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កម្មមវិិធីីឧបត្ថថម្មភសាច់់ប្រាាាក់ជូូនស្រ្តីា�ីមានផ្ទៃៃាពោះះ និងកុមារអាយុុ

ក្រោាាម្ម ២ឆ្នាំំា� គឺឺជាកម្មមវិិធីីជាត្ថិជូ�នួយុសងគម្មកុ�ងផ្នែុាកការអភិិវិឌ្ាឍ

ម្មលូធីនម្មនុសាសនៃាក្រាបខណ្ឌឌគោលនយោបាយុជាតិ្ថគាំ�ពារសងគម្ម 

២០១៦-២០២៥។ កម្មមវិិធីីនេះាះត្រូា�វិបានដាក់ឱ្ាយអនុវិត្ថ� នៅថ្ងៃៃាទីី១ 

ខែាម្មិថុុនា ឆ្នាំំា�២០១៩ ដោយុផ្ដោោាត្ថលើើក្រាុម្មគោលដៅដែាលជាស្រ្តីា�ី

មានផ្ទៃៃាពោះះ និងកុមារអាយុុក្រោាាម្ម ២ឆ្នាំំា� ដែាលសថិត្ថកុ�ងគ្រួា�សារ

ក្រាីក្រា។ 
ខែាកញ្ញាាា ឆ្នាំំា�២០២២ - September 2022

1. Background

The Cash Transfer Program for Pregnant Woman 
and Children under 2 years old is a national social 
assistance program under the Human Capital 
Development Section of the National Social Protection 
Policy Framework (NSPPF 2016-2025) which was 
officially rolled out on June 1, 2019. The target 
group of the program are pregnant women and 
children under 2 years old in the poor households.



2

   កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រ្រក់ជូនស្រ្តីមានផ្ទ្រពោះ និងកុមារអាយុក្រ្រម ២ឆ្ន្រំ  | THE CASH TRANSFER PROGRAM FOR PREGNANT WOMEN AND CHILDREN UNDER 2 YEARS OLD

As a conditional social assistant program, it allows 

beneficiaries to receive health services utilizing the 

public health facilities, following the prenatal, delivery 

and postnatal cares and check-ups. The program’s 

objective is to improve the well-being of mothers and 

children and contribute to addressing malnutrition of 

children in poor families, from pregnancy until the age 

of 2 years,  thus enhancing their physical and mental 

development within the first 1000 days of lives. 

Currently, this program is being implemented by the 

Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth 

Rehabilitation (MoSVY), with the participation from 

relevant ministries and institutions both at the national 

and sub-national levels, including the public health centers. 

In regards to progress from the start of the implementation 

until May 2022, this program has been delivering benefits 

to 165,610 pregnant women and 102,083 children under 

2 years old with the total expenditure of 74 billion riels or 

equivalent to 18.6 million USD. 

ជាកម្មមវិិធីីឧបត្ថថម្មភសាច់់ប្រាាាក់មានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌឌ     ដែាលត្ថមា�វិឱ្ាយអុក

ទីទីួលផល ម្មកទីទួីលសាវាសុខភពនៅមូ្មលដា្ឋានសុខាភិិបាសាធារណ្ឌៈ 

តាម្មពាលវាលាក�ណ្ឌត្ថ់  ម្មុនពាលសមាាល ពាលសមាាល និងក្រោាាយុពាល

សមាាល, កម្មមវិិធីីជាត្ថិជូ�នួយុសងគម្មនេះាះ មានគោលប�ណ្ឌងលើើកកម្ម្ពស់ 

សុខុមាលភពមាតា និងទារក  និងរួម្មច់�ណាកកុ�ងការដោះសាាយុបញ្ញា្ហា

កង្វះអាហារូបត្ថថម្មភរបស់កុមារកុ�ងគ្រួា�សារក្រាីក្រា ចាប់តា�ងពីកូនកុ�ងផ្ទៃៃា

រហូត្ថដល់អាយុុ២ឆ្នាំំា� ដើម្មាបីជូ�រុញការលូត្ថលាស់ទា�ងកាយុសម្មាបទា និង

បញ្ញាាាសា្មារតី្ថ កុ�ងរយុៈពាល ១០០០ ថ្ងៃៃាដ�បូងនៃាជូីវិិត្ថ។

បច់្ច�បាបនុ, ក្រាសួងសងគម្មកិច់្ច អត្ថីត្ថយុុទី្ធជូន និងយុុវិនីត្ថិសម្មាបទា ក�ពុង

ដឹកនា�អនុវិត្ថ�ការបើកផ�ល់អត្ថថបាយោជូន៍នៃាកម្មមវិិធីីនេះាះ ដោយុមាន

ការច់ូលរួម្មអនុវិត្ថ�ពីក្រាសួង-សា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងរដ្ឋបាលថំាក់ក្រោាាម្មជាតិ្ថ 

ជាពិសាសរដ្ឋបាលឃុ�សង្កាត់្ថ និងមូ្មលដា្ឋានសុខាភិិបាលសាធារណ្ឌៈ។

ជាវិឌ្ាឍនភព គឺិត្ថចាប់ពីពាលដាក់ឱ្ាយដ�ណើរការរហូត្ថដល់ខែាឧសភ 

ឆ្នាំំា�២០២២, កម្មមវិិធីីនេះាះ បានផ�ល់អត្ថថបាយោជូន៍ជូូនស្រ្តីា�មីានផ្ទៃៃាពោះះច់�នួន 

១៦៥ ៦១០ នាក់ និងកុមារច់�នួន ១០២ ០៨៣ នាក់ ដោយុបានច់�ណាយុ

ថុវិិកាជាត្ថិសរុបច់�នួន ៧៤ ប៊ីលានរៀល  ឬសមើនឹង ១៨.៦ លានដុលា្លារ

អាមារិក។

រូបភពទីី១ ៖  ដាយាកាាម្មស�ីអ�ពីលក្ខខណ្ឌឌរបស់កម្មមវិិធីី Figure 1 : Diagram of the program's terms of condition

លក្ខខណ្ឌឌ កាលវិិភគឺបើកផ�ល់ ច់�នួនលើើក
បរិមាណ្ឌប្រាាាក់ឧបត្ថថម្មភកុ�ង

ម្មួយុលើើក (រៀល) 

ប្រាាាក់ឧបត្ថថម្មភសមាាប់ស្រ្តី�ាី
មានផ្ទៃៃាពោះះ ដែាលភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌឌ

ពិនិត្ថាយផ្ទៃៃាពោះះច់�នួន ៤ដង
ម្មុនពាលសមាាល

យ៉ាងត្ថិច់ ១២សបា្តាហ៍ 
២០-២៤សបា្តាហ៍ 
៣០-៣២សបា្តាហ៍ 

និង៣៦-៣៨សបា្តាហ៍

៤ដង កុ�ងរយុៈ 
ពាល ២៦ 
សបា្តាហ៍

៤០ ០០០

ប្រាាាក់ឧបត្ថថម្មភសមាាប់
ការសមាាលកូន 

ពាលសមាាលកូននៅម្មូលដា្ឋាន
សុខាភិិបាលសាធារណ្ឌៈ

ម្មួយុលើើក ២០០ ០០០

ប្រាាាក់ឧបត្ថថម្មភក្រោាាយុសមាាល 
ដែាលភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌឌពិនិត្ថាយ

