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Graduation represents a holistic solution to
place destitute households on an upward
trajectory out of extreme poverty through a
sequenced set of time-bound interventions
that support the immediate needs of the
ultra-poor. The assumption is that the interaction of this sequence of support activities
will create conditions and synergies that
can enable poor people to pull themselves
out of and graduate from extreme poverty.
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Interventions that support the immediate needs
to place destitute households on an upward
trajectory out of extreme poverty can be
grouped as:

❖ ការល ើកកម្ពស់ជីវភាពរស់លៅ៖ ការជួយធានាន្ូវរំហូរ

❖ Livelihoods Promotion: securing reliable

ឈាន្លៅចារលេញពី ភា ពទី ទ័ ល គ្រអាេដែងដេរជាគ្រុ ម

គ្ារ់េំណូលជាលទៀងទាត់ ស្គ្ាែ់គ្គួសារ លែើម្បីឱ្យពួរ

លគស្ន្្សំាន្ន្ូវធន្ធាន្ផ្លិតរមម ន្ិងទទួលាន្ភាព

income

streams

for

households

to

អង់អាេដផ្ែរលស្ែឋរិេច។ អន្តរាគមន្៍លៅរែុងគ្រុមលន្េះ រួម

accumulate productive assets and attain

ដែលអាេលគ្ែើគ្ាស្់ ស្គ្ាែ់គ្ែរែមុខរែរេិញ្ចឹមជីវិត

include asset or cash transfers for viable

ាន្ ការឧែតថមភជាស្ាភ្រ ឬការឧែតថមភជាសាេ់គ្ារ់

economic

គ្ែរែលោយគ្ែស្ិទធភាព,

livelihoods, technical and business skills

ការែណ្ដេះែណ្ដ្លជំនាញ

ែលេចរលទស្, ន្ិងជំនាញអាជីវរមម ការទទួលាន្ទីផ្្ារ
ន្ិងលស្វាសាធារណៈ

ដែលអាេជួយស្គ្មួលែល់ការ

គ្ែរែមុខរែរេិញ្ចឹមជីវិតរែស្់ពួរលគ។

❖ កិច្ចគាំពារសង្គម្៖ ការផ្តល់មលធ្ោាយ លែើម្បីជួយធានា

ស្ុខុាលភាពរគ្មិតមូលោឋ្ន្រែស្់គ្គួសារ ែូេជាការ
ឧែតថមភស្ាភ្រស្គ្ាែ់លគ្ែើគ្ាស្់ ន្ិងការជួយឱ្យទទួល
ាន្លស្វាស្ុខភាព ន្ិងលស្វាអែ់រំជាលែើម។

❖ បរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ៖ ការផ្តល់រិេចអន្តរាគមន្៍ រួមាន្
ការជួយឱ្យគ្គួសារគ្រីគ្រ

អាេេូលរួមរែុងរមមវិធីស្ន្្សំ

គ្ារ់ផ្លូវការ ឬលគ្ៅផ្លូវការ, ការទទួលាន្ឥណទាន្
ន្ិងយន្តការធានារា្ែ់រង លោយអមជាមួយន្ូវការែណ្ដេះ
ែណ្ដ្លអំពីេំលណេះែឹងហិរញ្ញវតថុ។

❖ ការល ើកកម្ពស់ភាពអង្់អាច្លៅកនុង្សង្គម្៖ ការែណ្ដេះ
សាម្រតីែល់គ្គួសារដែលេូលរួមលៅរែុងគលគ្ាងលែើម្បីឱ្យ

ាន្ផ្ែត់គំន្ិតគ្ែរែលោយទំន្ុរេិតត រ៏ែូេជាការែលងកើន្

ការេូលរួមលៅរែុងស្ហគមន្៍ ន្ិងផ្ល្ស្់ែតូរឥរិយាែថជា
វិជជាន្។ ការផ្តល់រិេចអន្តរាគមន្៍ រួមាន្ ការែណ្ដេះ
ែណ្ដ្លអំពីែំណិន្ជីវិត
ែល់គ្គួសារជាលែើម។
អន្តរាគមន្៍

ន្ិងការផ្តល់ការហវឹរហាត់

ដែលគ្តូវាន្លគ្ែើគ្ាស្់ជាធមមតាលែើម្បីជួយឱ្យ

ពលរែឋគ្រីគ្រចារលេញពីភាពគ្រីគ្រ រួមាន្៖ ការស្ន្្សំគ្ារ់,
ការរសាងមូលធន្មន្ុស្្ស ន្ិងការផ្តល់ជំនាញដែលជួយឱ្យ
ពួរលគាន្ស្មតថភាពររការងារាន្លធវើ, អាេការេូលរួមលៅ
រែុងទីផ្្ារ, ការទទួលាន្លស្វាសាធារណៈចាំាេ់ស្ំខាន្់ៗ
ែូេជា លស្វាស្ុខភាព, អែ់រំ, រស្ិរមម, ែរិយាែ័ន្ែ, ហិរញ្ញវតថុ,
ការរសាងស្វ័យទំន្ុរេិតត, ការលលើររមពស្់ភាពអង់អាេដផ្ែរ
លស្ែឋរិេច ន្ិងស្ងគម ជាពិលស្ស្ ស្គ្ាែ់ស្តស្តី។

empowerment.

