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1. Background
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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.
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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.
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Currently, this program is being implemented by the
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and sub-national levels, including the public health centers.
In regards to progress from the start of the implementation
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to 165,610 pregnant women and 102,083 children under
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2 years old with the total expenditure of 74 billion riels or
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equivalent to 18.6 million USD.
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Figure 1 : Diagram of the program's terms of condition

បរិមាណប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុង

Condition

មួយលើក (រៀល)

Pregnancy benefits linked

៤០ ០០០

with 4 ANC check ups

Childbirth - delivery bonus

២០០ ០០០

Post-natal benefits linked

៤០ ០០០

with 4 PNC check-ups

៤០ ០០០

Payment Schedule

Frequency

Amount per transfer
(Riels)

at least 12 weeks, 20-24
weeks, 30-32 weeks

4 over 26 weeks

40,000.00

one-off

200,000.00

4 over 2.5 months

40,000.00

6 over 15.5 months

40,000.00

and 36-38 weeks

Upon delivery at a health
care centre

7 days, 14 days, 1.5
months and 2.5 months
after delivery

Child benefits linked with

in line with the immunisation

vaccination and immunisation

schedule (until 18 months

conditions

of age)
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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.

ដោយកម្មវិធីនេះត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការអស់រយៈពេលជាង
មកហើយ,

២ឆ្នាំ

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមមើលឃើញពីភាពចាំបាច់ក្នុង

ការវាយតម្លៃអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃដំណើរការអនុវត្តកម្មវិធី
លទ្ធភាពកែលម្អយន្តការអនុវត្តតាមការចាំបាច់។
ក្រសួង-ស្ថប
ា ន
័ ពាក់ពន
័ ្ធ

ដើម្បីពិនិត្យ

ដោយមានកិចស
្ច ហការពី

និងជំនួយបច្ចេកទេសពីមូលនិធិសហប្រជាជាតិ

ដើម្បីកុមារ (UNICEF), ការវាយតម្លៃដំណើរការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភ
សាច់ប្រាក់ជូនស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារអាយុក្រោម ២ឆ្នាំនេះ ត្រូវបាន
ផ្ដួចផ្ដើមឡើងនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០២១

ដែលក្នុងនោះ

ក្រុមហ៊ុន

ស្រាវជ្រាវម៉ុនទ្រូសអន្តរជាតិ (Montrose International ) ទទួលបាន
អាណត្តិក្នុងការរៀបចំការវាយតម្លៃ

2. Objective of the evaluation

ក្រោមការដឹកនាំដោយក្រុមការងារ

បច្ចេកទេសអន្តរក្រសួង ( Reference Group)។

Using the evaluation criteria framework of the Organization
for Economic Cooperation and Development (OECD),

២. គោលបំណង និងវិធីសាស្រ្ត នៃការវាយតម្លៃ

this evaluation seeks to understand the relevancy,

ដោយប្រប្រ
ើ ស
ា ក្រ
់ បខណ្ឌវាយតម្លរៃ បស់អង្គការសម្រប
ា ក
់ ច
ិ ស
្ច ហប្រតិបត្តិការ
និងការអភិវឌ្ឍសដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ្ច (OECD), ការវាយតម្លដ
ៃ ណ
ំ
រើ ការអនុវត្តកម្មវិធនេ
ី ះ

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

មានគោលបំណងស្វង
ែ យល់អព
ំ ភា
ី ពជាប់ពាក់ពន
័ ្ធ (Relevancy), ស័កស
ិ្ត ទ
ិ ភា
ិ្ធ ព

well-being of the program’s beneficiaries and provide

(Effectiveness), បស
្រ ទ
ិ ភា
្ធ ព (Efficiency), ភាពសស
ី៊ ង្វក
ា គ្ន
់ ា (Coherence),

applicable recommendations to improve the program.

