការអៃុវតតលប
ា ំផ្ុតនន ទក់ទងៃឹងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត ៃិង
ការណលើកកម្ពស្់អនម្័ យណដលាៃការដាក់ បញ្ូច លពី ម្របណទស្ដនទណទៀត។
កនុងអំឡុងណពលនៃកិចចម្របជុំ ម្ិៃផ្លូវការណៃេះ វាបាៃបងាាញឲ្យណ
ណស្ចកដីម្រតូវការកនុងការបណងកើៃការយល់ដឹងៃិ ងចំ ណ

ើញោ៉ា ងចាស្់អំពី

េះដឹ ងអំ ពីការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត ៃិ ង

ការណលើកកម្ពស្់អនម្័ យណដលាៃការដាក់ បញ្ូច លកនុងចំណណ្តម្ម្ន្ដៃដីរបស្់ម្រកស្ួងអភិវឌ្ឍៃ៍
ជៃបទៃិងម្ៃទីរអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទ (PDRD) ម្ុៃណពលកិចចម្របជុំ ម្រកុម្ការងារណៃេះអាស្ស្័យណដាយ
វា ឺជាម្របធាៃបទងអមីម្ួយស្ម្រាប់ម្ៃុ ស្សជាណម្រចើ ៃ។ ការប

ដ លម្ួយរយេះណពលកៃលេះ
ុដ េះបណ្ត

នងអៃស្ីព
ដ ីការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតៃិងការណលើកកម្ពស្់អនម្័យណដលាៃការដាក់ បញ្ូច លម្រតូវបាៃ
ផ្ដល់ណដាយអងគការ WaterAid កាកបាទម្រក

ម្អូស្រ្ស្អដលី(ARC) ៃិង អងគការណស្វាអភិវឌ្ឍៃ៍

ជៃពិការ (DDSP) ជូៃដល់ម្ន្ដៃដីម្រកស្ួងអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទនយកដាាៃផ្គត់ផ្ង
គ ់ទឹកៃិងណងអទំ
ស្ុខភាពជៃបទៃិង ម្ៃទីរអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទ។
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ដំណ

ើ រការនៃការណរៀបចំ ណោលការ

៍ ណ

នំជាតិ

ការបណងកើតម្រកុម្ការងារ ៃិង ការណរៀបចំណស្ចកតីម្រ

ងដំបូងនៃណោលការ

៍ណ

នំ

កិចចម្របជុំម្រកុម្ការងារណលើកដំបូងម្រតូវបាៃស្ម្រម្បស្ម្រម្ួលណដាយម្រកស្ួងអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទ
ៃិង អងគការ WaterAid ៃិងរួម្ាៃអនកចូលរួម្ជាង២០នក់ណដលអណញ្ជើញម្កពីអងគការណដល
ណធែើការណផ្នកកម្មវ ិធី ផ្ត
គ ់ ផ្គង់ទឹកស្អាត ៃិ ង ណលើកកម្ពស្់អនម្័យៃិង អងគការណដលណធែើការណផ្នក
ពិការភាព ស្អែប័ៃ

រដាាភិបាល អងគការម្ិៃណម្ៃរដាាភិបាល ៃិង អងគការជៃពិការ

(DPOs)។ ណៅដំណ្តក់កាលណៃេះវាាៃស្អរស្ំខាៃ់ កុងការបណងក
ន
ើ តម្រកុម្ស្ំខាៃ់ៗចំៃួៃពីររួម្
ាៃ ម្រកុម្ការងារ ៃិងម្រកុម្ម្របឹកាភិបាល។ ម្រកុម្ការងារបាៃណធែើណតស្ដស្អកលបង ៃិង ពិៃិតយ
ណកស្ម្រម្ួលណឡើងវ ិញណៅណលើណោលការ

៍ណ

ដំបូនមៃបណចចកណទស្ណៅណលើាតិកា ៃិង ដំណ

នំ ណដាយណឡកម្រកុម្ម្របឹកាណោបល់ បាៃផ្ដល់
ើ រការ។

ណៅកនុងកិ ចចម្របជុំណៃេះ អងគការម្ិៃណម្ៃរដាាភិបាល ៃិង រដាាភិបាល បាៃឯកភាពណធែើណតស្ដ
ស្អកលបង ៃិង បងកលកខ

ៈឲ្យអងគការជៃពិការបាៃចូលរួម្កនុងការណធែើណតស្ដៃីម្ួយៗ ណៅ

ណលើណផ្នកខាងណម្រកាម្នៃណោលការ

៍ណ

នំណៃេះ៖ កម្មវ ិធីស្

ម្ៃ៍ដឹកនំការអៃុវតត

អនម្័យ (CLTS) ទីផ្ារ អនម្័ យ ៃិ ងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត។ណម្រកាយណពលបាៃបញ្ូច លម្តិ
ណោបល់ម្រតឡប់ពីអក
ន ចូលរួម្ ៃិង ការ ិោល័យម្របចាំម្របណទស្ដនទណទៀតរបស្់ WaterAid
អំពីាតិកាណស្ចកដីម្រ

ងណោលការ

៍ណ

នំដំបូង ម្រតូវបាៃអភិវឌ្ឍៃ៍ណឡើង ណដាយាៃកិចច

ោំម្រទបណចចកណទស្ពីអងគការ CBMអូស្រ្ស្អដលី ៃិ ងបញ្ូច ៃណៅម្រកុម្ម្របឹ កាណោបល់ណដើម្បីស្ុំការ
ផ្ដល់ម្តិណោបល់។
ជាពិណស្ស្ ការស្ុំម្តិ ណោបល់ណតដតណលើវ ិស្័យដូ ចតណៅ៖ ការណ

នំអំពីការផ្គត់ផ្គង់ទឹក

ស្អាត ៃិង ការណលើកកម្ពស្់អនម្័ យណដលាៃការដាក់ បញ្ូច លស្ម្រាប់ ជៃពិ ការ ៃិ ង ម្ៃុ ស្ស
ចាស្់ ចំណ្តត់ការស្ំខាៃ់ៗចំៃួៃ៤ ស្ម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត ៃិង ការណលើកកម្ពស្់
អនម្័យណដលាៃការដាក់ បញ្ូច ល ការកំ