Interventions

training, access to markets and public
services for livelihood activities.
❖ Social Protection: providing means to
support basic household wellbeing security
such as consumption support and access to
health and education.
❖ Financial Inclusion: interventions that
include access to formal or informal savings
facilities, credit, and insurance mechanisms,
accompanied by financial literacy training.
❖ Social

Empowerment:

equipping

participating households with a confident
mindset

and

promoting

community

inclusion and positive behavior change.
Interventions include life skills training and
household coaching.
A typical graduation platform consists of
savings, human capital and in particular skills
that promote employability, market integration,
access to essential public services (such as
health, education, agricultural), financial
inclusion, self-confidence, and social and
economic empowerment, not the least of
women.
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ភាពររទាក់រកឡាគន្នៃអៃតរាគមៃ៍ចាកម្ច្ញពីភាពរកីរក
ការផ្តល់ការគាំររររស់គម្រោងតាមរយៈ
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Dynamics of Graduation Out of Poverty
Project support:
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គង្ក្ោខកិច្ចោាំពារសខគមង្ ើមបីចាកង្ច្ញពីភាពក្កីក្ក (GBSP) គឺជាគាំនិតផ្តួច្ង្ផ្តើមរបស់កមម វិធីសហក្បជាជាតិ (UNDP)
សហការជាមួយនឹខរាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជា ង្ ើមបីអនុវតតអភិក្កមោាំពារសខគមង្ ើមបីបញ្ច ប់ភាពក្កីក្ក។
The Graduation-Based Social Protection (GBSP) project is UNDF’s initiative in cooperation with the Royal
Government of Cambodia to go for a graduation-based social protection approach.
គលគ្ាងលន្េះអន្ុវតតរែុងភូមិមួយេំន្ួន្

រែុងគ្ស្ុរទឹរផ្ុស្នន្

លខតតរំពង់ឆ្ំង ន្ិងគ្ស្ុររលវៀងនន្លខតតគ្ពេះវិហារ។ ជាមួយ
ន្ឹងការគំគ្ទហិរញ្ញវតថុពីស្ហព័ន្ធរុស្្សុី

តាមរយៈមូលន្ិធិ

អភិវឌ្ឍន្៍ (Trust Fund for Development-TFD) រែស្់
ស្ហព័ន្ធរុស្្សុី ន្ិង UNDP។

គលគ្ាង GBSP ន្ឹងអន្ុវតត

លោយ UNDP លោយាន្រិេចស្ហការ ជាមួយន្ឹងគ្រុម
គ្ែឹរ្ាជាតិគំពារស្ងគម, គ្រស្ួងលស្ែឋរិេច ន្ិងហិរញ្ញវតថុ,
គ្រស្ួងដផ្ន្ការ,

គ្រស្ួងស្ងគមរិេច

អតីតយុទធជន្

ន្ិង

យុវន្ីតិស្ម្បទា, គ្រស្ួងរស្ិរមម រុកាខ្គ្ែាញ់ ន្ិងលន្សាទ
ន្ិងគ្រស្ួងមហានផ្ៃ។ អងគការទស្្សន្ៈពិភពលោរអន្ត រជាតិ
(World Vision International) ដែលជាអងគការលគ្ៅរោឋ្
ភិ-ាល គឺជានែគូរែុងការអន្ុវតតគលគ្ាង លៅតាមមូលោឋ្ន្
លោយាន្ការគំគ្ទពីគ្រុមគ្ែឹរ្ាឃុំ,

រែឋាលគ្ស្ុរ ន្ិង

លខតតលគលលៅ។
គលគ្ាង GBSP ន្ឹងពិន្ិត្យស្ិរ្ាលលើលទធផ្ល នន្ការចារ
លេញពីភាពគ្រីគ្ររែស្់អែរទទួលផ្លេំន្ួន្

០២

(ពីរ)

គ្រុម ដែលទទួលាន្រិេចអន្តរាគមន្៍លផ្្សងៗគ្្។ អែរទទួល
ផ្លមួយគ្រុមាន្ទទួលាន្រញ្ចែ់ធន្ធាន្ផ្លិតរមម
ដែលាន្លរខណៈស្ដង់ោរ

រីឯគ្រុមមួយលទៀតទទួលាន្

ការឧែតថមភជាសាេ់គ្ារ់ស្រុែ

ស្គ្ាែ់យរលៅទិញ

ធន្ធាន្ផ្លិតរមម លៅតាមជលគ្មើស្រែស្់ពួរលគ។ លលើស្ពី
លន្េះ គ្រុមដែលាន្ទទួលអន្តរាគមន្៍ទាំងពីរលន្េះ រ៏ទទួល
ាន្សាេ់គ្ារ់ែដន្ថមខលេះជាគ្ែចាំ

លែើម្បីឱ្យពួរលគែំលពញ

តគ្មូវការលគ្ែើគ្ាស្់ជាមូលោឋ្ន្លៅរែុងគ្គួសារផ្ងដែរ។

The project covers villages in Tuek Phos
district of Kampong Chhnang province and
Rovieng district of Preah Vihear province.
With financial support from the Russian
Federation through the Russian FederationUNDP Trust Fund for Development (TFD) and
from UNDP, the GBSP project is implemented
by UNDP in partnership with the National
Social Protection Council, Ministry of
Economy and Finance, Ministry of Planning,
Ministry of Social Affairs, Veterans and Youth
Rehabilitation, Ministry of Agriculture,
Forestry and Fisheries and Ministry of the
Interior. World Vision International is the
partner NGO responsible for local project
implementation, together with Commune
Councils and provincial and district
administration.
The GBSP project explores the graduation
outcomes for two groups of beneficiaries
treated differently; one group receiving
standardized packages of productive assets, the
other group receiving lump sums of cash to
purchase any productive asset of their choice.
In addition, both treatment groups are given
regular small amounts of cash to meet the basic
household consumption needs.
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តារាងខាងលគ្កាមែងាហ្ញលោយស្លងខែពីការគំគ្ទ ដែលគលគ្ាងដែលផ្តល់ែល់គ្រុមទទួលអន្តរាគមន្៍ទាំងពីរលន្េះ។ តាមរយៈ
ការគ្សាវគ្ជាវដែែពិលសាធន្៍តាម ដែែនេែន្្យ (RCT) លគអាេលគ្ែៀែលធៀែលទធផ្លែញ្ចែ់ភាពគ្រីគ្រ រវាងគ្រុមដែលាន្
ទទួលអន្តរាគមន្៍ពីគលគ្ាងជាមួយន្ឹងគ្រុមដែលពុំាន្ទទួលការគំគ្ទពីគលគ្ាង។
ក្រុមទទួលបានការឧបត្ថមជា
ភ សម្ភរា ៈ