និងផលប៉ះពាល់ដំបូង (Early Impact) របស់កម្មវិធី លើសុខភាព,
អាហារូបត្ថម្ភ និងសុខុមាលភាពទូទៅរបស់អ្នកទទួលផលពីកម្មវិធី និង
ផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ ដើម្បីកែលម្អយន្តការអនុវត្តកម្មវិធី។
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រូបភាពទី ២៖ ក្របខណ្ឌវាយតម្លៃរបស់អង្គការ OECD
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យការវាយតម្លៃ
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និរន�រ�ព

សំណ�រទី ៦

�រក�ងសមត��ព

�មលក�ខណ�

អ�កផ�ល់េស�កម�

សំណ�រទី ២

សំណ�រទី ៧
�បសិទ��ពចំ�យ

�ព�ប់�ក់ព័ន�
សំណ�រទី ១

សំណ�រទី ៨

ជេ�មើសៃនគំរូៃនកម�វ�ធី
សំណ�រទី ១១

ផលប៉ះ�ល់

បន��ករដ��ល

សំណ�រទី ៩

This evaluation was undertaken in 6 target provinces,

�ពសុីស���ក់��

�រផ�ល់អំ�ចដល់�ស�ី

ការវាយតម្លៃនេះ

សំណ�រទី ១០

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

�រស�មបស�ម�ល និងទំ�ក់ទំនង

ធ្វើឡើងនៅខេត្តគោលដៅចំនួន៦

Mondolkiri and Stung Treng, which were purposively
selected for conducting the interviews and data collection

រួមមានរាជធានី-

in the geographical representation with the inclusion of

ភ្នំពេញ ខេត្តបាត់ដំបង កំពត ស្វាយរៀង មណ្ឌលគិរី និងខេត្តស្ទឹងត្រែង

the ethnic minorities and a high proportion of households

ដែលបានជ្រើសរើសដោយចេតនា ដើម្បីឱ្យមានការសម្ភាស និងប្រមូល

with equity cards. The sample of respondents included

ទិន្នន័យ

key stakeholders at national and provincial levels,

ពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រចម្រុះក្នុងប្រទេសកម្ពុជា,

ដាក់បញ្ចូលឱ្យ

មានតំណាងជនជាតិភាគតិច និងមានសមាមាត្រប្រជាជន មានបណ្ណ

districts, communes, villages, health centers, and pregnant

សមធម៌ខ្ពស់។ សំណាកគំរូនៃការវាយតម្លៃនេះ រួមមានអ្នកពាក់ព័ន្ធ

women and children under 2 years old who are program

សំខាន់ៗ

ទាំងនៅថ្នាក់ជាតិ,

ថ្នាក់រាជធានី-ខេត្ត,

beneficiaries and male partners of beneficiaries, and

ថ្នាក់ក្រុង-ស្រុក-

non-beneficiaries (who were considered to be poor by

ខណ្ឌ, ឃុំ-សង្កាត់, ភូមិ និងមណ្ឌលសុខភាពសាធារណៈ ព្រមទាំងស្ត្រី

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

មានផ្ទៃពោះ និងអាណាព្យាបាលរបស់កុមារអាយុក្រោម ២ឆ្នាំ ដែលជា

102 key informant interviews, 49 focus group discussions

អ្នកទទួលផលពីកម្មវិធី, បុរសដែលជាប្ដីរបស់អ្នកទទួលផល, និងអ្នក

and 16 case studies were conducted with 447 respondents,

ដែលមិនបានទទួលផល (ដែលត្រូវបានមេភូមិរាប់បញ្ចូលថាជាជនក្រីក្រ

298 of whom were women and 11 were people with

តែមិនបានចូលក្នុងកម្មវិធី)។ ជារួម, កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មាន

disabilities. In all, 25 focus group discussions and case

គន្លឹះមានចំនួន ១០២ នាក់, កិច្ចពិភាក្សាជាក្រុមមានចំនួន ៤៩ ក្រុម និង

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

ករណីសិក្សាចំនួន

remotely.

១៦

ករណី។

សរុបអ្នកចូលរួមផ្តល់កិច្ចសម្ភាសន៍

Figure 2 : Evaluation framework of OECD

ទាំងអស់មានចំនួន ៤៤៧ នាក់ ក្នុងនោះស្ត្រីមានចំនួន ២៩៨ នាក់ និង
ជនមានពិការភាពចំនួន

១១

នាក់។

Evaluation Criterias

ក្នុងចំណោមសកម្មភាពខាងលើ
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Effectiveness

Programme
Coverage

ការជួបពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធឌីជីថល។
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and Consequences

Sustainable changes in behavior
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3. Findings and conclusions

៣. លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃ
៣.១ ភាពជាប់ពាក់ព័ន្ធ

3.1 Relevancy

កម្មវិធីនេះ

បានកំណត់យកយន្តការអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារ

This program uses the Identification of the Poor Households

ក្រីក្រ និងបណ្ណអទិភាព សម្រាប់កំណត់ក្រុមគោលដៅ។ ការដាក់ឱ្យ

Mechanismand priority cards for targeting and identifying

អនុវត្តយន្តការអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រតាមការស្នើសុំ