ត់អតដស្ញ្ញា

ជៃពិការៃិងម្ៃុស្សចាស្់ពី

ដំបូង នៃវដដកម្មវ ិធី ផ្គត់ផ្ង
គ ់ទឹកស្អាតណលើកកម្ពស្់អនម្័ យ កម្មវ ិធីCLTS ណដលាៃការដាក់
បញ្ូច ល ការផ្សពែផ្ាយអំពីអនម្័យ ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត ទំ នក់ ទំៃងណដើម្បីតលស្់បូរការ
ដ
ម្របម្រពឹតត ៃិង កណៃលងលាងនដណដលអាចចូលណម្របើម្របាស្់បាៃ ៃិងការម្រតួតពិៃិតយ ៃិងវាយតនម្ល
ណលើទិដភា
ា ពណដលាៃការដាក់ បញ្ូច លនៃកម្មវ ិធី ទឹកស្អាតៃិ ង ណលើកកម្ពស្់អនម្័យ។
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ដំណ

ើ រការនៃការណរៀបចំ ណោលការ

៍ ណ

នំជាតិ

ជំហាៃទី២ ៖ ការណធែើណតស្តស្អកលបងណោលការ
ៃិងណលើកកម្ពស្អ
់ នម្័យ ស្

៍ណ

នំណៅកនុង ណម្រាងផ្គត់ផ្ត
គ ់ទឹកស្អាត

ម្ៃ៍

អងគការម្ិៃណម្ៃរដាាភិបាលណដលណធែើការងារណផ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត ៃិងណលើកកម្ពស្់អនម្័យ
បាៃស្ម័ម្រ ចិតតណធែើណតស្ដស្អកលបងណលើណផ្នកម្ួយចំៃួៃនៃណោលការ

៍ណ

នំណ

ើយកិចចម្របជុំ

ណរៀបចំណផ្ៃការណដាយណឡកម្រតូវបាៃណធែើណឡើងជាម្ួយអងគការម្ិៃណម្ៃរដាាភិបាលៃីម្ួយៗ។
ណៅកនុងកិចចម្របជុំ ណៃេះ ម្រកុម្ការងារបាៃពិ ភាកាអំពី កាលវ ិភា
ស្ាគល់ណ
អំពីដំណ

ទីតាំង ឧបករ

៍ កំ

ត់

នំ ណដើម្បីជួយដល់ការណធែើណតស្ដណៅណលើណផ្នកៃីម្ួយៗ ៃិង ទម្រម្ង់ស្ម្រាប់កត់ម្រតា

ើ រការនៃការណធែើណតស្ដ។ ការណរៀបចំណផ្ៃការក៏

ក់ព័ៃធផ្ងណដរណៅៃឹងការធានថ្ន

អងគការជៃពិការកនុងម្ូ លដាាៃបាៃចូ លរួម្ ណៅកនុងម្រ ប់ ដំណ្តក់កាលទំងអស្់ នៃការណធែើ
ណតស្ដ។ វាាៃស្អរៈស្ំខាៃ់ កុងការផ្ត
ន
ល់ការប

ត ល ៃិង ណ
ុត េះបណ្ត

នំអំពីឧបករ

៍ ជូៃ

ដល់ម្រកុម្ការងារទទួលបៃទុកការងារផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត ៃិង ណលើកកម្ពស្់អនម្័យណដលាៃ
ការដាក់បញ្ូច ល ម្ុៃណពលណធែើណតស្តណដើម្បណលើកកម្ពស្់ ការយល់ដឹងអំ ពីការបញ្ូច លពិ ការភាព
ៃិង ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត ៃិង ការណលើកកម្ពស្់អនម្័យ ណដលបងកលកខ

ៈឲ្យណ អាចាៃ

លទធភាពទទួលបាៃ។ ការណធែើណតស្តក៏បាៃបណងកើតផ្ងណដរ ៃូវការតភាជប់ទំនក់ទំៃងរវាង
អងគការជៃពិការ ៃិង ម្ៃទីរអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទម្រពម្ទំងអងគការម្ិៃណម្ៃរដាាភិបាលណដលណធែើ
ការងារណលើណផ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតៃិងណលើកកម្ពស្់អនម្័យ។ អងគការកម្ពុជាណដើ ម្បីកុារៃិ ង
ការអភិវឌ្ឍៃ៍ (COCD) បាៃណធែើការងារជាម្ួយម្រកុម្ជៃពិការជួយខលួៃឯង ណដើ ម្បីណធែើណតស្ដ
ដំណ

ើ រការ CLTS កនុងអំឡុងណពលបំផ្ុស្ណៅណខតតកណ្ត
ដ ល។ការណធែើណតស្តបាៃណតដតណលើការ

កំ

ត់រកម្រ ួស្អរណដលាៃជៃពិការ តាម្រយៈការស្អកស្ួរស្ំៃួរដូចតណៅ៖ណតើាៃៃរណ្ត

ានក់ណៅកនុងម្រ ួស្អររបស្់អនក ាៃការលំបាកកនុងការណម្ើល ការណដើរ ការស្អដប់ ការម្របាស្ស្័យ
ទក់ទង/ការយល់ ណដរឬណទ? ម្ុៃណពលណធែើណតស្ដ ណម្ភូម្ិបាៃដឹងថ្នាៃម្ៃុស្សពីរនក់ជា
ជៃពិការ ប៉ាុណៃដណម្រកាយណពលស្អកស្ួរស្ំៃួរទំងណៃេះ ណ បាៃកំ

ត់រកណ

ើញម្ៃុស្ស ចំៃួៃ

១០នក់ណដលជាជៃពិការ។ (ស្ូម្ណម្ើលរូបភាពទី១)
អងគការយូៃីណស្

ែ ម្ៃទីរអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទណខតតនម្រពណវង អងគការជៃពិការ ៃិង ARC បាៃ ស្

ការោនណដើម្បីណធែើ ណតស្ដណៅណលើការម្រតួតពិៃិតយណលើការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតណដាយណម្របើម្របាស្់
ឧបករ