សុខភពច់�នួន ៤ដង

យ៉ាងត្ថិច់ ១២សបា្តាហ៍ 
២០-២៤សបា្តាហ៍ 
៣០-៣២សបា្តាហ៍ 

និង៣៦-៣៨សបា្តាហ៍

៤ដង កុ�ងរយុៈ 
ពាល ២៦ 
សបា្តាហ៍

៤០ ០០០

ប្រាាាក់ឧបត្ថថម្មភសមាាប់កុមារ ដែាល
ភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌឌចាក់វា៉ាក់សា�ង 

និងថំា�បង្ការ

ស្រ្តីាបតាម្មកាលវិិភគឺចាក់ថំា�បង្ការ 
(រហូត្ថដល់អាយុុ ១៨ខែា)

៦ដង កុ�ងរយុៈពាល 
១៥,៥ខែា

៤០ ០០០

Condition Payment Schedule Frequency
Amount per transfer 

(Riels)

Pregnancy benefits linked 

with 4 ANC check ups

at least 12 weeks, 20-24 

weeks, 30-32 weeks

and 36-38 weeks 

4 over 26 weeks 40,000.00

Childbirth - delivery bonus
Upon delivery at a health 

care centre
one-off 200,000.00

Post-natal benefits linked 

with 4 PNC check-ups

7 days, 14 days, 1.5 

months and 2.5 months 

after delivery

4 over 2.5 months 40,000.00

Child benefits linked with 

vaccination and immunisation 

conditions

in line with the immunisation 

schedule (until 18 months 

of age)

6 over 15.5 months 40,000.00
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ដោយុកម្មមវិិធីីនេះាះត្រូា�វិបានដាក់ឱ្ាយដ�ណើរការអស់រយុៈពាលជាង ២ឆ្នាំំា�

ម្មកហើយុ, ក្រាុម្មបាឹកាសាជាត្ថិគាំ�ពារសងគម្មមើលឃើញពីភពចា�បាច់់កុ�ង

ការវាយុត្ថម្លាអ�ពីបាសិទី្ធភពនៃាដ�ណើរការអនុវិត្ថ�កម្មមវិិធីី ដើម្មាបីពិនិត្ថាយ

លទី្ធភពកាលម្ម្អយុន�ការអនុវិត្ថ�តាម្មការចា�បាច់់។ ដោយុមានកិច់្ចសហការពី

ក្រាសួង-សា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងជូ�នួយុបច្ចាកទាសពីម្មូលនិធីិសហបាជាជាត្ថិ

ដើម្មាបីកុមារ (UNICEF), ការវាយុត្ថម្លាដ�ណើរការអនុវិត្ថ�កម្មមវិិធីីឧបត្ថថម្មភ

សាច់់ប្រាាាក់ជូូនស្រ្តីា�ីមានផ្ទៃៃាពោះះ និងកុមារអាយុុក្រោាាម្ម ២ឆ្នាំំា�នេះាះ  ត្រូា�វិបាន

ផ្ដួច់ផ្ដើម្មឡើងនៅពាក់កណា្តាលឆ្នាំំា�២០២១ ដែាលកុ�ងនោះ ក្រាុម្មហ៊ុន

សាាវិជាាវិម្ម៉ុនទា�សអន�រជាត្ថិ (Montrose International ) ទីទីួលបាន

អាណ្ឌត្ថ�ិកុ�ងការរៀបច់�ការវាយុត្ថម្លា  ក្រោាាម្មការដឹកនា�ដោយុក្រាុម្មការងរ

បច្ចាកទាសអន�រក្រាសួង ( Reference Group)។

២. គោលបំណង និងវិធីសាស្រ្ត ន្រការវាយតម្ល្រ 

ដោយុបាើប្រាាាសក់្រាបខណ្ឌឌវាយុត្ថម្លារបសអ់ងគការសមាាប់កិច់្ចសហបាតិ្ថបត្ថ�កិារ

និងការអភិិវិឌ្ាឍសាដ្ឋកិច់្ច (OECD), ការវាយុត្ថម្លាដ�ណើរការអនុវិត្ថ�កម្មមវិិធីីនេះាះ

មានគោលប�ណ្ឌងស្វាងយុល់អ�ពីភពជាប់ពាក់ព័ន្ធ (Relevancy), ស័ក�សិិទី្ធភិព

(Effectiveness),  បាសិទី្ធភព (Efficiency), ភពសីុសង្វាក់គំាំា (Coherence), 

និងផលប៉ះពាល់ដ�បូង (Early Impact) របស់កម្មមវិិធីី លើើសុខភព, 

អាហារូបត្ថថម្មភ និងសុខុមាលភពទីូទៅរបស់អុកទីទីួលផលពីកម្មមវិិធីី និង

ផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ ដើម្មាបីកាលម្ម្អយុន�ការអនុវិត្ថ�កម្មមវិិធីី។ 

Because the program has been implementing for 

more than 2 years, the National Social Protection 

Council (NSPC) recognizes the importance of 

evaluating the program’s efficiency and impacts 

in order to take necessary measures to improve the 

program’s implementation. With the collaboration of 

relevant government institutions, and with technical 

support from UNICEF, the country-led process evaluation 

of the cash transfer program for pregnant women and 

children under 2 years old was initiated in mid-2021, 

and Montroose International was provided the mandate to 

undertake this evaluation and steered by inter-ministerial 

Reference Group. 

2. Objective of the evaluation 

Using the evaluation criteria framework of the Organization 

for Economic Cooperation and Development (OECD), 

this evaluation seeks to understand the relevancy, 

effectiveness, efficiency, coherence and possible early
impacts of the program on health, nutrition, and the 

well-being of the program’s beneficiaries and provide 

applicable recommendations to improve the program. 
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រូបភពទីី ២៖  ក្រាបខណ្ឌឌវាយុត្ថម្លារបស់អងគការ OECD