(On-De-

beneficiaries. The introduction of the ODID process has

mand

IDPoor)

ដោយសារវាមានភាព

been beneficial because it is faster and more efficient

រហ័ស

និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងយន្តការអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រ

than the ID-poor rounds and fosters local engagement,

តាមជុំ

(Regular

ពិតជាមានសារៈសំខាន់

ដែលជាយន្តការធ្លាប់បានអនុវត្តនាពេល

but it does not include other vulnerabilities such as single

កន្លងមក។ យន្តការអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រតាមការស្នើសុំ អនុញ្ញាត

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

ឱ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់អ្នកនៅក្នុងមូលដ្ឋាន

has been relevant as an urgent mechanism to expand

Round)

ប៉ុន្តែយន្តការនេះ

មិនបានរាប់បញ្ចូលភាពងាយរងគ្រោះផ្សេងទៀតនៅឡើយ

ដូចជាម្ដាយ

targeting by including the women who were left out of

ដែលចិញ្ចឹមកូនតែឯង, និងអ្នកដែលបានជួបវិបត្តិនានា ដូចជាអ្នកដែល

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

ទើបបាត់បង់ការងារថ្មីៗជាដើម។ ទន្ទឹមនេះ, បណ្ណអាទិភាព (Post ID)

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

មានភាពពាក់ព័ន្ធជាយន្តការបន្ទាន់ ដើម្បីពង្រីកការកំណត់ក្រុមគោលដៅ

and limited knowledge about the program among women

ដោយរាប់បញ្ចូលស្ត្រីដែលគេមិនបានចាត់ថាក្រីក្រ នៅក្នុងជុំអត្តសញ្ញាណ

in hard-to-reach areas.

ដូចជាកង្វះការយល់ដឹងអំពី

The size and frequency of the cash benefit was sufficient

ដំណើរការស្នើសុំកំណត់ អត្តសញ្ញាណ និងកង្វះការយល់ដឹងអំពីកម្មវិធី

to encourage women to enrol and remain in the Program

បានរារាំងស្ត្រីរស់នៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយចំនួនពីការចុះឈ្មោះ

when they recognised the benefits of the health services

ចូលក្នុងកម្មវិធី។

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

កម្មគ្រួសារក្រីក្រ។

ឧបសគ្គមួយចំនួន

The cash benefit mostly serves to cover the cost of travel

ទំហំ និងចំនួនដង នៃប្រាក់ឧបត្ថម្ភ មានភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការលើកទឹកចិត្ត

to the HC. Using Program data to track beneficiaries over

ំ ី
ស្ត្រីឱ្យមកចុះឈ្មោះ និងបន្តនៅក្នុងកម្មវិធី នៅពេលពួកគេបានយល់ដឹងអព

time would help assess retention. The 15 conditions

ើ ណ
ំ
រើ ទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាព
អត្ថប្រយោជន៍នៃសេវាសុខភាព និងអាចធ្វដ
ដោយមិនមានភាពលំបាកខ្លាំង។

are relevant for improving utilisation of health services

ប្រាក់ឧបត្ថម្ភភាគច្រើនត្រូវបាន

but have a marginalising effect on those living in hard-

ប្រើប្រាស់លើចំណាយធ្វើដំណើរទៅកានមូលដ្ឋានសុខាភិបាល។

to-reach locations. Completion of conditions is highest

ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់កម្មវិធី សម្រាប់តាមដានអ្នកទទួលផលពីពេល
មួយទៅពេលមួយ

for delivery and lowest for the last two visits and the

នឹងអាចជួយវាយតម្លៃការរក្សាអ្នកទទួលផលនៅក្នុង

post-natal visits.