៍ ពិៃិតយណៅណលើការបងកលកខ

ៈងាយស្ស្ួលៃិងស្ុវតែិភាព (ASA) កនុងណខតតនម្រពណវង

ៃិងណខតតណស្ៀម្រាប។
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ដំណ

ើ រការនៃការណរៀបចំ ណោលការ

៍ ណ

នំជាតិ

រូបភាពទី ១ ៖ ណផ្ៃទី ភូម្ិកុងស្ស្ុ
ន
កកណ្ត
ដ លស្ទឹង ណខតតកណ្ត
ដ ល
ឧបករ

៍ ASA ណៃេះម្រតូវបាៃណម្របើម្របាស្់ណដើម្បីកំ

ត់រកថ្នណតើណផ្នកណ្តខលេះនៃណ

ដាារចន

ស្ម្ព័ៃធ ណដលងាយស្ស្ួលណម្របើម្របាស្់ៃិងណផ្នកណ្តខលេះណដលពិបាកណម្របើម្របាស្់ម្រពម្ទំង
អៃុស្អស្ៃ៍ណដើម្បីណកលម្ាណៅណលើការបងកលកខ

ៈងាយស្ស្ួល។

(ស្ូម្ណម្ើលរូបភាពទី ២ ៃិងទី ៣)

រូបភាពទី២ ៖ ស្រ្ស្ីច
ត ំណ្តស្់ានក់កំពុងណម្របើម្របាស្់
ណ

ដាារចនស្ម្ព័ៃផ្គត់ផ្គង់ទឹកកនុងណខតតណស្ៀម្រាប

រូបភាពទី៣ ៖ ជៃពិការានក់កំពុង ណម្របើម្របាស្់
ងទឹក ណៅឯផ្ទេះរបស្់ោត់កុ ងណខតត
ន
នម្រពណវង

ម្រកស្ួងអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទ ម្ៃទីរអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទណខតតនម្រពណវង ៃិង អងគការជៃពិការ បាៃណធែើ
ណតស្ដស្អកលបងណៅណលើការជម្រម្ុញអៃុវតតៃ៍ CLTS ជាម្ួ យម្ៃុ ស្សណពញវ ័យៃិ ងកុារកនុង
ណខតតនម្រពណវង។ លទធផ្លម្ៃទីរអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទណខតតនម្រពណវង បាៃតភាជប់ទំនក់ទំៃងជាម្ួយ
អងគការជៃពិការ ម្រពម្ទំងបាៃណចករ ំណលកបទពិណស្អធៃ៍អំពីចាប់នដ ូរជាម្ួយអងគការ
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ដំណ

ើ រការនៃការណរៀបចំ ណោលការ

៍ ណ

នំជាតិ

ម្ិៃណម្ៃរដាាភិបាលណដលណធែើការងារណលើណផ្នកផ្គត់ផ្ង
គ ់ទឹកស្អាត ៃិងណលើកកម្ពស្់អនម្័យៃិង
ម្ៃទីរអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទដនទណទៀតណដើ ម្បីបញ្ូច លជៃពិ ការណៅកនុងការជម្រម្ុញអៃុ វតតៃ៍ CLTS ។
(ស្ូម្ណម្ើលរូបភាពទី ៤)

រូបភាពទី៤ ៖ ស្រ្ស្ីច
ត ំណ្តស្់ានក់កំពុងដាក់រប
ូ តំណ្តង
លាម្ក ណៅណលើ “ណផ្ៃទីភូម្ិ” កនុងទីតាំងណដលោត់

រូបភាពទី៥ ៖ បុរស្ពិការណជើងានក់កំពុងអៃុវតតៃ៍លាង
នដ ណខតតស្ឹង
ទ ណម្រតង

បណនទបង់រាល់នងអៃ ណខតតកំពង់ចាម្

ណដាយាៃកិចស្
ច

ការជាម្ួយ Samaritan’s Purse ៃិង អងគការជៃពិការ ណ បាៃណផ្្ើស្អរ

ជូៃណដើម្បីធានថ្ន អនកណដលាៃបញ្ញ
ា កំណស្អយអវ:យ:ណផ្សងៗោន ជាពិណស្ស្អនកណដលាៃ
បញ្ញ
ា កំណស្អយណផ្នកណស្អតវ ិញ្ញា

ៃិ ង ចកខុវ ិញ្ញា

អាចាៃលទធភាពទទួ លបាៃព័ ត៌ាៃ

នន។ (ស្ូម្ណម្ើលរូបភាពទី ៥)
ម្រកស្ួងអភិវឌ្ឍៃ៍ ជៃបទ ម្ៃទីរអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទណខតតកំពង់ចាម្ តបូង

ំុម ៃិ ង កំ ពត ៃិ ង

អងគការ SNV ម្រពម្ទំងអងគការជៃពិការ បាៃណធែើណតស្ដម្ុៃណពលបំផ្ុស្ CLTS កនុងណខតត
កំពង់ចាម្ ៃិ ង កំ ពត។ ណោលបំ

ង ឺណដើ ម្បីពិៃិតយណស្ែងរកអំ ពីរណបៀបបញ្ូច លម្ៃុ ស្សចាស្់

ៃិងជៃពិការណៅកនុងការណពលបំ ផ្ុស្។ ជាលទធផ្ល អងគការជៃពិការបាៃបញ្ូច លម្របធាៃបទ
ស្ដីពីការផ្គត់ផ្ង
គ ់ទឹកស្អាត ៃិង ការណលើកកម្ពស្់អនម្័ យ ណៅកនុងណផ្ៃការស្កម្មភាព ៃិ ង
កិចចម្របជុំរបស្់ពួកណ ។ អងគការជៃពិការក៏បាៃស្

ការជាម្ួយអងគការម្ិៃណម្ៃរដាាភិបាល

ណដលណធែើការងារណលើណផ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតៃិងណលើកកម្ពស្់អនម្័យម្ួយផ្ងណដរណដើម្បី
ផ្សពែផ្ាយផ្លិតផ្លធុងចណម្រាេះទឹកណដលាៃតនម្លស្ម្រម្យស្ម្រាប់ជៃពិការ។ណម្រកាម្ភាព
ជានដ ូជាម្ួយអងគការជៃពិការអៃដរជាតិ Handicap International ៃិងអងគការជៃពិការបាៃ
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ដំណ