ក្រុមទទួលបានការឧបត្ថមជា
ភ សាច់ក្បារ់

សរមមភាពសក្ម្ប់

សាច់ក្បារ់ឧបត្ថមភសក្ម្ប់ក្ទក្ទង់ដល់ត្ក្មូវការដក្បើ

សាច់ក្បារ់ឧបត្ថមភសក្ម្ប់ក្ទក្ទង់ដល់ត្ក្មូវការដក្បើ

ក្រុមទទួលអនតរាគមន៍

ក្បាស់៖ ១០ដុល្លាររនុងមួយខែ (១២ខែដាំបូង)

ក្បាស់៖ ១៥ដុល្លាររនុងមួយខែ (១២ខែដាំបូង)

ការឧបត្ថមភជាសម្ភារម្នត្ម្មៃ ២៤០ដុល្លារដៅចុងខែ

ការឧបត្ថមភសាច់ក្បារ់រនុងចាំនួនសរុប ២៤០ដុល្លារដៅ

ក្គួសារសក្ម្ប់ការអនុ

ទី៣ រនុងដ

ចុងខែទី៣ រនុងដ

វត្តសារលាបងដាំបង
ូ

រាំណត្់ពីក្បដេទសម្ភារខដលក្ត្ូវផ្តល់

ដដើមាបីរាំណត្់ពីក្បដេទផ្លិត្រមមខដលក្ត្ូវវិនិដោគ

ទឹរក្បារ់ជាមធាយម ១២០ដុល្លារ សក្ម្ប់សរមមភាព

ទឹរក្បារ់ជាមធាយម ៦០ដុល្លារសក្ម្ប់សរមមភាពដូចខាង

ដូចខាងដក្កាម៖

ដក្កាម៖

ទាំងពីរ ដោយម្នការ
រាំណត្់ថវិការនង
ុ មួយ

ចាំនន
ួ សរុបរនង
ុ មួយ
ក្គួសារ

ោះ ម្នការចាំណាយដពលបីខែមុនដដើមាបី

•

ការផ្ាសពវផ្ាាយរសិរមម

•

ការបណ្តោះបណាតាលអាំពីជាំ

•

ការបណ្តោះបណាតាលអាំពីសហក្គិនភាព
ការវិនិដោគដលើផ្លិត្រមម

ញក្បរបមុែ

របរចិញ្ចឹមជីវិត្ និងការក្គប់ក្គងធនធាន

•

បរិោប័ននហិរញ្ញវត្ថុ និងការសនាសាំក្បារ់

•

បរិោប័ននហិរញ្ញវត្ថុ និងការសនាសាំក្បារ់

•

ការបណ្តោះបណាតាលបាំណិនជីវិត្

•

ការបណ្តោះបណាតាលអាំពីបាំណិនជីវិត្
(ការផ្លាស់បតូរឥរិោបថ តាមរយៈការ
ក្បាក្ស័យទរ់ទងដផ្ដាត្ដលើអាហារូបត្ថមភ
សុែភាព ទឹរសាអាត្ និងអ

ម័យ ការដលើរ

រមពស់ភាពអង់អាចដៅរនុងសងគមការក្គប់
ក្គងវិបត្តិដៅរនុងក្គួសារ)
ចាំនួនសរុបរនុងមួយ

ោះម្នការចាំណាយ រយៈដពលបីខែ

៤៨០ ដុល្លារ

(ជាំរុញសរមមភាពផ្លិត្រមម/ការខរលមអមុែ
របរចិញ្ចឹមជីវិត្ ការផ្លាស់បតូរឥរិោបថ តាម
រយៈការក្បាក្ស័យទរ់ទងដផ្ដាត្ដលើអាហារូប
ត្ថមភ សុែភាព ទឹរសាអាត្ និងអ ម័យ ការ
ដលើររមពស់ភាពអង់អាចដៅរនុងសងគម ការ
ក្គប់ក្គងវិបត្តិដៅរនុងក្គួសារ)
៤៨០ ដុល្លារ

ក្គួសារ
រយៈដពលម្នការផ្តល់

១៥ខែ ខដលរនុងដ

ោះនឹងម្នការឧបត្ថមភសាច់ក្បារ់រនុង ១៥ខែ ខដលរនុងដ

ោះ ម្នការឧបត្ថមភសាច់ក្បារ់រនុង

ជាំនួយរបស់គដក្ម្ង

រយៈដពល១២ខែដាំបូង រួមនឹងការផ្តល់ការហវឹរហាត្់

រយៈដពល ១២ខែដាំបូង និងការហវឹរហាត្់រយៈដពល បីខែ

រយៈដពលបីខែ ប ទាប់ពីផ្ដល់ក្បារ់ឧបត្ថមភដនោះរួច និង

និងការតាមោនដៅរនុងគដក្ម្ង

ការតាមោនបនតដៅចុងគដក្ម្ង
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The project support given to these two treatment groups is summarized in the table below. Through
a Randomized Control Trial (RCT) experimental research design, the graduation outcomes can be
compared with a control group receiving no project support.