កម្មវិធី។ លក្ខខណ្ឌទាំង ១៥លើក មានភាពពាក់ព័ន្ធសម្រាប់លើកកម្ពស់

3.2 Effectiveness

ការប្រើប្រាស់សេវាសុខភាព ប៉ុន្តែមានឥទ្ធិពលតិចតួចសម្រាប់អ្នករស់នៅ
ក្នុងតំបន់ពិបាកទៅដល់។

The Program motivates women to utilise the health services

ការបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌមានចំនួនច្រើន

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

សមប
ា្រ ល
់ ក្ខខណ្ឌមកសម្រល
ា នៅមូលដ្ឋន
ា សុខាភិបាលសាធារណៈ ខណៈ

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

ដែលការបំពេញលក្ខខណ្ឌបន្ទាប់ពីការសម្រាល មានចំនួនតិចតួច។

While women have learnt about the need for a diverse

៣.២ ស័ក្តិសិទ្ធិភាព

diet for children during the HC visits, there is little evidence
of the use of the cash for such diets. Not all beneficiaries

កម្មវិធីនេះ បានលើកទឹកចិត្តស្ត្រីឱ្យមកប្រើប្រាស់សេវាសុខភាព តាមរយៈ
ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ

interviewed understood the purpose of the cash benefit

ដែលពួកគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ចំណាយលើការធ្វើដំណើរ

as some women use the cash to purchase infant formula.

ដែលពីមុនពួកគេត្រូវចំណាយប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួន។ ការវាយតម្លៃ បានបង្ហាញ

While this practice is related to mothers of infants working

តិចតួច អំពីការប្រើប្រាស់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើការទិញរបបអាហារចម្រុះ បើ

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

ទោះបីស្ត្រីបានដឹងអំពីតម្រូវការរបបអាហារចម្រុះសម្រាប់កុមារក៏ដោយ។

points to the need for gender-sensitive social behaviour

ម្យ៉ាងវិញទៀត

change communication (SBCC) to enable beneficiaries

អ្នកទទួលផលមួយចំនួនដែលបានផ្តល់កិច្ចសម្ភាសន៍

to use the cash benefit as intended. HCs had shortages

មិនបានយល់ពីគោលបំណងរបស់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនោះទេ ដោយពួកគេបាន

of vaccines for child immunisation, long waiting times

ប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់នោះ ដើម្បីទិញម្សៅទឹកដោះគោទារក។

and did not provide services was missed when an
appointment was missed.
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Communication efforts at the commune and village

ទោះបីករណីនេះ ភាគច្រើនកើតឡើងចំពោះម្ដាយដែលធ្វើការនៅក្រៅភូមិ
ដែលខ្លួនរស់នៅ,

levels have matured but reaching remote locations and

វាបានបង្ហាញពីតម្រូវការសកម្មភាពទំនាក់ទំនងផ្លាស់

those who migrate for work have been a challenge. The

ប្តូរឥរិយាបថសង្គម (SBCC) ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងយេនឌ័រ ដើម្បីអនុញ្ញាត
ឱ្យអ្នកទទួលផលអាចប្រើប្រាស់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ

enrolment and payment processes are easy and quick for

ស្របតាមគោលបំណង

most, but there are instances of data entry errors and

របស់កម្មវិធី។ ដោយឡែក មណ្ឌលសុខភាពមួយចំនួននៅមានបញ្ហាកង្វះ

delays at the Wing outlets. Awareness about the grievance

វ៉ាក់សាំងបង្ការសម្រាប់កុមារ ដែលតម្រូវឱ្យអ្នកទទួលផលត្រូវរង់ចាំយូរ និង

mechanism was limited among beneficiaries.

មិនផ្ដល់សេវាជូនអ្នកទទួលផលដែលខកខានមិនបានមកជួបតាមកាល

3.3 Sustainability

កំណត់។
កិចខ
្ច ត
ិ ខប
ំ ង
ឹ ្រ បង
្រែ ផស្ ព្វផសា
្ យព័តមា
៌ នអព
ំ ក
ី ម្មវិធនៅ
ី ថក
ា ្ន ឃ
់ -ំ ុ សង្កត
ា ់
ភូមិ

មានភាពប្រសើរជាងមុន

ប៉ុន្តែការផ្តល់ព័ត៌មាន

The Program has built the capacities of the

និង

implementers and service providers to the

ដល់អ្នកដែល

extent that operations have become fully digital

រស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាល និងអ្នកធ្វើចំណាកស្រុកទៅធ្វើការ នៅតែជា

nationwide. Staff attrition, shorter duration of

បញ្ហាប្រឈមដដែល។ ដំណើរការចុះឈ្មោះ និងការបើកផ្តល់ភាគច្រើន

training events at sub national levels, and less

មានភាពងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស ប៉ុន្តែនៅមានកំហុសទិន្នន័យ និងការ

frequent monitoring visits affect the quality of the

ពន្យារពេលនៅបញ្ជរវីងខ្លះ។ ក្នុងចំណោមអ្នកទទួលផល ការយល់ដឹងអំពី

implementation. Role clarity among implementers

យន្តការបណ្ដឹងតវ៉ានៅមានកម្រិតនៅឡើយ។

and service providers has increased over time.
Ownership by MoSVY is high, but at sub-national