ើ រការនៃការណរៀបចំ ណោលការ

៍ ណ

នំជាតិ

ណធែើការផ្សពែផ្ាយជូៃដល់ជៃពិការណៅកនុងស្

ម្ៃ៍ អំពីអ

ូដ ងទឹ កណដលបងកលកខ

ៈឲ្យ

ពួកណ អាចាៃលទធភាពណម្របើម្របាស្់បាៃ។ (ស្ូម្ណម្ើលរូបភាពទី៦ ៃិងទី ៧)

រូបភាពទី៦ ៖ ណម្រកាយណពលជម្រម្ុញការអៃុវតតៃ៍ កុារបាៃស្ុំឲ្យឪពុក
ាតយរបស្់ពួកណ ស្ង់បងគៃ់ណៅឯផ្ទេះ ណខតតនម្រពណវង

រូបភាពទី៧ ៖ ការណម្របើម្របាស្់ឧបករ
ជាម្ួយស្

៍ ជម្រម្ុញការអៃុវតតៃ៍

ម្ៃ៍ ៃិងជៃពិការ កនុងណខតតនម្រពណវង

អងគការ SNV ម្ៃទីរអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទ ណខតត
កំពត ៃិងអងគការជៃពិការបាៃណធែើណតស្ដណៅណលើ
ការពិៃិតយតាម្ដាៃស្កម្មភាពបញ្ឈប់ការ
បណនទបង់

ស្វាល

កំពត។ណោលបំ

ស្កាល ((ODF)) កនុងណខតត

ង ឺណដើម្បីធានឲ្យាៃការ

ដាក់បញ្ូច លជៃពិ ការណៅកនុងដំ ណ

ើ រការពិ ៃិតយ

ណផ្ទៀងតទត់របស្់ការពិៃិតយតាម្ដាៃស្កម្មភាព
បញ្ឈប់ការបណនទបង់

ស្វាល

ស្កាល (ODF)

រូបភាពទី៨ ៖ ម្ៃទីរអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទណខតតកំពត កំពុងស្ាាស្ៃ៍
បុរស្ពិការានក់ណដលណម្របើម្របាស្់រណទេះរុញ

តាម្រយៈកិចចស្ាាស្ៃ៍ជៃពិការៃិងការធានថ្ន

ណខតតកំពត

ពួកណ ណម្របើម្របាស្់បងគៃ់ណដលាៃអនម្័យ។
(ស្ូម្ណម្ើលរូបភាពទី ៨)
ជំហាៃទី៣ ៖ ការពិៃិតយណកស្ម្រម្ួលណោលការ

៍ណ

នំណឡើងវ ិញ

ម្រកស្ួងអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទ ៃិងម្រកុម្ម្របឹកាស្កម្មភាពជៃពិការ (DAC) កំពុងដឹកនំកិចព
ច ិណម្រោេះ
ណោបល់ ណដើម្បីណចករ ំណលកលទធផ្លពីការណធែើណតស្ដស្អកលបង
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ដំណ

ើ រការនៃការណរៀបចំ ណោលការ

៍ ណ

នំជាតិ

ណៅណពលណដលការណធែើណតស្ដបាៃបញ្ចប់ស្ិកាខស្អលាពិណម្រោេះណោបល់ម្ួយ ស្

ការណរៀបចំ

ណដាយម្រកស្ួងអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទ ៃិងម្រកុម្ម្របឹកាស្កម្មភាពជៃពិការ (ណដាយាៃកិចចោំម្រទ
បណចចកណទស្ពីអងគការ WaterAid) ាៃណោលបំ
អំពីដំណ

ងផ្ដល់បចចុបបៃនភាពជូៃដល់អក
ន

ក់ព័ៃធ

ើ រការណធែើណតស្ដៃិងទទួលបាៃ ំៃិតបណៃែម្ណដើ ម្បីណកលម្ា ៃិង ពិៃិតយស្ណម្រម្ចណៅណលើ

ណោលការ

៍ណ

នំណៃេះ។
ការបងកលកខ

ៈឲ្យម្ៃុស្សចាស្់បាៃចូលរួម្

ណៅកនងការណរៀបចំ
ណោលការ
ុ
រ

៍ណ

ូតម្កទល់ណពលណៃេះណៅកនុងដំណ

នំ
ើ រការ

ាៃការចូ លរួម្តិចតួចពីម្ៃុស្សចាស្់ណ

ើយ

ទស្សៃៈរបស្់ពួកោត់ម្ិៃម្រតូវបាៃយកម្ក

រូបភាពទី៩ ៖ ម្រកស្ួងអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទ ស្ម្រម្បស្ម្រម្ួលស្ិកាខ
ស្អលាពិណម្រោេះណោបល់ម្ួយ

ពិចារណ្តឲ្យបាៃលាិតលាៃ់ណឡើយ។ ដូណចនេះ
អងគការ WaterAid បាៃស្

ការជាម្ួយ

អងគការ HelpAge ណរៀបចំឲ្យាៃកិចចម្របជុំ
ពិណម្រោេះណោបល់ម្ួយជាម្ួយស្ា ម្
ម្ៃុស្សចាស្់ (OPAs) បាៃបណងកើតៃូវកិចច

រូបភាពទី១០ ៖ ការងអតរូបជាម្រកុម្ណៅឯកិចចម្របជុំពិណម្រោេះ

ម្របជុំ ពិណម្រោេះណោបល់ម្ួយជាម្ួយស្ា ម្

ណោបល់ កនុងណខតតបាត់ដំបង

ម្ៃុស្សចាស្់ (OPAs) កនុងណខតតបាត់ ដំបង
ណដើម្បីទទួលបាៃធាតុ ចូលរបស្់ពួកណ ណៅកនុងណោលការ

៍ណ

នំណៃេះ ស្ំណៅធានឲ្យាៃ

ការ ិត ូរពិចារណ្ត ៃិងណដាេះស្ស្អយណស្ចកដីម្រតូវការៃិងបញ្ញ
ា របស្់ពួកណ ។
ជំហាៃទី៤ ៖ ការពិៃិតយស្ណម្រម្ចណៅណលើណោលការ

៍ណ

នំ

ណផ្ាកណលើការផ្ដល់ម្តិណោបល់ម្រតឡប់ពីស្ិកាខស្អលាពិណម្រោេះណោបល់ ៃិង ម្រកុម្ម្របឹកា
ណោបល់ណោលការ