Figure 2 : Evaluation framework of OECD

លក្ខណ្ឌៈវិិនិច់្ឆ័យុការវាយុត្ថម្លា

Evaluation Criterias

�ព�ប់�ក់ព័ន� 

�បសិទ��ព 

ផលប៉ះ�ល់
�ពសុីស���ក់���

និរន�រ�ព

សំណ�រទី ១

សំណ�រទី ២

សំណ�រទី ៣

សំណ�រទី ៤ សំណ�រទី ៥

សំណ�រទី ៦

សំណ�រទី ៧

សំណ�រទី ៨

សំណ�រទី ៩
សំណ�រទី ១០

សំណ�រទី ១១

លទ�ផលែដលមិន�នរ�ពឹងទុក
និងផលវ��ក

�រក�ងសមត��ព
អ�កផ�ល់េស�កម�

�បសិទ��ពចំ�យ

បន��ករដ��ល

�រស�មបស�ម�ល និងទំ�ក់ទំនង
�រផ�ល់អំ�ចដល់�ស�ី

ជេ�មើសៃនគំរូៃនកម�វ�ធី

�រេ�ជើសេរ�ស�រេផ�រ��ក់
�មលក�ខណ�

�រេលើកកម�ស់�រទទួល�ន
េស�សុខ�ព និង��រូបត�ម�

�រ�គបដណ�ប់កម�វ�ធី

�រ���ស់ប��រឥរ��បថ�បកបេ�យនិរន�រ�ព

Relevance

Effectiveness

Cross-Cutting
Coherence

Efficiency

Sustainability

សំណ�រទី ១

សំណ�រទី ២

សំណ�រទី ៣

សំណ�រទី ៤ សំណ�រទី ៥

សំណ�រទី ៦

សំណ�រទី ៧

សំណ�រទី ៨

សំណ�រទី ៩
សំណ�រទី ១០

សំណ�រទី ១១

Unintended Results

and Consequences

Capacity building

of service providers

Cost-effectiveness

Administrative burden

Coordination & Linkages
Women’s empowerment

Choice of Programme
delivery model 

Selection of conditional

cash transfer

Promoting access to health

and nutrition services

Programme 
Coverage

Sustainable changes in behavior

ការវាយុត្ថម្លានេះាះ ធ្វើឡើងនៅខាត្ថ�គោលដៅច់�នួន៦ រួម្មមានរាជូធានី-

ភិុ�ពាញ ខាត្ថ�បាត្ថ់ដ�បង ក�ពត្ថ សា្វាយុរៀង ម្មណ្ឌឌលគឺិរី និងខាត្ថ�សៃឹងតាាង 

ដែាលបានជាើសរីសដោយុចាត្ថនា ដើម្មាបីឱ្ាយមានការសមា្ភាស និងបាម្មូល

ទីិនុន័យុ ពីទីីតា�ងភិូម្មិសាស្រ្តី�ាច់មាុះកុ�ងបាទាសកម្ម្ព�ជា, ដាក់បញ្ចូលឱ្ាយ

មានត្ថ�ណាងជូនជាត្ថិភគឺត្ថិច់ និងមានសមាមាត្រូាបាជាជូន មានបណ្ឌ្ណ

សម្មធីម៌្មខ្ពស់។ ស�ណាកគឺ�រូនៃាការវាយុត្ថម្លានេះាះ រួម្មមានអុកពាក់ព័ន្ធ

ស�ខាន់ៗ ទា�ងនៅថំាក់ជាត្ថិ, ថំាក់រាជូធានី-ខាត្ថ�, ថំាក់ក្រាុង-ស្រ្តីាុក-

ខណ្ឌឌ, ឃុ�-សង្កាត្ថ់, ភិូម្មិ និងម្មណ្ឌឌលសុខភពសាធារណ្ឌៈ ពាម្មទា�ងស្រ្តី�ាី

មានផ្ទៃៃាពោះះ និងអាណាពាយាបាលរបស់កុមារអាយុុក្រោាាម្ម ២ឆ្នាំំា� ដែាលជា

អុកទីទួីលផលពីកម្មមវិិធីី, បុរសដែាលជាប្ដីរបស់អុកទីទីួលផល, និងអុក

ដែាលម្មិនបានទីទីួលផល (ដែាលត្រូា�វិបានមាភិូម្មិរាប់បញ្ចូលថជាជូនក្រាីក្រា 

តាម្មិនបានច់ូលកុ�ងកម្មមវិិធីី)។ ជារួម្ម, កិច់្ចសមា្ភាសន៍ជាម្មួយុអុកផ្ដល់ព័ត្ថ៌មាន

គឺន្លឹះមានច់�នួន ១០២ នាក់, កិច់្ចពិភកាសាជាក្រាុម្មមានច់�នួន ៤៩ ក្រាុម្ម និង

ករណ្ឌីសិកាសាច់�នួន ១៦ ករណ្ឌី។ សរុបអុកច់ូលរួម្មផ�ល់កិច់្ចសមា្ភាសន៍ 

ទា�ងអស់មានច់�នួន ៤៤៧ នាក់ កុ�ងនោះស្រ្តី�ាីមានច់�នួន ២៩៨ នាក់ និង

ជូនមានពិការភពច់�នួន ១១ នាក់។ កុ�ងច់�ណោម្មសកម្មមភពខាងលើើ 

កិច់្ចពិភកាសាជាក្រាុម្មច់�នួន ២៥ ក្រាុម្ម និងករណ្ឌីសិកាសាទា�ងអស់ ត្រូា�វិបាន

ធ្វើឡើងដោយុផ្ទាល់ ច់�ណាកសកម្មមភពកាាពីនេះាះ ត្រូា�វិបានធ្វើឡើងដោយុ

ការជូួបពីច់មា្ងាយុតាម្មបាព័ន្ធឌ្ីជូីថុល។ 

This evaluation was undertaken in 6 target provinces, 

such as Phnom Penh, Battambang, Kampot, Svay Rieng, 

Mondolkiri and Stung Treng, which were purposively 

selected for conducting the interviews and data collection 

in the geographical representation with the inclusion of 

the ethnic minorities and a high proportion of households 

with equity cards. The sample of respondents included 

key stakeholders at national and provincial levels, 

districts, communes, villages, health centers, and pregnant 

women and children under 2 years old who are program 

beneficiaries and male partners of beneficiaries, and 

non-beneficiaries (who were considered to be poor by 

village chiefs) but were not part of the Program. A total of 

102 key informant interviews, 49 focus group discussions 

and 16 case studies were conducted with 447 respondents, 

298 of whom were women and 11 were people with 

disabilities. In all, 25 focus group discussions and case 

studies were done in-person, and all others were done 

remotely.  
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៣. លទ្ធផលន្រការវាយតម្ល្រ 

៣.១ ភាពជាប់ពាក់ព័ន្ធ

កម្មមវិិធីីនេះាះ បានក�ណ្ឌត្ថ់យុកយុន�ការអត្ថ�សញ្ញាាាណ្ឌកម្មមគ្រួា�សារ

ក្រាីក្រា និងបណ្ឌ្ណអទីិភព សមាាប់ក�ណ្ឌត្ថ់ក្រាុម្មគោលដៅ។ ការដាក់ឱ្ាយ

អនុវិត្ថ�យុន�ការអត្ថ�សញ្ញាាាណ្ឌកម្មមគ្រួា�សារក្រាីក្រាតាម្មការសុើសុ� (On-De-

mand IDPoor) ពិត្ថជាមានសារៈស�ខាន់ ដោយុសារវាមានភព

រហ័ស និងមានបាសិទី្ធភពខ្ពស់ជាងយុន�ការអត្ថ�សញ្ញាាាណ្ឌកម្មមគ្រួា�សារក្រាីក្រា

តាម្មជុូ� (Regular Round) ដែាលជាយុន�ការធា្លាប់បានអនុវិត្ថ�នាពាល

កន្លងម្មក។ យុន�ការអត្ថ�សញ្ញាាាណ្ឌកម្មមគ្រួា�សារក្រាីក្រាតាម្មការសុើសុ�  អនុញ្ញាាាត្ថ