៣.៣ និរន្តរភាព

levels it is related to the willingness and ability to

កម្មវិធីនេះ បានកសាងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីអនុវត្ត និងអ្នកផ្តល់សេវា

coordinate among all entities. COVID-19 adversely

ក្នុងកម្រិតមួយ

impacted access to services at the HC, enrolment,

ដែលប្រតិបត្តិការទាំងអស់បានធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធ

ឌីជីថលពញ
េ លេញ ទូទាង
ំ បទ
្រ ស
េ ។ ភាពមានកំណត់នៃចំនួនបុគ្គលិកនៅ

and continuation in the Program.

តាមឃុ-ំ សង្កត
ា ,់ រយៈពេលខ្លីនៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ និង

3.4 Efficiency

ភាពមិនទៀងទាត់ និងមិនសូវញឹកញាប់នៃការចុះត្រួតពិនិត្យកម្មវិធី បាន

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

ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់គុណភាពនៃការអនុវត្តកម្មវិធី។ ភាពច្បាស់លាស់នៃ
តួនាទីរបស់មន្ត្រីអនុវត្ត និងអ្នកផ្ដល់សេវា បានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់។
ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា

មានភាព

ម្ចាស់ការខ្ពស់ ប៉ុន្តែភាពម្ចាស់ការនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ គឺអាស្រ័យលើឆន្ទៈ
និងសមត្ថភាពក្នង
ុ ការសម្របសម្រល
ួ រវាងអង្គភាពពាក់ពន
័ ធទ
្ ាង
ំ អស់។
ជំងឺកូវីដ-១៩

បានធ្វើឱ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការប្រើប្រាស់សេវានៅ

and understaffing of the communes.

មូលដ្ឋានសុខាភិបាល, ការចុះឈ្មោះចូលកម្មវិធី, និងការបន្តនៅក្នុង
កម្មវិធី។

៣.៤ ប្រសិទ្ធភាព
ចំណាយរដ្ឋបាល

រាប់បញ្ចូលទាំងចំណាយទាក់ទងនឹងការចុះត្រួតពិនិត្យ

កម្មវិធី មានកម្រិតទាប បើធៀបនឹងចំណាយសរុបរបស់កម្មវិធី។ ប្រព័ន្ធ
ប្រតិតុល្យការ ដែលបានបង្កើតឡើងសម្រាប់កម្មវិធី បានធានាឱ្យការធ្វើ
ប្រតិបត្តិការមានតម្លាភាព ប៉ុន្តែអាចកែលម្អបានបន្ថែមទៀត តាមរយៈ
ការវាយតម្លៃឯករាជ្យលើគុណភាពទិន្នន័យ។

ការបញ្ចូលទិន្នន័យខុស,

បន្ទុកការងារច្រើន និងកង្វះបុគ្គលិកនៅថ្នាក់ឃុំ-សង្កាត់ បានធ្វើឱ្យប៉ះពាល់
ដល់ប្រសិទ្ធភាពជារួម។
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៣.៥ ភាពស៊ីសង្វាក់គ្នា

3.5 Coherence

យន្តការសម្របសម្រួលរវាងក្រសួង-ស្ថាប័នដែលបានបង្កើតឡើងសម្រាប់

Co-ordination mechanisms between line ministries set

អនុវត្តកម្មវិធនេ
ី ះ មានភាពល្អបស
្រ រើ និងរីកចម្រន
ើ ជាបន្តបន្ទប
ា ។
់ យនកា
្ត រនេះ

up to implement this Program have improved and matured
over time. These also made the rapid scale up of the

បានរួមចំណែកដល់ការដាក់ឱ្យអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារ

COVID-19 cash transfer program possible. Frequent

ក្រីក្រ និងងាយរងគះ្រោ កង
្នុ អឡ
ំ ង
ុ ពល
េ ប្រយុទន
្ធ ង
ឹ ជំងឺកវូ ដ
ី -១៩ បានយ៉ង
ា

communication and coordination to enrol beneficiaries

ឆាប់រហ័ស។ ការប្រាស្រយ
័ ទាក់ទងជាបចា
្រ ំ និងការសម្របសម្រួល ដើម្បី

and verify conditions has improved working relationships

ចុះឈ្មោះអ្នកទទួលផល និងផ្ទៀងផ្ទាត់ការបំពេញលក្ខខណ្ឌ បានធ្វើឱ្យ

between HCs and communes.