៍ណ

នំជាតិស្ីព
ដ ីការផ្គត់ផ្ង
គ ់ទឹកស្អាត ៃិង ការណលើកកម្ពស្់អនម្័យ

ស្ម្រាប់ជៃពិការ ៃិងម្ៃុស្សចាស្់ម្រតូវបាៃពិៃិតយស្ណម្រម្ចណលើស្ំណៅជាភាស្អណខមរ ៃិង
ភាស្អអង់ណ ស្
ល កនុងឆ្ន២
ំ ០១៦។ ណោលការ
អភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទណ

៍ណ

នំណៃេះបាៃទទួលការអៃុម្័តពីម្រកស្ួង

ើយៃឹងម្រតូវបាៃម្របកាស្ផ្សពែផ្ាយជាផ្លូវការកនុងលកខ

ៈជាណផ្នកម្ួយនៃ
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ដំណ

ើ រការនៃការណរៀបចំ ណោលការ

កញ្ចប់ឯកស្អរម្ ុណទទ
គ ស្ក៍ ណ

៍ ណ

នំជាតិ

នំងអីមម្ួយ ណដើម្បីោំម្រទដល់ការអៃុវតតៃ៍ណផ្ៃការស្កម្មភាព

ជាតិងអីស្
ម ីព
ដ ី ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត ៃិងការណលើកកម្ពស្់អនម្័យជៃបទ ឆ្នំ២០១៤-២០១៨។
ជំហាៃទី៥ ៖ ការផ្សពែផ្ាយម្របកបណដាយភាពនចនម្របឌ្ិត
ខ

ៈណពលកំពុងណរៀបចំណោលការ

៍ណ

នំណៃេះ អងគការ WaterAid ាៃការជម្រម្ុញ

ណលើកទឹកចិតតឲ្យណស្ែងរកវ ិធី ម្របកបណដាយភាពនចនម្របឌ្ិ តណដើ ម្បីណលើកកម្ពស្់ការយល់ដឹងអំ ពីការ
ផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតៃិ ងការណលើកកម្ពស្់អនម្័ យណដលាៃការដាក់ បញ្ូច លៃិងណលើកកម្ពស្់ស្អរ
ស្ំខាៃ់ៗពីណោលការ

៍ណ

នំណៃេះ។ អងគការ WaterAid បាៃចាប់នដ ូរជាម្ួយអងគការ

Epic Arts ណដលជាអងគការស្ិលបេះណដលាៃការដាក់ បញ្ូច លម្ួយណដលលបីខាងណម្របើ ម្របាស្់
ការស្ណម្ដងដ៏ ជក់ ចិតៃ
ត ិ ងចណម្រម្ៀងដ៏ ាៃភាពទក់ទញណដើម្បីជំរញ
ុ ឲ្យាៃការដាក់បញ្ូច ល។

រួម្ជាម្ួយៃឹ ងម្រកុម្ស្ិលបករវ ័យណកមងចំ ៃួៃ៥នក់ អងគការទំងពីរណៃេះបាៃណរៀបចំការស្ណម្តង
តទល់ម្ួយ ៃិង កម្រម្ងណខសភាពយៃតខីម្
ល ួយចំៃួៃ ស្ម្រាប់អនកអៃុវតតការងារណម្ើលតាម្ទូរស្័ពទ
ទំណៃើបរបស្់ពួកណ ។ ណខសភាពយៃតៃីម្ួយៗឆលុេះបញ្ញ
ច ង
ំ អំ ពីស្អរស្ំខាៃ់ ៗ ឬ ឧបករ
ណដលដកស្ស្ង់ពីណោលការ
ជៃពិការ រណបៀបកំ

៍ណ

៍ ម្ួយ

នំ ដូចជា រណបៀបណធែើការងារជានដ ូជាម្ួយអងគការ

ត់ រកជៃពិ ការណៅកនុងស្

រណបៀបណធែើការពិៃិតយណៅណលើការបងកលកខ

ម្ៃ៍ រណបៀបណធែើការវ ិភា របាំងឧបស្ គ ៃិ ង

ៈងាយស្ស្ួលៃិងស្ុវតែិភាព។ ដំណ

ើ រការណធែើ

ការងាររួម្ោនម្របកបណដាយភាពនចនម្របឌ្ិតរវាងអងគការចំៃួៃពីរណដើម្បីបញ្ញ
ជ ក់អំពីឯកស្អរ ៃិង
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ដំណ

ើ រការនៃការណរៀបចំ ណោលការ

៍ ណ

នំជាតិ

ពិៃិតយណស្ែងរករណបៀបផ្សពែផ្ាយអំពីស្អរទំងណនេះ ពិតជាទទួលបាៃផ្ល ួរជាទីណពញចិតត
ៃិង ាៃភាពរ ីករាយ។
ណដើម្បីណម្ើលណខសភាពយៃដទំងណៃេះ ស្ូម្ណស្ែងរកតាម្រយៈណ

ទំព័រ ៖

https://www.youtube.com/playlist?list=PLc-oawSTlDS2ht3B_Es7MEr3acVo8geV3
ណពលណវលានៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ណោលការ

៍ណ

នំជាតិស្ីព
ដ ីការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត ៃិងការណលើក

កម្ពស្់អនម្័យស្ម្រាប់ជៃពិការ ៃិង ម្ៃុស្សចាស្់។
ស្ម្រាប់អងគការណដលកំ ពុងចាប់ ណផ្ដើម្បណងកើតកម្មវ ិធីអភិ វឌ្ឍៃ៍ ណដលរាប់ បញ្ូច លជៃពិការ
ៃិង ម្ៃុស្សចាស្់ ជំហាៃទំង៥ខាងណម្រកាម្ណៃេះ ឺជាជំហាៃដ៏ស្ម្ស្ស្ប ៃិង អាចអៃុវតតៃ៍
បាៃ។ ខាងណម្រកាម្ណៃេះ ឺជាណស្ចកដីស្ណងខបអំពីជំហាៃៃីម្ួយៗម្រពម្ជាម្ួយៃឹងម្រកបខ័
ណពលណវលា។ ស្រុបម្ក ដំណ

ការណរៀបចំ
ណផ្ៃការ
(ណម្ស្អ-ម្ិងអុន
២០១៥)