ឱ្ាយមានការច់ូលរួម្មពីស�ណាក់អុកនៅកុ�ងម្មូលដា្ឋាន ប៉ុន�ាយុន�ការនេះាះ

ម្មិនបានរាប់បញ្ចូលភពងយុរងគាាះផាសាងទៀត្ថនៅឡើយុ ដូច់ជាមាោាយុ

ដែាលច់ិញ្ចឹម្មកូនតាឯង, និងអុកដែាលបានជូួបវិិបត្ថ�ិនានា ដូច់ជាអុកដែាល

ទើបបាត្ថ់បង់ការងរថុមីៗជាដើម្ម។ ទីនៃឹម្មនេះាះ, បណ្ឌ្ណអាទីិភព (Post ID) 

មានភពពាក់ព័ន្ធជាយុន�ការបនា្ទាន់ ដើម្មាបីពងាីកការក�ណ្ឌត់្ថក្រាុម្មគោលដៅ 

ដោយុរាប់បញ្ចូលស្រ្តី�ាីដែាលគាម្មិនបានចាត្ថ់ថក្រាីក្រា នៅកុ�ងជូុ�អត្ថ�សញ្ញាាាណ្ឌ

កម្មមគ្រួា�សារក្រាីក្រា។ ឧបសគឺគម្មួយុច់�នួន ដូច់ជាកង្វះការយុល់ដឹងអ�ពី

ដ�ណើរការសុើសុ�ក�ណ្ឌត្ថ់ អត្ថ�សញ្ញាាាណ្ឌ និងកង្វះការយុល់ដឹងអ�ពីកម្មមវិិធីី 

បានរារា�ងស្រ្តី�ាីរស់នៅកុ�ងត្ថ�បន់ដាច់់ស្រ្តីាយលម្មួយុច់�នួនពីការច់ុះឈ្មាះ 

ច់ូលកុ�ងកម្មមវិិធីី។ 

ទី�ហ� និងច់�នួនដង នៃាប្រាាាក់ឧបត្ថថម្មភ មានភពគ្រួាប់គាាន់កុ�ងការលើើកទីឹកច់ិត្ថ�

ស្រ្តី�ាីឱ្ាយម្មកច់ុះឈ្មាះ និងបន�នៅកុ�ងកម្មមវិិធីី នៅពាលពួកគាបានយុល់ដឹងអ�ពី

អត្ថថបាយោជូន៍នៃាសាវាសុខភព និងអាច់ធ្វើដ�ណើរទៅកាន់ម្មណ្ឌឌលសុខភព

ដោយុម្មិនមានភពល�បាកខា្លា�ង។ ប្រាាាក់ឧបត្ថថម្មភភគឺចាើនត្រូា�វិបាន

បាើប្រាាាស់លើើច់�ណាយុធ្វើដ�ណើរទៅកានម្មូលដា្ឋានសុខាភិិបាល។ 

ការបាើប្រាាាស់ទីិនុន័យុរបស់កម្មមវិិធីី សមាាប់តាម្មដានអុកទីទីួលផលពីពាល

ម្មួយុទៅពាលម្មួយុ នឹងអាច់ជួូយុវាយុត្ថម្លាការរកាសាអុកទីទីួលផលនៅកុ�ង

កម្មមវិិធីី។ លក្ខខណ្ឌឌទា�ង ១៥លើើក មានភពពាក់ព័ន្ធសមាាប់លើើកកម្ម្ពស់

ការបាើប្រាាាស់សាវាសុខភព ប៉ុន�ាមានឥទី្ធិពលត្ថិច់ត្ថួច់សមាាប់អុករស់នៅ

កុ�ងត្ថ�បន់ពិបាកទៅដល់។ ការប�ពាញតាម្មលក្ខខណ្ឌឌមានច់�នួនចាើន

សមាាប់លក្ខខណ្ឌឌម្មកសមាាលនៅមូ្មលដា្ឋានសុខាភិិបាលសាធារណ្ឌៈ ខណ្ឌៈ

ដែាលការប�ពាញលក្ខខណ្ឌឌបនា្ទាប់ពីការសមាាល មានច់�នួនត្ថិច់ត្ថួច់។

៣.២ ស័ក្តិសិទ្ធិភាព

កម្មមវិិធីីនេះាះ បានលើើកទីឹកច់ិត្ថ�ស្រ្តី�ាីឱ្ាយម្មកបាើប្រាាាស់សាវាសុខភព តាម្មរយុៈ

ប្រាាាក់ឧបត្ថថម្មភ ដែាលពួកគាបាើប្រាាាស់សមាាប់ច់�ណាយុលើើការធ្វើដ�ណើរ

ដែាលពីម្មុនពួកគាត្រូា�វិច់�ណាយុប្រាាាក់ផ្ទាល់ខ្លួន។ ការវាយុត្ថម្លា បានបង្ហាញ

ត្ថិច់ត្ថួច់ អ�ពីការបាើប្រាាាស់ប្រាាាក់ឧបត្ថថម្មភលើើការទីិញរបបអាហារច់មាុះ បើ

ទោះបីស្រ្តី�ាីបានដឹងអ�ពីត្ថមា�វិការរបបអាហារច់មាុះសមាាប់កុមារក៏ដោយុ។ 

ម្មាយា៉ាងវិិញទៀត្ថ អុកទីទីួលផលមួ្មយុច់�នួនដែាលបានផ�ល់កិច់្ចសមា្ភាសន៍ 

ម្មិនបានយុល់ពីគោលប�ណ្ឌងរបស់ប្រាាាក់ឧបត្ថថម្មភនោះទា ដោយុពួកគាបាន

បាើប្រាាាស់សាច់់ប្រាាាក់នោះ ដើម្មាបីទីិញមាសៅទឹីកដោះគោទារក។ 

3. Findings and conclusions
3.1 Relevancy 

This program uses the Identification of the Poor Households 

Mechanism  and priority cards for targeting and identifying 

beneficiaries. The introduction of the ODID process has 

been beneficial because it is faster and more efficient 

than the ID-poor rounds and fosters local engagement, 

but it does not include other vulnerabilities such as single 

mothers and shocks such as recent job loss. Post-ID 

has been relevant as an urgent mechanism to expand 

targeting by including the women who were left out of 

the ID-poor round. Some of the barriers to the enrolment 

in the program were a lack of familiarity with the OD process 

and limited knowledge about the program among women 

in hard-to-reach areas. 