ទំនាក់ទំនងការងាររវាងមណ្ឌលសុខភាព និងឃុំ-សង្កាត់កាន់តែមានភាព
ប្រសើរឡើង។

3.6 Cross-cutting issues

៣.៦ បញ្ហាអន្តរវិស័យ

Women report greater confidence in their ability to feed

ស្ត្រីជាអ្នកទទួលផលពីកម្មវិធីបានរាយការណ៍ថា

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

ពួកគេមានទំនុកចិត្ត

cash benefit. Men have positive attitudes towards

កាន់តែខ្លាំងលើសមត្ថភាពចិញ្ចឹម និងថែទាំកូនៗ និងហ៊ានសម្រេចចិត្ត

accessing health services, but women continue to be

ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ។ បុរសបានបង្ហាញពីអាកប្បកិរិយាវិជ្ជមាន

the major contributors to household chores and caring

ចំពោះការទទួលបានសេវាសុខភាព ប៉ុន្តែស្ត្រីនៅតែជាអ្នករ៉ាប់រងចម្បងលើ

for children.

ការងារផ្ទះ និងការថែទាំកូនៗ។

នៅពេលដែលកម្មវិធី

ឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ត្រូវ

បានពង្រីក, នោះតម្រូវឱ្យ

យន្តការកំណត់

មានភាពបត់បែន ដើម្បី

គោលដៅភាពក្រីក្រ

ធានាថាអ្នកដែលមិនអាច

(Poverty Targeting
Mechanism)
ដែលមានស្រាប់ជា

បំពេញតាមលក្ខណៈ

វិនិច្ឆ័យ ឬអ្នកដែលនៅក្បែរ
បន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រ ឬមិន

មធ្យោបាយ

អាចបំពេញតាមលក្ខណៈ

ដ៏មានប្រសិទ្ធភាព

សម្រាប់កម្មវិធីឧបត្ថម្ភ
សាច់ប្រាក់។

វិនិច្ឆ័យដោយមូលហេតុ

ផ្សេងទៀត នឹងមិនបាត់បង់
ឱកាសទទួលផលពីកម្មវិធី

ភាពមានកម្រិតផ្នែក

ធនធានមនុស្សប៉ះពាល់

កម្មវិធីឧត្ថម្ភ

កម្មវិធឧ
ី បត្ថម្ភសាច់ប្រក
ា ់

លក្ខខណ្ឌ ជាទូទៅ

បង្កើនអាហារូបត្ថម្ភ និង

សាច់ប្រាក់មានភ្ជាប់
មានលក្ខណៈ

សុខភាព ហើយកំណត់

ភាពជោគជ័យ នៃ

ផលជាស្រ្តី ក៏គួរតែមាន

លើការបង្កើត

ចូលរួមប្រកបដោយ

ដល់ប្រសិទ្ធភាព និង

អន្តរ វិស័យ ហើយ

បើទោះជារៀបចំបាន

ការអនុវត្ត អាស្រ័យ

ហើយក៏ជះផលអវិជ្ជមាន

ទំនាក់ទំនងនិង

ស័ក្តិសិទ្ធិភាពរបស់កម្មវិធី
ល្អយ៉ាងណាក៏ដោយ

ដល់លទ្ធផលចុងក្រោយ
របស់កម្មវិធីផងដែរ។

តទៅទៀត។

យន្តការច្បាស់លាស់

គោលដៅ អ្នកទទួល

គោលដៅឱ្យមានការ
អត្ថន័យ របស់បុរស
ជាជាងសន្មតថា

សម្រាប់ការសម្រប

ការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់

ផ្សេងៗ។

អំណាចនៅក្នុងគ្រួសារ

សម្រួលរវាងតួអង្គ

Poverty
targeting
mechanisms
that are already
established
serve as
excellent
vechicles for
cast transfer
programmes.

ដែលមានគោលដៅ

នឹងផ្លាស់ប្តូរតុល្យភាព

អនុសាសន៍
អនុសាសន៍ទី ១៖

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.