ើ រការណៃេះាៃរយៈណពលម្របា

១៨ណខ។

 ភាពជានដ ូ រជាម្ួ យម្រកស្ួងអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទៃិងអងគការ
CBM(អូស្រ្ស្អដលី)
 កិចចម្របជុំម្រកុម្ការងារ (បណងកើតម្រកុម្ការងារៃិងម្រកុម្ម្របឹកា
ណោបល់៖ ស្ាជិកភាព តួ នទីៃិងណោលបំ
 អភិវឌ្ឍៃ៍ ណស្ចកដីម្រ

ងដំបូងនៃណោលការ

 ណធែើណតស្ដណៅណលើឧបករ
ការណធែើណតស្ត
(ម្ិងអុន-តុលា
២០១៥)

ឌ

ណោលការ

៍ ណ

ង)

៍ ណ

នំ

៍ ៃិងវ ិធីស្អស្រ្ស្ដណៅតាម្

នំជាម្រកុម្តូចៗ

 ម្រកុម្តូចៗៃីម្ួយៗណធែើការកត់ម្រតាអំពីអីែណដលពួកណ បាៃ
ណរៀៃស្ូម្រត អែីណដលដំណ

ើ រការណៅបាៃលាៃិងជាអែីណដលជា

បញ្ញ
ា ម្របឈម្ ណរៀបចំ ណោបល់ម្រតឡប់ចំណ

េះការផ្ដល់

អៃុស្អស្ៃ៍ឲ្យតលស្់បូរ។
ដ

ពិៃិតយណកស្ម្រម្ួល
ណឡើង វ ិញ
(វ ិចឆិកា ២០១៥កុម្ាៈ)

 ការពិ ណម្រោេះណោបល់ណដើម្បីណចករ ំណលកអំពីលទធផ្លបឋម្ពី
ការណធែើណតស្ដ (អនក

ក់ព័ៃធននៃិងម្ៃុ ស្សចាស្់ )

 ម្របម្ូលរាល់ម្តិ ណោបល់ម្រតឡប់ពីការណធែើណតស្ដ
 បណងកើតណស្ចកដីម្រ

ងណោលការ

៍ ណឡើងវ ិញ
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ដំណ

ើ រការនៃការណរៀបចំ ណោលការ

៍ ណ

នំជាតិ

 ណចករ ំណលកណស្ចកដីម្រ

ងណលើកទីពីរនៃណោលការ

៍ ណ

នំ

ៃិងម្តិណោបល់ម្រតឡប់

ពិៃិតយស្ណម្រម្ច



(ឧស្ភា-ស្ីហា

ពិៃិតយស្ណម្រម្ចណៅណលើណោលការ

៍ ណ

នំៃិងណរៀបចំ

ណផ្ៃការផ្សពែផ្ាយ

២០១៦)



ចាប់ នដ ូរជាម្ួ យ Epic Arts ស្ម្រាប់ការផ្សពែផ្ាយ
ម្របកបណដាយភាពនចនម្របឌ្ិត

ការផ្សពែផ្ាយ
 ការអៃុម្័តពីម្រកស្ួងអភិ វឌ្ឍៃ៍ ជៃបទ

(ចាប់ពីណខកញ្ញា

 ការផ្សពែផ្ាយៃិងដាក់ ឲ្យអៃុ វតតៃ៍

ឆ្នំ២០១៦ តណៅ)

ការណរៀៃស្ូម្រតស្ំខាៃ់ៗ ៃិង បញ្ញ
ា ម្របឈម្
ការណរៀៃស្ូម្រតស្ំខាៃ់ៗ ៖
តួនទីដឹកនំរបស្់រាជរដាាភិបាលាៃស្អរៈស្ំខាៃ់ខាលង
ំ ណ្តស្់ ៖
តួនទី របស្់ម្រកស្ួងអភិ វឌ្ឍៃ៍ ជៃបទកនុងការម្រ ប់ ម្រ ងដំ ណ
ណ

ើ រការអភិ វឌ្ឍៃ៍ ណោលការ

៍

នំាៃស្អរៈស្ំខាៃ់ ខាលំងណ្តស្់។ វានំឲ្យាៃអងគការកាៃ់ណតណម្រចើៃចូលរួម្ជាម្ួយ
ណម្រាង។ បណៃែម្ពីណៃេះណទៀត វាអៃុញ្ញាតឲ្យណ

កនុងកម្មវ ិធីរបស្់រដាាភិ បាល។ ឧទ

រ

អាចណធែើណតស្តណោលការ

៍ណ

នំណៃេះណៅ

៍ ម្រកស្ួងអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទ បាៃស្

ការជាម្ួយ

ម្រកុម្ម្របឹកាស្កម្មភាពជៃពិការណដើម្បីស្ម្រម្បស្ម្រម្ួលឲ្យាៃស្ិកាខស្អលាពិណម្រោេះណោបល់
ៃិងណដើរតួនទីនំម្ុខណៅកនុងដំ ណ

ើ រការទំងម្ូ ល។ នណពលងអមីៗណៃេះម្ន្ដៃដីរបស្់ម្រកស្ួង

អភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទ បាៃចូលរួម្ដឹកនំដំណ

ើ រការណរៀបចំណោលការ

ម្របកបណដាយណជា ជ័យ ៃិ ងាៃទំ ៃុកចិ តតចំណ

៍ណ

នំដនទណទៀត

េះវ ិធី ម្របណស្ើរបំ ផ្ុតកនុងការ អៃុវតតៃ៍ដំណ

ើ រការ

ណៃេះ។
ការបណងកើៃការយល់ដឹង ឺជាជំហាៃដំបូងណដលម្ិៃម្រតូវណម្ើលរ ំលង៖
ណៃេះ ឺជាណលើកទីម្ួយណដលម្ន្ដៃដីណផ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត ៃិង ណលើកកម្ពស្់អនម្័យថ្ននក់
ណខតត បាៃណរៀៃស្ូម្រតអំពីការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត ៃិងការណលើកកម្ពស្់អនម្័យណដលាៃការ
ដាក់បញ្ូច លណ

ើយវាាៃស្អរៈស្ំខាៃ់ កុងការបណងក
ន
ើ ៃ ការយល់ដឹងជាម្ុៃអំ ពីបញ្ញ
ា របស្់ជៃ
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ដំណ