The size and frequency of the cash benefit was sufficient 

to encourage women to enrol and remain in the Program 

when they recognised the benefits of the health services 

and were able to travel to the HC without much difficulty. 

The cash benefit mostly serves to cover the cost of travel 

to the HC. Using Program data to track beneficiaries over 

time would help assess retention. The 15 conditions 

are relevant for improving utilisation of health services 

but have a marginalising effect on those living in hard-

to-reach locations. Completion of conditions is highest 

for delivery and lowest for the last two visits and the 

post-natal visits.

3.2 Effectiveness 

The Program motivates women to utilise the health services 

as they use the cash benefit to pay for transport to the 

HC, while earlier they would pay out of their pockets. 

While women have learnt about the need for a diverse 

diet for children during the HC visits, there is little evidence 

of the use of the cash for such diets. Not all beneficiaries 

interviewed understood the purpose of the cash benefit 

as some women use the cash to purchase infant formula.

While this practice is related to mothers of infants working 

outside their village, and thus pre-dates the Program, it 

points to the need for gender-sensitive social behaviour 

change communication (SBCC) to enable beneficiaries 

to use the cash benefit as intended. HCs had shortages 

of vaccines for child immunisation, long waiting times 

and did not provide services was missed when an 

appointment was missed.
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Communication efforts at the commune and village 

levels have matured but reaching remote locations and 

those who migrate for work have been a challenge. The 

enrolment and payment processes are easy and quick for 

most, but there are instances of data entry errors and 

delays at the Wing outlets. Awareness about the grievance 

mechanism was limited among beneficiaries. 

3.3 Sustainability

The Program has built the capacities of the 

implementers and service providers to the 

extent that operations have become fully digital 

nationwide. Staff attrition, shorter duration of 

training events at sub national levels, and less 

frequent monitoring visits affect the quality of the 

implementation. Role clarity among implementers 

and service providers has increased over time. 

Ownership by MoSVY is high, but at sub-national 

levels it is related to the willingness and ability to 

coordinate among all entities. COVID-19 adversely 

impacted access to services at the HC, enrolment, 

and continuation in the Program. 

3.4 Efficiency

Administrative costs, including those related to 

monitoring visits are low, relative to the total cost 

of the Program. Checks and balances built into the 

Program ensure transparency in its operations, but 

these can be further improved through independent 

assessments of data quality. Overall efficiency is 

hampered by the data entry errors and the workload 

and understaffing of the communes.  

ទោះបីករណ្ឌីនេះាះ ភគឺចាើនកើត្ថឡើងច់�ពោះះមាោាយុដែាលធ្វើការនៅកាាភិូម្មិ

ដែាលខ្លួនរស់នៅ, វាបានបង្ហាញពីត្ថមា�វិការសកម្មមភពទី�នាក់ទី�នងផ្លាស់

ប�ូរឥរិយបថុសងគម្ម (SBCC) ដែាលពាក់ព័ន្ធនឹងយានឌ្័រ ដើម្មាបីអនុញ្ញាាាត្ថ

ឱ្ាយអុកទីទីួលផលអាច់បាើប្រាាាស់ប្រាាាក់ឧបត្ថថម្មភ ស្រ្តីាបតាម្មគោលប�ណ្ឌង

របស់កម្មមវិិធីី។ ដោយុឡាក ម្មណ្ឌឌលសុខភពម្មួយុច់�នួននៅមានបញ្ញា្ហាកង្វះ

វា៉ាក់សា�ងបង្ការសមាាប់កុមារ ដែាលត្ថមា�វិឱ្ាយអុកទីទីួលផលត្រូា�វិរង់ចា�យុូរ និង

ម្មិនផ្ដល់សាវាជូូនអុកទីទីួលផលដែាលខកខានម្មិនបានម្មកជូួបតាម្មកាល

ក�ណ្ឌត្ថ់។ 

កិច់្ចខិត្ថខ�បាងឹបាាងផាសព្វផាសាយុព័ត៌្ថមានអ�ពីកម្មមវិិធីីនៅថំាក់ឃុ�-សង្កាត់្ថ និង

ភិូម្មិ មានភពបាសើរជាងម្មុន ប៉ុន�ាការផ�ល់ព័ត្ថ៌មាន ដល់អុកដែាល

រស់នៅត្ថ�បន់ដាច់់ស្រ្តីាយល និងអុកធ្វើច់�ណាកស្រ្តីាុកទៅធ្វើការ នៅតាជា

បញ្ញា្ហាបាឈម្មដដែាល។ ដ�ណើរការច់ុះឈ្មាះ និងការបើកផ�ល់ភគឺចាើន 

មានភពងយុស្រ្តីាួល និងឆ្នាំប់រហ័ស ប៉ុន�ានៅមានក�ហុសទីិនុន័យុ និងការ

ពនាយារពាលនៅបញ្ជរវិីងខ្លះ។ កុ�ងច់�ណោម្មអុកទីទីួលផល ការយុល់ដឹងអ�ពី

យុន�ការបណ្ឌ្ដឹងត្ថវា៉ានៅមានកមាិត្ថនៅឡើយុ។ 

៣.៣ និរន្តរភាព

កម្មមវិិធីីនេះាះ បានកសាងសម្មត្ថថភពរបស់ម្មន�ាីអនុវិត្ថ� និងអុកផ�ល់សាវា

កុ�ងកមាិត្ថម្មួយុ ដែាលបាត្ថិបត្ថ�ិការទា�ងអស់បានធ្វើឡើងតាម្មបាព័ន្ធ

ឌ្ីជូីថុលពាញលើាញ ទូីទា�ងបាទាស។ ភពមានក�ណ្ឌត់្ថនៃាច់�នួនបុគឺគលិកនៅ

តាម្មឃុ�-សង្កាត់្ថ, រយុៈពាលខ្លីនៃាកម្មមវិិធីីបណ្ឌ្ដុះបណា្តាលនៅថំាក់ក្រោាាម្មជាត្ថិ និង