Recommendations

បង្កើនទំហំអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់លក្ខខណ្ឌទាំង
ពីទំហំបច្ចុប្បន្នដែល

Recommendation 1 : Increase the size of the benefit

មានចំនួន ៤០ ០០០ រៀល ទៅកាន់ទំហំមួយដែលសមរម្យ អាចគាំទ្រ

for the 14 conditions (except delivery) from the present

១៤លើក

(លើកលែងតែលក្ខខណ្ឌការសម្រាល)

ដល់អ្នកទទួលផល

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

ក្នុងការសម្រេចបានគោលបំណងកម្មវិធីពាក់ព័ន្ធនឹង

beneficiaries in meeting the Program objectives related

សុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ។

to health and nutrition.

អនុសាសន៍ទី ២៖ ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងព័ត៌មានរបស់
កម្មវិធី

ដើម្បីជំរុញការតាមដានរយៈពេលវែង

Recommendation 2 : Utilise the Program management

និងការវាយតម្លៃលើ

បរិយាប័ន្ន ភាពប្រកបដោយសមធម៌ចំពោះជនជាតិដើមភាគតិច

information system (MIS) to enable longitudinal tracking of

និង

beneficiaries and assessment of equitable inclusion of ethnic

ប្រជាជនដែលរស់នៅតំបន់ពិបាកទៅដល់ ក្នុងពេលជាក់លាក់ ឬក្នុង

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

ភូមិសាស្ត្រជាក់លាក់ណាមួយ។

specific time periods or in specific geographies.

អនុសាសន៍ទី ៣៖ វាយតម្លៃ និងពង្រីកការអនុវត្តយន្តការអត្តសញ្ញាណ

Recommendation 3 : Assess and expand the On-demand ID Poor implementation at the commune/sangkat

កម្មគ្រួសារក្រីក្រតាមការស្នើសុំ នៅឃុំ-សង្កាត់ នីមួយៗ ដោយពិចារណា
លើការដាក់បញ្ចូលលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

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

ភាពងាយរងគ្រោះដទៃទៀត។

and consider other vulnerabilities as inclusion criteria.

ការធ្វើបែបនេះ នឹងធ្វើឱ្យការកំណត់ក្រុមគោលដៅ និងបរិយាបន្ន បានល្អ

This will enable better targeting and inclusion, and maximise

ប្រសើរជាងមុន ហើយអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណ

the identification of the “real” poor both for this

គ្រួសារក្រីក្រ "ពិតប្រាកដ" ទាំងសម្រាប់កម្មវិធីនេះ និងសម្រាប់កម្មវិធីដែល

Programme and for the upcoming ones.

នឹងមាននាពេលខាងមុខ។
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អនុសាសន៍ទី ៤៖ ធ្វើការជាមួយធនាគារ Wing ដើម្បីបង្កើនលទ្ធភាព

Recommendation 4 : Work with Wing Bank to make

ប្រើប្រាស់សម្រាប់អ្នកទទួលផល និងពង្រីក សេវាកម្មរបស់ខ្លួនឱ្យបាន

its services more available and accessible by setting
up additional outlets in locations with a high volume of

ទូលំទូលាយ ដោយបង្កើតឱ្យមានភ្នាក់ងារបន្ថែម នៅក្នុងទីតាំងដែល
មានប្រតិបត្តិការចន
ើ្រ

ហើយដោះស្រយ
ា បញ្ហខ
ា ះ្វ ខាតសាច់ប្រក
ា នៅ
់ តាម

ភ្នាក់ងារទាំងនោះ។

សិក្សាបន្ថែមអំពីលទ្ធភាពប្រើប្រាស់សេវាទូទាត់

transactions and addressing reasons for non-availability
of cash. Also explore the possibility of engaging multiple
payment services using findings from the assessment of

សាច់ប្រាក់ច្រើនប្រភព (Multiple Payment Services) តាមរយៈ

payment service providers.

ការប្រប្រ
ើ ស
ា ល
់ ទ្ធផល នៃការវាយតម្លៃលអ
ើ ក
្ន ផ្ដលស
់ វា
េ ទូទាត់សាច់ប្រក
ា ។
់

Recommendation 5 : Review the Program’s SBCC

អនុសាសន៍ទី ៥៖ ពិនត្
ិ យសកម្មភាពទំនាក់ទំនងផ្លស
ា ប
់ រូ្ត ឥរិយាបថសង្គម

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

(SBCC) ដើម្បីប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ "កុំបំផ្លាញ Do No Harm"

and implement a SBCC plan that includes recommended

ហើយអភិវឌ្ឍ និងអនុវត្តផែនការសកម្មភាពទំនាក់ទំនងផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ

dietary and care practices such as harmful effects of infant
formula, addresses gender inequities, and incorporates

សង្គម ដែលរួមបញ្ចូលការអនុវត្តរបបអាហារចម្រុះ និងការថែទាំ ក៏ដូចជា
ផលគ្រោះថ្នាក់របស់ម្សៅទឹកដោះគោទារក,

active male participation.