ើ រការនៃការណរៀបចំ ណោលការ

៍ ណ

នំជាតិ

ពិការ កនុងការទទួលបាៃការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត ៃិងការណលើកកម្ពស្់អនម្័ យ ម្ុ ៃណពលណធែើ
ណតស្ដ។ វាក៏បាៃជួយកស្អងទំនក់ទំៃងៃិងបទពិណស្អធៃ៍ការងាររវាងអងគការជៃពិការ ៃិង
ម្ៃទីរ/ម្រកស្ួងអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទ ម្រពម្ទំងម្ៃុស្សចាស្់ណៅណពលអន តផ្ងណដរ។
ជៃពិការណដើ រតួនទីស្កម្មណៅកនុងដំ ណ
កាៃ់ណតម្រជាលណម្រៅកនុងចំ ណណ្តម្អនក

ើ រការស្កម្មភាពណរៀៃស្ូម្រតនំឲ្យាៃការយល់ដឹង
ក់ព័ៃទ
ធ ំងអស្់៖

តួនទីរបស្់អងគការជៃពិការ (DPOs) ណដលស្

ការជាម្ួយម្រកស្ួងអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទ ណដើម្បី

ដឹកនំការណធែើណតស្ដាៃស្អរៈស្ំខាៃ់ ខាលំងណ្តស្់កុងការបងក
ន
លកខ

ៈឲ្យាៃការចូលរួម្ពី

ជៃពិការ។ វាកស្អងឲ្យាៃការណជឿជាក់ទុកចិតតរវាងជៃពិការ ៃិង អនកស្ម្រម្បស្ម្រម្ួល។
វានំឲ្យាៃការចូ លរួម្កាៃ់ ណតណម្រចើ ៃពីជៃពិការណៅកនុងការណធែើណតស្ដ។ វាក៏បាៃផ្ដល់ឱកាស្
ជូៃអងគការជៃពិ ការ កនុងការតភាជប់ ទំនក់ ទំៃងជាម្ួ យម្រកស្ួង/ម្ៃទីរអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទ
ស្ម្រាប់កិចចស្

ការណៅណពលអន តណដើម្បីណកលម្ាចំណ

េះការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត ៃិងណលើក

កម្ពស្់អនម្័យស្ម្រាប់ជៃពិការផ្ងណដរ។
បញ្ញ
ា ម្របឈម្៖
កនុងអំឡុងណពលនៃដំណ
ដំណ

ើ រការអភិវឌ្ឍៃ៍ ក៏ាៃបញ្ញ
ា ម្របឈម្ម្ួ យចំៃួៃផ្ងណដរ៖

ើ រការណៃេះម្រតូវចំណ្តយណពលណវលាណម្រចើៃ ៖
ណពលណវលាជាណម្រចើៃបាៃចំណ្តយណៅណលើការស្ម្រម្បស្ម្រម្ួលអនក

ចូលរួម្ណធែើណតស្ដ។ ជារួម្ ការណរៀបចំណោលការ

៍ណ

ក់ព័ៃជា
ធ ណម្រចើៃឲ្យ

នំណៃេះ បាៃចំណ្តយណពលណស្ទើរណតពីរ

ដងនៃណពលណវលាណដលបាៃបា៉ា ៃ់ស្អមៃ ពីដំបូង។ ការណធែើណតស្ដណៅណលើណផ្នកណផ្សងៗោន ម្រតូវណត
ស្ស្បណៅៃឹងណពលណវលារបស្់ស្កម្មភាពស្
ណ

តុនំឲ្យខកខាៃចំណ

ម្ៃ៍អងគការម្ិៃណម្ៃរដាាភិបាលណដលជា

េះ ការណធែើណតស្ដណលើណផ្នកទីផ្ារអនម្័យ នៃណោលការ

ស្ាារៈទំនក់ ទំៃងណដើ ម្បីតលស្់បូរការម្របម្រពឹ
ដ
តត (BCC) ម្ិៃាៃការបងកលកខ
ស្ាារៈ BBC រណម្ងណតងម្ិ ៃបាៃបងកលកខ
លឺ ឬ ណម្ើ លម្ិៃណ

៍ណ

នំ។

ៈងាយស្ស្ួល៖

ៈងាយស្ស្ួលស្ម្រាប់ អក
ន ម្ិៃអាចស្អដប់

ើញ។ វ គអប់រ ំអំពីអនម្័យកំពុងាៃការលំបាកស្ម្រាប់ម្ៃុស្សចូលរួម្
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ដំណ

ើ រការនៃការណរៀបចំ ណោលការ

៍ ណ

នំជាតិ

ណដាយស្អរណតបញ្ញ
ា កំណស្អយអវៈយវៈ ណផ្សងៗោន ណដលអាចម្រតូវការទទួលព័ ត៌ាៃកនុង
ទម្រម្ង់ ណផ្សងៗោន ៃិង កណៃលងម្របជុំ។
អនកស្ម្រម្បស្ម្រម្ួលស្

ម្ៃ៍ផ្ត
គ ់ផ្គង់ទឹកស្អាត ៃិងណលើកកម្ពស្់អនម្័យាៃចំណ

េះដឹង

តិចតួចអំពីការដាក់បញ្ូច លបញ្ញ
ា ពិ ការភាព៖
អនកស្ម្រម្បស្ម្រម្ួលបាៃទទួ លការប

ដ លណដាយស្ណងខបម្ុ ៃណពលណធែើណតស្ដ
ុដ េះបណ្ត

ប៉ាុណៃដណៅណពលណដលពួ កណ ចូ លណៅកនុងវ ិស្័យណៃេះ ពួ កណ ណៅណតយល់ណ
ការលំបាក។ ឧទ

រ

៍ ម្ួយ

ើញថ្នាៃ

ឺណៅណពលណដលអនកស្ម្រម្បស្ម្រម្ួលានក់បាៃជួបជាម្ួយអនក

ណដលាៃបញ្ញ
ា កំ ណស្អយណស្អតវ ិញ្ញា

ណ

ើយវា ឺ ជាណលើកដំ បូងរបស្់ោត់ កុងការណបាេះ
ន

ការណម្របម្របួលណៅកនុងវ ិស្័យផ្គត់ផ្ង
គ ់ ទឹកស្អាត ៃិង ណលើកកម្ពស្់អនម្័យ
ជំហាៃណដើម្បីបញ្ូច លអនកណដលាៃបញ្ញ
ា កំ ណស្អយណស្អតវ ិញ្ញា
ណៅកនុងអំ ឡុងណពលនៃការណរៀបចំ ណោលការ
រួចណៅណ