Activities for
two treatment
groups with
budget per
household set
for the initial
piloting

Asset transfer group

Cash transfer group

Consumption support cash transfer: USD 10
per month (first 12 months)

Consumption support cash transfer: USD 15 per
month (first 12 months)

Asset transfer: at a value of USD 240 end of
month 3, preceded by 3 months for asset
identification

Lump sum cash transfer: USD 240 end of month
3, preceded by 3 months for identification of
productive investment

An average of USD 120 for activities:

An average of USD 60 for activities:

•

Agricultural extension

•

•

Livelihood skills and asset
management training

Entrepreneurship/productive
investment training

•

Financial inclusion & savings

•

Financial inclusion & savings

•

•

Life skills training (BCC focusing
nutrition, health, WASH, social
empowerment, household
shock/crisis management)

Life skills training (promoting
productive activities / livelihood
improvement and BCC focusing
nutrition, health, WASH, dealing with
household shock/crisis)

Total per
household

USD 480

Duration of
project
assistance

15 months, of which cash transfers during
15 months, of which cash transfers during first
first 12 months and 3 months of household 12 months and 3 months of household coaching
after-care coaching and follow-up at the end and follow-up at the end

USD 480
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ខាងលគ្កាមលន្េះ គឺជាគ្ែលភទស្ាភ្រដែលគ្តូវាន្យរមរលធវើការពិចារណ្ស្គ្ាែ់ផ្តល់ជាការឧែតថមភ ែល់អែរទទួលផ្លរែស្់
គលគ្ាង៖

សម្ភរា និងធនធាន

សម្សភាគ

រញ្ចបស
់ ក្ម្ប់ដណា
ាំ
ក្ាំ សូវ

ក្ាប់ពូជ ជី ថ្ាាំរសិរមម

រញ្ចបស
់ ក្ម្ប់ការោាំបខនៃ

ក្ាប់ពូជ រូនបខនៃ ថ្ាាំរសិរមម

រញ្ចបស
់ ក្ម្ប់ការចិញ្ម
ចឹ ម្ន់

ម្ន់ ចាំណី ក្ទុងម្ន់ វារ់សាាំង។ល។

រញ្ចបស
់ ក្ម្ប់ការចិញ្ម
ចឹ ទ

ទ ចាំណី ក្ទុងទ វារ់សាាំង។ល។

រញ្ចបស
់ ក្ម្ប់ការដធវដើ នសាទ

ម្ាសុីន សាំណាញ់ ខែាសសនទូច នុយ

រញ្ចបស
់ ម្ភរា ក្បព័នដ
ធ ណ
ាំ រ់ទឹរ

ក្បព័នធសក្ម្ប់ររាាទុរទឹរ សុីខទនទឹរ បាំពង។ល។

មូទរ័ សក្ម្ប់បដក្មើដល់ការដក្សាចក្សព

មូទ័រទឹរខដលម្នលរខណៈសតង់ោរ

រញ្ចបឧ
់ បររណ៍សម្ភរា

ដៅតាមការចាំបាច់សក្ម្ប់ការបងកបដងកើនផ្លក្សូវ ឬការោាំបខនៃ

ជដក្មើសដផ្ាសងដទៀត្

ក្បសិនដបើក្ត្ូវការ ក្គួសារអនរទទួលផ្លអាចដលើរដ

ើងពីត្ក្មូវការ

ដផ្ាសងៗបាន

The following categories of assets are considered for asset transfer:
Asset

Components

Rice package

Seeds, fertilizer, pesticide

Vegetable package

Seeds, cuttings, pesticide

Chicken package

Chickens, feed, chicken coop, vaccinations, etc.

Duck package

Ducks, feed, duck coop, vaccinations, etc.

Fishing package

Motor, nets, line, bait

Drip irrigation package

Collection drain, tank, pipes, etc.

Irrigation pump

Standard water pump

Tools package

As required for rice or vegetable production

Other option

If viable different demand is proposed by the household

សង្ខេបង្ោលនង្ោបាយ៖ កិច្ចោាំពារសខគមង្ ើមបីចាកង្ច្ញពីភាពក្កីក្ក | Policy Brief: Graduation-Based Social Protection

7

ែេចុែ្បន្ែ ការែញ្ចូលរញ្ចែ់ស្ាភ្រែដន្ថម លគ្ៅដតពីរញ្ចែ់
ស្ាភ្រស្គ្ាែ់ែលគ្មើែល់ការងាររស្ិរមម
ដែលគ្តូវការលគ្ៅរស្ិោឋ្ន្

ឬរញ្ចែ់ស្ាភ្រ

រំពុងស្ថិតលៅរែុងការគិតគួរ។

ដផ្ែរតាមយុទធសាស្តស្តស្គ្ាែ់ជីវភាពរស្់ លៅរែស្់គ្គួសារ
ន្ិងឱកាស្ទីផ្្ារដែលាន្គ្សាែ់ ការឧែតថមភជាស្ាភ្រ គ្តូវ
ាន្រំពឹងទុរថាអាេជួយឲ្យគ្គួសារទទួលាន្ េំណូលមរ
វិញខពស្់ពីការវិន្ិលយាគ។

លលើស្ពីលន្េះ

រ៏ន្ឹងាន្ការ

អភិវឌ្ឍស្មតថភាពស្ហគ្គិន្ភាព ដែលជួយឲ្យទទួលាន្
គ្ារ់េំលណញ ន្ិងាន្គ្ែស្ិទធភាពយូរអដងវង លោយមិន្
ែងកផ្លែេះពាល់ែល់ស្ងគម ន្ិងែរិសាថ្ន្។
ការឧែតថមភជាស្ាភ្រ លធវើល

ើងែនាទ្ែ់ពីអែរេូលរួមាន្ទទួល

េំលណេះែឹងគ្គែ់គ្គន្់អំពីរលែៀែគ្គែ់គ្គងស្ាភ្រទាំងលនាេះ។
រគ្មិតែណ្ដេះែណ្ដ្លដែលគ្គួសារាន្ទទួល
នន្ការយល់ែឹងអំពីរលែៀែគ្គែ់គ្គងស្ាភ្រ