ភពម្មិនទៀងទាត្ថ់ និងម្មិនសូវិញឹកញាប់នៃាការច់ុះត្រូា�ត្ថពិនិត្ថាយកម្មមវិិធីី បាន

ធ្វើឱ្ាយប៉ះពាល់ដល់គឺុណ្ឌភពនៃាការអនុវិត្ថ�កម្មមវិិធីី។ ភពច់ាបាស់លាស់នៃា

ត្ថួនាទីីរបស់ម្មន�ាីអនុវិត្ថ� និងអុកផ្ដល់សាវា បានកើនឡើងជាបន�បនា្ទាប់។ 

ក្រាសួងសងគម្មកិច់្ច អត្ថីត្ថយុុទី្ធជូន និងយុុវិនីត្ថិសម្មាបទា  មានភព

មា្ចាស់ការខ្ពស់ ប៉ុន�ាភពមា្ចាស់ការនៅថំាក់ក្រោាាម្មជាត្ថិ គឺឺអាស្រ្តីា័យុលើើឆនៃៈ 

និងសម្មត្្ថថុភិាពក្នុងការសម្្មរបសម្្មរលួរវិាងអង្គឺភិាពពាក់ព័ន្ធីទីា�ងអស។់ 

ជូ�ងឺកូវីិដ-១៩ បានធ្វើឱ្ាយប៉ះពាល់យ៉ាងខា្លា�ងដល់ការបាើប្រាាាស់សាវានៅ

ម្មូលដា្ឋានសុខាភិិបាល, ការច់ុះឈ្មាះច់ូលកម្មមវិិធីី, និងការបន�នៅកុ�ង

កម្មមវិិធីី។ 

៣.៤ ប្រសិទ្ធភាព 

ច់�ណាយុរដ្ឋបាល រាប់បញ្ចូលទា�ងច់�ណាយុទាក់ទីងនឹងការច់ុះត្រូា�ត្ថពិនិត្ថាយ

កម្មមវិិធីី មានកមាិត្ថទាប បើធៀបនឹងច់�ណាយុសរុបរបស់កម្មមវិិធីី។ បាព័ន្ធ

បាត្ថិត្ថុលាយការ ដែាលបានបង្កើត្ថឡើងសមាាប់កម្មមវិិធីី បានធានាឱ្ាយការធ្វើ

បាត្ថិបត្ថ�ិការមានត្ថមា្លាភព ប៉ុន�ាអាច់កាលម្ម្អបានបនថាម្មទៀត្ថ តាម្មរយុៈ

ការវាយុត្ថម្លាឯករាជូាយលើើគឺុណ្ឌភពទីិនុន័យុ។ ការបញ្ចូលទីិនុន័យុខុស, 

បនៃ�កការងរចាើន និងកង្វះបុគឺគលិកនៅថំាក់ឃុ�-សង្កាត្ថ់ បានធ្វើឱ្ាយប៉ះពាល់

ដល់បាសិទី្ធភពជារួម្ម។  
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3.5 Coherence

Co-ordination mechanisms between line ministries set 

up to implement this Program have improved and matured 

over time. These also made the rapid scale up of the 

COVID-19 cash transfer program possible. Frequent 

communication and coordination to enrol beneficiaries 

and verify conditions has improved working relationships 

between HCs and communes. 

3.6 Cross-cutting issues 

Women report greater confidence in their ability to feed 

and care for their children and to decide how to use the 

cash benefit. Men have positive attitudes towards 

accessing health services, but women continue to be 

the major contributors to household chores and caring 

for children.

Recommendations

Recommendation 1 : Increase the size of the benefit 

for the 14 conditions (except delivery) from the present 

size of KHR 40,000 to a size that would adequately support 

beneficiaries in meeting the Program objectives related 

to health and nutrition. 

Recommendation 2 : Utilise the Program management 

information system (MIS) to enable longitudinal tracking of 

beneficiaries and assessment of equitable inclusion of ethnic 

minorities and hard-to-reach populations in the Program over 

specific time periods or in specific geographies. 

Recommendation 3 : Assess and expand the On-de-

mand ID Poor implementation at the commune/sangkat 

level, streamline the post-ID enrolment process with it, 

and consider other vulnerabilities as inclusion criteria. 

This will enable better targeting and inclusion, and maximise 

the identification of the “real” poor both for this 

Programme and for the upcoming ones. 

៣.៥ ភាពស៊ីសង្វ្រក់គ្ន្រ 

យុន�ការសមាបសមា�លរវាងក្រាសួង-សា្ថាប័នដែាលបានបង្កើត្ថឡើងសមាាប់

អនុវិត្ថ�កម្មមវិិធីីនេះាះ មានភពល្អបាសើរ និងរីកច់មាើនជាបន�បនា្ទាប់។ យុន�ការនេះាះ 

បានរួម្មច់�ណាកដល់ការដាក់ឱ្ាយអនុវិត្ថ�កម្មមវិិធីីឧបត្ថថម្មភសាច់់ប្រាាាក់ជូូនគ្រួា�សារ