ការដោះស្រាយវិសមភាព

Recommendation 6 : MoH and provincial health

យេនឌ័រ, និងការតម្រូវឱ្យមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីភាគីបុរស ជាដើម។

departments (PHD) should identify and address issues

អនុសាសន៍ទី ៦៖ ក្រសួងសុខាភិបាល និងមន្ទីរសុខាភិបាល គួរកំណត់

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

និងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៃការផ្តល់សេវាសុខភាព និងធ្វើឱ្យការអនុវត្ត

flexible and beneficiary-oriented. Address issues that

លក្ខខណ្ឌមានភាពបត់បន
ែ

ត្រូវ

could discourage beneficiaries from returning to complete

ដោះស្រាយបញ្ហាដែលធ្វើឱ្យអ្នកទទួលផលមិនចង់ត្រឡប់មកអនុវត្ត និង

the conditions. Consider improving the coverage of

និងផ្ដោតលើអក
្ន ទទួលផលជាងមុន។

outreach sessions for health services.

បំពេញលក្ខខណ្ឌវិញ។ ពិចារណាពង្រីកវិសាលភាព និង រយៈពេលនៃការ
ផ្ដល់សេវាសុខភាពឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយ។

Recommendation 7 : Plan and implement increases
in budget allocation to strengthen and ensure sustainability

អនុសាសន៍ទី ៧៖ រៀបចំផែនការ និងបែងចែកថវិកា ដើម្បីពង្រឹង និង

of existing training, monitoring and supportive supervision

ធានានិរនរ្ត ភាពសកម្មភាពបណ្ដះុ បណ្ដាលដែលមានស្រប
ា ,់ ការត្រួតពិនិត្យ

and to provide and maintain equipment. Tablets and

កម្មវិធី, និងការគ្រប់គ្រងគាំទ្រ ក៏ដូចជាដើម្បីផ្ដល់ និងធ្វើការថែទាំសម្ភារៈ

laptops need to be provided, replaced and/or maintained

បច្ចេកទេសចាំបាច់ផ្សេងៗសម្រាប់ការអនុវត្តកម្មវិធី។ តាប្លែត និងកុំព្យូទ័រ

at HCs.

យួរដៃ ត្រូវផ្ដល់ជូន, ផ្លាស់ប្ដូរ, និងថែទាំ នៅតាមមណ្ឌលសុខភាពនានា។

Recommendation 8 : Improve communication efforts
related to general awareness about the Program in hard-

អនុសាសន៍ទី ៨៖ កែលម្អកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដើម្បី
លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងទូទៅអំពីកម្មវិធី

to-reach areas and related to the grievance redressal

និងយន្តការដោះស្រាយ

mechanism in all locations.

បណ្ដង
ឹ តវ៉ា នៅគ្រប់តំបន់ទាង
ំ អស់ ដោយផ្តោតជាពិសស
េ នៅតំបន់ដាច់ស្រយាល។

អនុសាសន៍ទី ៩៖ ពង្រឹងបុគ្គលិក

Recommendation 9 : Strengthen staffing and budget

និងបែងចែកថវិកាជូនក្រុមប្រឹក្សា

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

ឃុំ-សង្កាត់ ដើម្បីធានាឱ្យមានការលើកទឹកចិត្ត, ការបែងចែកការងារ

realistic work distribution and sustainability of the

ជាក់សង
្តែ , និងនិរន្តរភាពនៃកម្មវិធី នៅឃុ-ំ សង្កត
ា ។
់ ចន្លះោ ខ្វះខាតទាំងនេះ

Program at CS.

ត្រូវដោះស្រាយឱ្យបាន ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យឃុំ-សង្កាត់អនុវត្តកម្មវិធីនេះ និង

so that communes can execute the Programme and

គំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្សេងទៀតនាពេលអនាគត ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

future initiatives efficiently.

These gaps need to be addressed
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