ន្ិងរគ្មិត
គ្តូវាន្ការ

រំណត់ឱ្យាន្េ្ាស្់ោស្់។
ការែញ្ជ្រ់ឱ្យាន្េ្ាស្់ថាលតើន្រណ្ ដែលជាអែរាន្ស្ិទធិ
រំណត់ពីការលគ្ែើគ្ាស្់គ្ទព្យស្ម្បតតិទាំងលន្េះ

ន្ិងគ្ារ់

េំណូលដែលាន្ពីការលគ្ែើគ្ាស្់គ្ទព្យស្ម្បតតិទាំងលន្េះលៅ
រែុងគ្គួសារ ជាេំណុេស្ំខាន្់ ន្ិងដែលគ្តូវធានាឱ្យាន្ការ
ឯរភាពគ្្

លៅរែុងរងវង់គ្គួសារអំពីការលគ្ែើគ្ាស្់គ្ទព្យ

ស្ម្បតតិ លោយគ្តូវាន្ការពិចារណ្ពីស្ិទធិរែស្់ស្តស្តី។
ការរំណត់លពលលវោរែុងវែតផ្លិតរមមាន្លែ ែូេជា ការ
លរៀែេំែីស្គ្ាែ់ោំែំណ្ំជាលែើមគឺជារតាត្គន្លឹេះលែើម្បីទទួល
ាន្លជាគជ័យ។ រតាត្រែូវ ធាតុអាកាស្ ន្ិងែរិសាថ្ន្ដែល
ែងកការគំរាមរំដហងែល់ការរស្់រាន្រែស្់ែំណ្ំ

ឬផ្លិត

ភាពន្ឹងដែលអាេនាំឱ្យាន្ការាត់ែង់គ្ទព្យស្ម្បតតិ ែូេជា
ទឹរជំន្ន្់ដែលអាេែេះពាល់ែល់ែំណ្ំ

ឬការផ្ៃុេះជំងឺដែល

ែងកផ្លែេះពាល់ែល់ស្តវេិញ្ចឹម ជាលែើម។ រែុងសាថ្ន្ភាព
ដែែលន្េះ ការឧែតថមភជាស្ាភ្រ គួរគ្តូវាន្ពន្្ោរលពលស្ិន្
លៅតាមការចាំាេ់។
ស្មតថភាពរែស្់គ្គួសាររែុងការរា្ែ់រងេំណ្យគ្ែតិែតតិការ
ដែលចាំាេ់ស្គ្ាែ់គ្គែ់គ្គងធន្ធាន្ទាំងលន្េះ
គ្តូវឱ្យាន្ការធានាផ្ងដែរ។

រ៏ចាំាេ់

លគ្កាយលពលដែលស្ាភ្រទាំងលន្េះគ្តូវាន្ផ្តល់ជូន្លស្វាគំគ្ទ

មួយេំន្ួន្អាេាន្ភាពចាំាេ់ ែូេជា លស្វាែស្ុព្ោាល
ឬលស្វាផ្្សពវផ្្ាយរស្ិរមមជាលែើម លែើម្បីឱ្យស្ាភ្រទាំងលន្េះ
ចាែ់លផ្តើមែលងកើន្តនមលមរវិញ។

Inclusion of additional non-farm or off-farm
asset packages is under consideration. Based
on household livelihood strategies and
existing market opportunities, asset transfer is
founded on expected high return on
investment, entrepreneurship development
with a profitability outlook and viability
without negative social and environmental
effects.
The asset transfer takes place once participants
have sufficient knowledge on how to manage
the asset. The level of training households has
had and level of understanding on how to
manage the asset need to be ascertained.
It is critically important to ascertain who has
power over determining the use of the asset
and its revenue and to ensure agreement within
the household over asset use, considering
rights of women.
Good timing of production cycles, such as
preparation of land for planting, is key for
success.
Seasonality,
weather,
and
environmental factors that threaten survival or
productivity and can lead to loss of the asset –
for instance floods washing away seeds or
disease outbreaks infecting livestock. In such
situations, asset transfers should be delayed as
long as necessary.
The household’s capacity to afford operational
costs required to manage the asset has to be
assured. It is crucial to ensure the household’s
ability to manage basic consumption needs
while waiting for income generated by the
asset, especially in case of a long gestation
period.
Once the asset is transferred, certain support
services such as veterinary or agricultural
extension services may be needed to help
ensure that the asset begins to grow in value.
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ការែណ្ដេះែណ្ដ្លជំនាញ លផ្ដ្តលលើការគ្គែ់គ្គងធន្ធាន្
ផ្លិតរមម ន្ិងរលែៀែលធវើអាជីវរមម គឺជាដផ្ែរមួយនន្យុទធសា
ស្តស្តចារលេញពីភាពគ្រីគ្រ ន្ិងគ្តូវផ្តល់លៅឱ្យគ្គួសារដែល
ាន្ទទួលការឧែតថមភជាស្ាភ្រ រ៏ែូេជា គ្គួសារដែលស្ថិត
លៅរែុងគ្រុមទទួលាន្ការឧែតថមភសាេ់គ្ារ់

ដែលយរ

គ្ារ់ឧែតថមភលន្េះលៅវិន្ិលយាគលលើស្រមមភាពេិញ្ចឹមជីវិត។
ការែណ្ដេះែណ្ដ្លជំនាញរែរេិញ្ចឹមជីវិត
េិតតទុរោរ់លលើគ្ែលភទស្ាភ្រ

លផ្ដ្តការយរ

ដែលគ្រុមទទួលាន្ការ

ឧែតថមភស្ាភ្រាន្ទទួល ន្ិងគ្តូវផ្តល់ជូន្ភាល្មៗ ែនាទ្ែ់ពី
ាន្ឧែតថមភស្ាភ្រទាំងលន្េះរួេ។
ការឧែតថមភសាេ់គ្ារ់
រគ្មិតមូលោឋ្ន្