៍ណ

។

នំ វាាៃការណម្របម្របួលម្ួ យចំ ៃួៃ

ើយណៅកនុងវ ិស្័យផ្គត់ផ្ង
គ ់ ទឹកស្អាត ៃិងណលើកកម្ពស្់អនម្័ យដូ ចជា៖

បណងកើៃការយល់ដឹងរបស្់អងគការម្ិៃណម្ៃរដាាភិបាល ៃិង រដាាភិបាល អំពីការផ្គត់ផ្គង់ទឹក
ស្អាត ៃិងការណលើកកម្ពស្់អនម្័ យណដលាៃការដាក់ បញ្ូច ល៖
ម្រកស្ួងអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទ កំពុងទទួលយកភាពជាាចស្់ណលើបញ្ញ
ា ណៃេះ ៃិងដឹកនំស្កម្មភាព
ងអមីៗ។ បចចុបបៃន ម្រកស្ួងអភិ វឌ្ឍៃ៍ជៃបទកំ ពុងបងកលកខ

ៈឲ្យាៃការចូលរួម្ពីអងគការជៃ

ពិការណៅកនុងការងាររបស្់ពួកណ តាម្រយៈការអៃុ ញ្ញាតឲ្យជៃពិ ការៃិ ងអងគការជៃពិ ការ
ចូលរួម្ណៅកនុងកិ ចចម្របជុំ ណៅណពលបំ ផ្ុស្ CLTS ។
ស្កម្មភាពផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត ៃិ ង ណលើកកម្ពស្់អនម្័ យណដលាៃការដាក់ បញ្ូច លកំ ពុងម្រតូវ
បាៃអៃុវតតៃ៍ជាក់ណស្ដងណៅម្ូលដាាៃ៖
ម្រកស្ួងអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទៃិងអងគការម្ិៃណម្ៃរដាាភិបាលណដលណធែើការងារណលើណផ្នកផ្គត់ផ្គង់
ទឹកស្អាត ៃិងណលើកកម្ពស្់អនម្័យបាៃរាយការ

៍ ឲ្យដឹងថ្នពួកណ កំពុងណបាេះជំហាៃណដើម្បី

ឲ្យាៃការដាក់ បញ្ូច លជៃពិ ការ ៃិងម្ៃុស្សចាស្់កាៃ់ណតណម្រចើៃណឡើង។ ឧទ

រ

៍ ៖ កនុង
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ដំណ

ើ រការនៃការណរៀបចំ ណោលការ

៍ ណ

នំជាតិ

ណខតតនម្រពណវង ម្ៃទីរអភិ វឌ្ឍៃ៍ ជៃបទកំ ពុងណរៀបចំ ណផ្ៃការតណម្លើងអ

ូដ ងទឹ កចំៃួៃ៦ ៃិង

បចចុបបៃនកំពុងពិ ចារណ្តអំ ពីរណបៀបតលស្់បូរបទដា
ដ
ា ៃរចនបរ ិណវ

ជុំ វ ិញអ

លកខ

ៈងាយស្ស្ួលណម្របើ ម្របាស្់ចំណ

ូដ ងទឹ កណដើ ម្បីបងក

េះជៃណដលាៃបញ្ញ
ា កំណស្អយអវៈយវៈណផ្សងៗោន។

អងគការម្ិៃណម្ៃរដាាភិបាលណដលណធែើការងារណលើណផ្នកផ្គត់ផ្ង
គ ់ទឹកស្អាត ៃិង

ណលើកកម្ពស្់

អនម្័យ កំ ពុងកាៃ់ ណតណធែើការដាក់ បញ្ូច លកាៃ់ ណតណម្រចើ ៃណឡើងណៅកនុងអងគការរបស្់ពួកណ ៖
អងគការទស្សៃៈពិភពណលាក បាៃរាយការ
ណតស្ដពួកណ បាៃបងកលកខ
អ

៍ ឲ្យដឹងថ្ន ណដាយស្អរណតការចូលរួម្ណធែើ

ៈឲ្យជៃពិ ការចូលរួម្ណៅកនុងដំ ណ

ើ រការរចន ណដើ ម្បីស្អងស្ង់

ូដ ងស្នប់ចំៃួៃ៥ ណៅណខតតម្រពេះវ ិហារ។ ការចូ លរួម្ពី ជៃពិ ការណបបណៃេះ ក៏ បាៃជួយឲ្យ

អងគការទស្សៃៈពិភពណលាកយល់ដឹងអំពីការរចនណ
ជៃពិការណៅកនុងស្

ដាារចនស្ម្ព័ៃធ ផ្គត់ផ្គង់ទឹកណដើម្បីឲ្យ

ម្ៃ៍ ាៃលទធភាពអាចណម្របើ ម្របាស្់បាៃផ្ងណដរ។

រូបងអត៖
ម្រកបម្ុខ អងគការ /WaterAidអ៊ាុង

ឹម្អា៊ាៃ់

ទំព័រទី៥ ៃិង ទី៧ ដល់ទី២២ អងគការ/WaterAidណផ្ង តរ ៉ាូ

សុីៃ

ទំព័រទី១៥៖ អងគការ /WaterAidស្អរុ ំ ម្ណនរ ី
ម្រកា

ិក
ែ ទំព័រទី២៖ អងគការ /WaterAidស្អរុ ំ ម្ណនរ ី

www.wateraid.org/cambodia
S.I. Building 3rd Floor, #93, Preah Sihanouk Blvd,
Sangkat Chaktomuk, Phnom Penh, Cambodia

Tel: +855 17 935 083

WaterAid is a registered charity: Australia: ABN 99 700 687 141. Canada: 119288934 RR0001. India: U85100DL2010NPL200169. Sweden: Org.nr: 802426-1268, PG: 90 01 62-9, BG: 900-1629.
UK: 288701 (England and Wales) and SC039479 (Scotland). US: WaterAid America is a 501(c) (3) non-profit organization
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