ក្រាីក្រា និងងយុរងគាាះ កុ�ងអ�ឡ�ងពាលបាយុុទី្ធនឹងជូ�ងឺកូវីិដ-១៩ បានយ៉ាង

ឆ្នាំប់រហ័ស។ ការប្រាាាស្រ្តីាយ័ុទាក់ទីងជាបាចា� និងការសមាបសមា�ល ដើម្មាបី

ច់ុះឈ្មាះអុកទីទីួលផល និងផៃៀងផ្ទាត្ថ់ការប�ពាញលក្ខខណ្ឌឌ បានធ្វើឱ្ាយ

ទី�នាក់ទី�នងការងររវាងម្មណ្ឌឌលសុខភព និងឃុ�-សង្កាត្ថ់កាន់តាមានភព

បាសើរឡើង។ 

៣.៦ បញ្ហ្រអន្តរវិស័យ 

ស្រ្តី�ាីជាអុកទីទីួលផលពីកម្មមវិិធីីបានរាយុការណ្ឌ៍ថ ពួកគាមានទី�នុកច់ិត្ថ�

កាន់តាខា្លា�ងលើើសម្មត្ថថភពច់ិញ្ចឹម្ម និងថាទា�កូនៗ និងហា៊ានសមាាច់ច់ិត្ថ�

កុ�ងការបាើប្រាាាស់ប្រាាាក់ឧបត្ថថម្មភ។ បុរសបានបង្ហាញពីអាកបាបកិរិយវិិជូ្ជមាន

ច់�ពោះះការទីទីួលបានសាវាសុខភព ប៉ុន�ាស្រ្តី�ាីនៅតាជាអុករា៉ាប់រងច់ម្មាបងលើើ

ការងរផៃះ និងការថាទា�កូនៗ។

អន៊សាសន៍

អនុសាសន៍ទីី   ១៖ បង្កើនទី�ហ�អត្ថថបាយោជូន៍សមាាប់លក្ខខណ្ឌឌទា�ង 

១៤លើើក (លើើកលាងតាលក្ខខណ្ឌឌការសមាាល) ពីទី�ហ�បច់្ច�បាបនុដែាល

មានច់�នួន ៤០ ០០០ រៀល ទៅកាន់ទី�ហ�ម្មួយុដែាលសម្មរម្មាយ អាច់គាំ�ទា

ដល់អុកទីទីួលផល កុ�ងការសមាាច់បានគោលប�ណ្ឌងកម្មមវិិធីីពាក់ព័ន្ធនឹង

សុខភព និងអាហារូបត្ថថម្មភ។ 

អនុសាសន៍ទីី ២៖ បាើប្រាាាស់បាព័ន្ធបច្ចាកវិិទីាយាគ្រួាប់គ្រួាងព័ត្ថ៌មានរបស់

កម្មមវិិធីី ដើម្មាបីជូ�រុញការតាម្មដានរយុៈពាលវាង និងការវាយុត្ថម្លាលើើ            

បរិយប័នុ ភពបាកបដោយុសម្មធីម្ម៌ច់�ពោះះជូនជាត្ថិដើម្មភគឺត្ថិច់   និង

បាជាជូនដែាលរស់នៅត្ថ�បន់ពិបាកទៅដល់ កុ�ងពាលជាក់លាក់ ឬកុ�ង

ភិូម្មិសាស្រ្តី�ាជាក់លាក់ណាម្មួយុ។

អនុសាសន៍ទីី ៣៖ វាយុត្ថម្លា និងពងាីកការអនុវិត្ថ�យុន�ការអត្ថ�សញ្ញាាាណ្ឌ

កម្មមគ្រួា�សារក្រាីក្រាតាម្មការសុើសុ� នៅឃុ�-សង្កាត្ថ់ នីម្មួយុៗ ដោយុពិចារណា

លើើការដាក់បញ្ចូលលក្ខណ្ឌៈវិិនិច់្ឆ័យុ ភពងយុរងគាាះដទាទៀត្ថ។ 

ការធ្វើបាបនេះាះ នឹងធ្វើឱ្ាយការក�ណ្ឌត្ថ់ក្រាុម្មគោលដៅ និងបរិយបនុ បានល្អ

បាសើរជាងម្មុន ហើយុអាច់បង្កើនបាសិទី្ធភពកុ�ងការក�ណ្ឌត្ថ់អត្ថ�សញ្ញាាាណ្ឌ

គ្រួា�សារក្រាីក្រា "ពិត្ថប្រាាាកដ" ទា�ងសមាាប់កម្មមវិិធីីនេះាះ និងសមាាប់កម្មមវិិធីីដែាល

នឹងមាននាពាលខាងម្មុខ។ 

យុន�ការក�ណ្ឌត្ថ់
គោលដៅភពក្រាីក្រា 

(Poverty Targeting 

Mechanism)
ដែាលមានសាាប់ជា

ម្មធាយាបាយុ
ដ៏មានបាសិទី្ធភព

សមាាប់កម្មមវិិធីីឧបត្ថថម្មភ
សាច់់ប្រាាាក់។ 

នៅពាលដែាលកម្មមវិិធីី
ឧបត្ថថម្មភសាច់់ប្រាាាក់ត្រូា�វិ

បានពងាីក, នោះត្ថមា�វិឱ្ាយ
មានភពបត្ថ់បាន ដើម្មាបី

ធានាថអុកដែាលម្មិនអាច់
ប�ពាញតាម្មលក្ខណ្ឌៈ

វិិនិច់្ឆ័យុ ឬអុកដែាលនៅកាបារ
បនា្ទាត្ថ់នៃាភពក្រាីក្រា ឬម្មិន
អាច់ប�ពាញតាម្មលក្ខណ្ឌៈ
វិិនិច់្ឆ័យុដោយុម្មូលហាត្ថុ

ផាសាងទៀត្ថ នឹងម្មិនបាត្ថ់បង់
ឱ្កាសទីទីួលផលពីកម្មមវិិធីី 

ត្ថទៅទៀត្ថ។ 

ភពមានកមាិត្ថផ្នែុាក
ធីនធានម្មនុសាសប៉ះពាល់

ដល់បាសិទី្ធភព និង
ស័ក�ិសិទី្ធិភពរបស់កម្មមវិិធីី 

បើទោះជារៀបច់�បាន
ល្អយ៉ាងណាក៏ដោយុ 

ហើយុក៏ជូះផលអវិិជូ្ជមាន
ដល់លទី្ធផលច់ុងក្រោាាយុ

របស់កម្មមវិិធីីផងដែារ។

កម្មមវិិធីីឧត្ថថម្មភ
សាច់់ប្រាាាក់មានភ្ជាប់
លក្ខខណ្ឌឌ ជាទីូទៅ

មានលក្ខណ្ឌៈ
អន�រ វិិស័យុ ហើយុ
ភពជោគឺជូ័យុ នៃា

ការអនុវិត្ថ� អាស្រ្តីា័យុ
លើើការបង្កើត្ថ

ទី�នាក់ទី�នងនិង
យុន�ការច់ាបាស់លាស់
សមាាប់ការសមាប
សមា�លរវាងត្ថួអងគ

ផាសាងៗ។

កម្មមវិធីិីឧបត្ថថម្មភសាច់់ប្រាាាក់
ដែាលមានគោលដៅ

បង្កើនអាហារូបត្ថថម្មភ និង
សុខភព ហើយុក�ណ្ឌត្ថ់
គោលដៅ អុកទីទីួល

ផលជាស្រ្តីា�ី  ក៏គឺួរតាមាន
គោលដៅឱ្ាយមានការ
ច់ូលរួម្មបាកបដោយុ
អត្ថថន័យុ របស់បុរស 

ជាជាងសនមត្ថថ
ការឧបត្ថថម្មភសាច់់ប្រាាាក់
នឹងផ្លាស់ប�ូរត្ថុលាយភព
អ�ណាច់នៅកុ�ងគ្រួា�សារ

Poverty 
targeting 

mechanisms 
that are already 

established 
serve as 
excellent 

vechicles for 
cast transfer 
programmes.

As cash transfer 
programmes 
expend and
consolidate,

flexibility need 
to be bulit in 

to ensure that 
those who are 

unble to meet the 
targeting criteria 
and “near” poor 

or otherwise 
unble to fulfil the 
condittions do 
not get further 
magrginalised. 

Human resource 
constraints affect 
efficiency of even 

well-designed 
programmes, 
and negatively

impact 
programme 
outcomes.

Conditional 
cash transfer 
programmes 

typically 
straddle 

multiplesectors 
and their 

successfull 
implementation 

depends on 
establishing

clear 
linkages and 

mechanisms for 
coordination 
between the 

various actors.

Cash transfer 
programmes 
that aim to 

improve health 
and nutrition 

outcomes 
target women 
beneficiaries 

should also aim 
for meaningful 
engagement of 
men rather than 
assume that the 
cash  transfer 
would change 
the balance of 
power in the 
household.
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Recommendation 4 : Work with Wing Bank to make 

its services more available and accessible by setting 

up additional outlets in locations with a high volume of 

transactions and addressing reasons for non-availability 

of cash. Also explore the possibility of engaging multiple 

payment services using findings from the assessment of 

payment service providers. 

Recommendation 5 : Review the Program’s SBCC 

activities to uphold the “do no harm” principle, and develop 

and implement a SBCC plan that includes recommended 

dietary and care practices such as harmful effects of infant 

formula, addresses gender inequities, and incorporates 

active male participation. 

Recommendation 6 : MoH and provincial health 

departments (PHD) should identify and address issues 

with the delivery of services in the HC so as to be more 

flexible and beneficiary-oriented. Address issues that 

could discourage beneficiaries from returning to complete 

the conditions. Consider improving the coverage of 

outreach sessions for health services. 