គ្គួសារដែលទទួលាន្

ន្ឹងទទួលាន្ការែណ្ដេះែណ្ដ្ល
អំពីរលែៀែគ្គែ់គ្គងការវិន្ិលយាគលលើ

ផ្លិតរមមដែលពួរលគវិន្ិលយាគ ជាមួយន្ឹងសាេ់គ្ារ់ដែល
ឧែតថមភដតមួយលលើរ ជូន្ពួរលគ។
ការែណ្ដេះែណ្ដ្លន្ឹងផ្តល់ជូន្

ស្គ្ាែ់ស្ាជិរគ្គួសារ

ដែលជាអែរគ្គែ់គ្គងធន្ធាន្

ដែលទទួលាន្យរេិតត

ទុរោរ់ លែើម្បីធានាយា្ងណ្មិន្ឱ្យាន្ការលមើលរំលងអំពី
តួនាទីស្តស្តី។ វគគែណ្ដេះែណ្ដ្លដែលន្ឹងគ្តូវលរៀែេំល
ជាវគគែណ្ដេះែណ្ដ្លដែែអន្ុវតត

ើងគឺ

ដែលាន្រយៈលពលខលី

ន្ិងការដេររំដលរែទពិលសាធន្៍ផ្ទ្ល់។

Skills training, centered on managing
productive assets and running a business, is
part of all graduation strategies and will be
given to the asset transfer households and to
those in the cash transfer group who invest the
cash received in livelihood activities.
The livelihood skills training focuses on the
assets received by the asset transfer group and
will be given immediately on receipt of the
asset transferred. The cash transfer households
will receive basic training on the management
of the productive investment they decide to
use the one-off lump sum transfer for.
Training will be given to the person(s) in the
household to be actually engaged in managing
the asset transferred, with special attention
paid to ensure that women are not sidestepped.
Training courses will be practical, short, and
hands-on. Simple numeracy and accounting
training customized for illiterate learners is
part of the training package.

ការែណ្ដេះ

ែណ្ដ្លអំពីលលខន្ពវ ន្ិងការយល់ែឹងអំពីគណលន្យ្យដែែ
សាមញ្ញ

ដែលស្គ្មិតស្គ្ាំង

ជាពិលស្ស្ស្គ្ាែ់អែរ

ស្ិរ្ាដែលជាអន្រខរជន្ រ៏ន្ឹងគ្តូវែញ្ចូលលៅរែុងរញ្ចែ់ែ
ណ្ដេះែណ្ដ្លលន្េះផ្ងដែរ។
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លែើម្បីឱ្យពលរែឋគ្រីគ្រកាន្់ដតាន្សាថ្ន្ភាពគ្ែលស្ើរ ន្ិងកាន្់
ដតាន្ស្មតថភាពេូលរួមលៅរែុងគ្ែព័ន្ធទីផ្្ារ

គលគ្ាង

GBSP ន្ឹងគំគ្ទែល់គ្គួសារទទួលផ្លរែុងការតភាជ្ែ់ទំនារ់
ទំន្ងជាមួយន្ឹងទីផ្្ារ។ េំណុេលន្េះ ចាំាេ់គ្តូវាន្ការ
ពគ្ងឹងទំនារ់ទំន្ង ជាមួយន្ឹងទីផ្្ាររស្ិរមម ស្គ្ាែ់ការ
ទិញធន្ធាន្ផ្ង ន្ិងការលរ់រស្ិផ្លផ្ង។
គ្គួសារទទួលផ្ល

រ៏ន្ឹងគ្តូវភាជ្ែ់ទំនារ់ទំន្ងជាមួយន្ឹង

លស្វាផ្្សពវផ្្ាយរស្ិរមមពារ់ព័ន្ធ ដែលពួរលគគ្តូវការលែើម្បី
ទទួលាន្គ្ារ់េំលណញពីស្រមមភាពេិញ្ចឹមជីវិត ដែលពួរ
លគលគ្ជើស្លរីស្លធវើផ្ងដែរ។
គលគ្ាង

GBSP

អាេទទួលាន្គ្ែលយាជន្៍ពីលស្វាដែល

រំពុងផ្ដល់លោយគលគ្ាង
ែេចុែ្បន្ែ។

រែុងការផ្តល់ការគំគ្ទដែែលន្េះ
ដែលរំពុងអន្ុវតតនាលពល

តាមរយៈការរសាងទំន្ុរេិតតែល់អែរេូលរួម

ពួរលគន្ឹងកាន្់ដតាន្ភាពអង់អាេ
សាធារណៈ

រែុងការលស្ែើស្ុំលស្វា

ន្ិងកាន្់ដតលគ្ែើគ្ាស្់លស្វាសាធារណៈទាំង

លនាេះជាមិន្ខាន្។

Aiming at making the poor better positioned
and more capable to participate in market
systems, the GBSP project will support
beneficiary households in establishing market
linkages. There is a need to strengthen links
with the agricultural market for both purchase
of inputs and sale of produce.
Beneficiary households will also be linked to
the relevant agriculture extension services
they will require to gainfully pursue the
livelihood activities they take up. In providing
such support, the GBSP project will have the
option of benefitting from services of existing
projects. Building the confidence of
participants, they will be empowered to
demand and access public services.

ការបាំផ្ស
ុ ផ្សពវផ្ាយឱ្យោនការផ្លាស់បូរត ឥរិោបទក៍នខ
ឹ ជក្មុញបន្នែម ល់ការចាក់ង្ច្ញពីភាពក្កីក្កផ្ខន្ រ។
Behaviour change communication also promotes graduation from poverty.

Behaviour change communication also promotes graduation from poverty.
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សូច្នាករចាកម្ច្ញពីភាពរកីរកររស់គម្រោង GBSP

| GBSP Graduation Indicators

Regulator111

លៅេុងរយៈលពលអន្តរគមន្៍រយៈលពល ១៥ដខនន្គលគ្ាងលន្េះ
គ្គួសារទាំងអស្់រែុងគលគ្ាង ន្ឹងគ្តូវលធវើការវាយតនមល លែើម្បី
លធវើការរំណត់ថាលតើពួរលគាន្ចារលេញពីភាពគ្រីគ្ររែុង
រគ្មិតណ្។

លែើម្បីកាត់ែន្ថយភាពងាយរងលគ្គេះេំលពាេះ

វិែតតិនាលពលែេចុែ្បន្ែ រ៏ែូេជាវិែតតិនាលពលអនាគត តាម រ
យៈការការពាររែរេិញ្ចឹមជីវិត

ន្ិងការជំរុញឱ្យពួរលគលគ្ែើ

គ្ាស្់យុទធសាស្តស្តេិញ្ចឹមជីវិត ដែលកាន្់ដតាន្ផ្លិតភាព
ន្ិងកាន្់ដតាន្េីរភាពការែញ្ចែ់ភាពគ្រីគ្រ គ្តូវាន្រំណត់
ន្ិយមន្័យលលើស្ដតពីគ្តឹមរគ្មិតគ្ារ់េំណូល
គ្ទព្យធន្។

ឬរគ្មិត

ា្រា្ដមគ្តលស្ែឋរិេច ដែលអាេវាស្់ដវងគ្ារ់

េំណូល េំណ្យ គ្ទព្យស្ម្បតតិ ឬគ្ារ់ស្ន្្សំដែលអាេ
យរមរលគ្ែើគ្ាស្់ាន្ភាល្មៗ

គឺជាការវាយតនមលែ៍ស្ំខាន្់

លលើការចារលេញពីភាពគ្រីគ្រគ្ែរែលោយេីរភាព ែុដន្តការ
វាស្់ដវងែនទលទៀត ែូេជា ការែលងកើន្ភាពអង់អាេ ការេូល
រួមលៅរែុងស្ងគមជាលែើម រ៏ាន្សារស្ំខាន្់ែូេគ្្ផ្ងដែរ។
គលគ្ាង GBSP ន្ឹងលគ្ែើគ្ាស្់ឧែររណ៍វាយតនមលភាព
គ្ររែស្់រាជរោឋ្ភិាល
ភាពគ្រីគ្រ។

គ្រី

លែើម្បីវាស្់ដវងពីផ្លែេះពាល់នន្

ែដន្ថមលលើស្ូេនារររែស្់គលគ្ាងភាពគ្រីគ្រ

ដផ្ែរតាមគ្ារ់េំណូល ដែលជារងាវ្ស្់ស្ដង់ោរ ភាពគ្រីគ្រ
ដផ្ែរតាមរគ្មិតនន្ការលគ្ែើគ្ាស្់

ន្ិងស្ូេនាររស្ុខុាល

ភាព ដែលគ្តូវាន្រំណត់លៅរែុងរមមវិធីអតតស្ញ្ញ្ណរមម
គ្គួសារគ្រីគ្រ។

ពារ់ព័ន្ធន្ិងការវាស្់ដវងលទធផ្លនន្ការ

ែញ្ចែ់ភាពគ្រីគ្រវិញ

ស្ូេនាររជាងពារ់រណ្ដ្លលៅរែុង

ស្ំណុំស្ូេនាររខាងលគ្កាម
គលគ្ាងលន្េះគ្តូវែំលពញ
ភាពទីទ័លគ្រ។

ដែលគ្គួសារេូលរួមលៅរែុង

លទើែចាត់ទុរថាាន្ចារលេញពី

ជារួមាន្ស្ូេនាររស្រុែស្ំខាន្់ៗេំន្ួន្

១៣ ដែលន្ឹងគ្តូវលគ្ែើគ្ាស្់ស្គ្ាែ់លធវើការវាស្់ដវង។

At the end of the 15-month intervention
period, all participating households will be
assessed to find out the extent to which they
have been able to move out of poverty. In
order to reduce vulnerability to present and
future shocks through protection of
livelihoods and promotion into more
productive and sustainable livelihood
strategies, it is increasingly recognized that
graduation needs to be defined beyond an
arbitrary income or asset threshold. Economic
parameters – whether measured in income,
expenditure, assets, or liquid savings – are
indeed important to assess sustainable
graduation, but aspects of empowerment,
social inclusion and so forth are equally
crucial.
The GBSP project uses the government’s
poverty assessment tools to measure poverty
impacts. In addition to its own project
indicators, the standard income poverty,
consumption poverty and welfare indicators
defined in the ID Poor Program will be used
by the GBSP project. As regards measurement
of the graduation outcome, more than half of
the indicators in the bundle below need to be
fulfilled for a participating household to be
considered graduated out of extreme poverty.
In total, there are 13 indicators to be used.
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កតាត្ម្គលៃម្ោបាយដ លររូវពិចារណា

| Policy considerations

១. លគលលៅជារួមនន្គលគ្ាង GBSP គឺលែើម្បីធានាឱ្យាន្
ការពិន្ិត្យលទធភាពអន្ុវតតអភិគ្រមគំពារស្ងគមលែើម្បីែញ្ចែ់
ភាពគ្រីគ្រ
ស្ងគម