Recommendation 7 : Plan and implement increases 

in budget allocation to strengthen and ensure sustainability 

of existing training, monitoring and supportive supervision 

and to provide and maintain equipment. Tablets and 

laptops need to be provided, replaced and/or maintained 

at HCs. 

Recommendation 8 : Improve communication efforts 

related to general awareness about the Program in hard-

to-reach areas and related to the grievance redressal 

mechanism in all locations. 

Recommendation 9 : Strengthen staffing and budget 

in communes/sangkat (CS) councils to ensure motivation, 

realistic work distribution and sustainability of the 

Program at CS.   These gaps need to be addressed 

so that communes can execute the Programme and 

future initiatives efficiently. 

អនុសាសន៍ទីី ៤៖ ធ្វើការជាម្មួយុធីនាគាំរ Wing ដើម្មាបីបង្កើនលទី្ធភព

បាើប្រាាាស់សមាាប់អុកទីទីួលផល និងពងាីក សាវាកម្មមរបស់ខ្លួនឱ្ាយបាន

ទីូល�ទីូលាយុ ដោយុបង្កើត្ថឱ្ាយមានភំាក់ងរបនថាម្ម នៅកុ�ងទីីតា�ងដែាល

មានបាតិ្ថបត្ថ�កិារចាើន ហើយុដោះសាាយុបញ្ញា្ហាខ្វះខាត្ថសាច់់ប្រាាាក់នៅតាម្ម

ភំាក់ងរទា�ងនោះ។ សិកាសាបនថាម្មអ�ពីលទី្ធភពបាើប្រាាាស់សាវាទីូទាត្ថ់ 

សាច់់ប្រាាាក់ចាើនបាភិព (Multiple Payment Services) តាម្មរយុៈ

ការបាើប្រាាាស់លទី្ធផល នៃាការវាយុត្ថម្លាលើើអុកផ្ដល់សាវាទូីទាត់្ថសាច់់ប្រាាាក់។ 

អនុសាសន៍ទីី ៥៖ ពិនិត្ថាយសកម្មមភពទី�នាក់ទី�នងផ្លាស់ប�រូឥរិយបថុសងគម្ម 

(SBCC) ដើម្មាបីបាកាន់ខា្ជាប់នូវិគោលការណ្ឌ៍ "កុ�ប�ផ្លាញ Do No Harm" 

ហើយុអភិិវិឌ្ាឍ និងអនុវិត្ថ�ផ្នែានការសកម្មមភពទី�នាក់ទី�នងផ្លាស់ប�ូរឥរិយបថុ

សងគម្ម ដែាលរួម្មបញ្ចូលការអនុវិត្ថ�របបអាហារច់មាុះ និងការថាទា� ក៏ដូច់ជា

ផលគាាះថំាក់របស់មាសៅទីឹកដោះគោទារក, ការដោះសាាយុវិិសម្មភព

យានឌ្័រ, និងការត្ថមា�វិឱ្ាយមានការច់ូលរួម្មយ៉ាងសកម្មមពីភគឺីបុរស ជាដើម្ម។  

អនុសាសន៍ទីី  ៦៖ ក្រាសួងសុខាភិិបាល និងម្មនៃីរសុខាភិិបាល គឺួរក�ណ្ឌត្ថ់ 

និងដោះសាាយុបញ្ញា្ហាបាឈម្មនៃាការផ�ល់សាវាសុខភព និងធ្វើឱ្ាយការអនុវិត្ថ�

លក្ខខណ្ឌឌមានភពបត់្ថបាន និងផ្ដោោាត្ថលើើអុកទីទួីលផលជាងម្មុន។ ត្រូា�វិ

ដោះសាាយុបញ្ញា្ហាដែាលធ្វើឱ្ាយអុកទីទីួលផលម្មិនច់ង់ត្រូាឡប់ម្មកអនុវិត្ថ� និង

ប�ពាញលក្ខខណ្ឌឌវិិញ។ ពិចារណាពងាីកវិិសាលភព និង រយុៈពាលនៃាការ

ផ្ដល់សាវាសុខភពឱ្ាយកាន់តាទីូល�ទីូលាយុ។ 

អនុសាសន៍ទីី ៧៖ រៀបច់�ផ្នែានការ និងបាងចាកថុវិិកា ដើម្មាបីពងាឹង និង

ធានានិរន�រភពសកម្មមភពបណ្ឌ្ដះុបណា្តាលដែាលមានសាាប់, ការត្រូា�ត្ថពិនិត្ថាយ

កម្មមវិិធីី, និងការគ្រួាប់គ្រួាងគាំ�ទា ក៏ដូច់ជាដើម្មាបីផ្ដល់ និងធ្វើការថាទា�សមា្ភារៈ

បច្ចាកទាសចា�បាច់់ផាសាងៗសមាាប់ការអនុវិត្ថ�កម្មមវិិធីី។ តាប្លាត្ថ និងកុ�ពាយូទី័រ 

យុួរដា ត្រូា�វិផ្ដល់ជូូន, ផ្លាស់ប្ដូរ, និងថាទា� នៅតាម្មម្មណ្ឌឌលសុខភពនានា។

អនុសាសន៍ទីី ៨៖ កាលម្ម្អកិច់្ចខិត្ថខ�បាឹងបាាងផាសព្វផាសាយុព័ត៌្ថមានដើម្មាបី

លើើកកម្ម្ពស់ការយុល់ដឹងទីូទៅអ�ពីកម្មមវិិធីី និងយុន�ការដោះសាាយុ

បណ្ឌ្ដងឹត្ថវ៉ាា នៅគ្រួាប់ត្ថ�បន់ទា�ងអស់ ដោយុផ្ដោ្តាត្ថជាពិសាស នៅត្ថ�បន់ដាច់់ស្រ្តីាយល។  

អនុសាសន៍ទីី ៩៖ ពងាឹងបុគឺគលិក និងបាងចាកថុវិិកាជូូនក្រាុម្មបាឹកាសា

ឃុ�-សង្កាត្ថ់ ដើម្មាបីធានាឱ្ាយមានការលើើកទីឹកច់ិត្ថ�, ការបាងចាកការងរ

ជាក់ស�ាង, និងនិរន�រភពនៃាកម្មមវិិធីី នៅឃុ�-សង្កាត់្ថ។ ច់នោ្លាះខ្វះខាត្ថទា�ងនេះាះ 

ត្រូា�វិដោះសាាយុឱ្ាយបាន ដើម្មាបីអនុញ្ញាាាត្ថឱ្ាយឃុ�-សង្កាត្ថ់អនុវិត្ថ�កម្មមវិិធីីនេះាះ និង

គឺ�និត្ថផ្ដួច់ផ្ដើម្មផាសាងទៀត្ថនាពាលអនាគឺត្ថ បាកបដោយុបាសិទី្ធភព។