លគ្កាមគ្រែខ័ណឌលគលន្លយាាយជាតិគំពារ
ន្ិងជំរុញឱ្យាន្ការគិតគូរអំពីការអន្ុវតតរមមវិធី

គំពារស្ងគម

លែើម្បីចារលេញពីភាពគ្រីគ្រជាែលណ្ើរៗលៅ

ទូទាំងគ្ែលទស្។ ែទពិលសាធន្៍ដែលទទួលាន្ពីការអន្ុវតតសារល្បងនន្គលគ្ាងលន្េះ

គ្តូវយរលៅលគ្ែើគ្ាស្់លែើម្បី

ផ្តល់ជាព័ត៌ាន្ែល់ការអន្ុវតត

អំពីអភិគ្រមគំពារស្ងគម

លែើម្បីចារលេញពីភាពគ្រីគ្រ ន្ិងផ្តល់លទធភាពឱ្យពគ្ងីរការ
អន្ុវតតអភិគ្រមលន្េះជាែលណ្ើរៗលៅទូទាំងគ្ែលទស្ ដផ្ែរលលើ
ភស្តុតាងដែលទទួលាន្ពីគលគ្ាង GBSP។
២. ខណៈដែលការចារលេញពីភាពគ្រីគ្រ គឺជាលទធផ្ល
េុងលគ្កាយដែលលគេង់ាន្ពីអន្តរាគមន្៍ទាំងឡាយ
រំណត់ពីសាថ្ន្ភាពរែស្់អែរេូលរួម

ាន្ភាពចាំាេ់

ែនាទ្ែ់ពីពួរលគាន្ចារលេញពីភាពគ្រីគ្រ។
ែនាទ្ត់នន្ភាពគ្រីគ្រ

ការ

ការឆ្លងផ្ុត

ន្ិងរគ្មិតរំណត់ដែលែញ្ជ្រ់ពីការ

ចារលេញពីភាពគ្រីគ្រ ដផ្ែរតាមស្ូេនាររគលគ្ាង ពុំាន្
ន្័យថា គ្គួសារអាេពឹងអាគ្ស្័យលលើខលួន្ឯងទាំងគ្ស្ុង
លពលខាងមុខលនាេះល

ើយ។

នា

គ្គួសារទទួលាន្លជាគជ័យ

រែុងការរសាងមុខរែរេិញ្ចឹមជីវិត គ្ែរែលោយេីរភាពលៅ
លពលដែលពួរលគចារលេញពីគលគ្ាងលន្េះ ែុដន្តេំណុេលន្េះ
មិន្ដមន្ាន្ន្័យថា

ពួរលគគ្តូវែរលេញពីការទទួលាន្

លស្វា ន្ិងការផ្ដល់ការធានា នាលពលអនាគតលនាេះល
ជាឧទាហរណ៍

ើយ។

អែរទទួលផ្លដែលចារលេញពីរមមវិធីគួរ

ទទួលាន្លស្វាផ្្សពវផ្្ាយរស្ិរមម ឬ លស្វាមីគ្រូហិរញ្ញវតថុ

1.
The overall objective of the GBSP
project is to secure seek possibility of the
adoption of the graduation-based social
protection approach within the National Social
Protection Policy Framework (NSPPF) and
promote the consideration on the progressive
nationwide roll-out of graduation-based social
protection. The experience of this initial
graduation piloting has to be purposively used
to inform the NSPPF about a graduation-based
social protection approach and enable
progressive nationwide roll-out based on the
GBSP evidence.
2.
Whilst graduation out of poverty is the
final desired outcome of graduation
interventions, it is equally important to define
what participants graduate into. It must be
recognized that crossing a poverty line and a
graduation threshold based on project
indicators does not mean that the household
will be self-reliant for all time to come.
Households may have succeeded in building
sustainable livelihoods at the time of exit from
a graduation project, but this does not exclude
a need for future services and guarantees.
Beneficiaries exiting a program should
graduate into, for instance, agricultural
extension services or microfinance services or
other business support.

ឬលស្វាគំគ្ទអាជីវរមមែនទលទៀត។
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៣.ការចារលេញពីភាពគ្រីគ្រ មិន្ដមន្ស្ុទធដតអាេស្លគ្មេ
ាន្ស្គ្ាែ់គ្គែ់គ្គួសារគ្រីគ្រទាំងអស្់លនាេះល
មន្ុស្្សមួយេំន្ួន្ពុំាន្ឧែន្ិស្័្សយ
ល

ើយ

ើយ។

ជាស្ហគ្គិន្លនាេះ

លហើយរ៏មិន្ដមន្ស្ុទធដតាន្គ្គែ់លរខខណឌលែើម្បី

អាេគ្ែរែអាជីវរមមលោយខលួន្ឯងាន្លនាេះដែរ។
លជាគជ័យនន្ស្ហគ្គស្មីគ្រូ ពឹងអាគ្ស្័យខពស្់លលើ ឱកាស្
លស្ែឋរិេចលៅមូលោឋ្ន្។
យា្ងលគ្ៅ

ភាពគ្រីគ្រមួយេំន្ួន្ចារ់ឫស្

លលើស្ពីអវីដែលអាេយរឈ្ែេះាន្លោយអភិ

គ្រមែញ្ចែ់ភាពគ្រីគ្រលន្េះ។

ែូលេែេះរមមវិធីែញ្ចែ់ភាពគ្រីគ្រ

នានាចាំាេ់គ្តូវែញ្ចូលជា

ស្ាស្ភាគនន្គ្រែខណឌ

គំពារស្ងគមដែលាន្លរខណៈគ្គែ់គ្ជុងលគ្ជាយដែលផ្ដល់
ន្ូវការធានា អតថគ្ែលយាជន្៍ ន្ិងស្ំណ្ញ់ស្ុវតថិភាពែនទ
លទៀត ែល់អែរដែលមិន្អាេចារលេញពីភាពគ្រីគ្រ ។

3.Graduation out of poverty is not a realistic
ambition for all poor households. Some people
do not have the traits that make an
entrepreneur. Conditions are not always
present to facilitate entrepreneurship. Success
of microenterprises is highly dependent on
local economic opportunities. Some poverty is
structurally deeply entrenched, beyond what
graduation approaches can expect to
overpower. Graduation programs, therefore,
need to be integrated as one component of a
comprehensive national social protection
framework, which also provides other types of
guarantees and benefits and safety nets for
those who fail to graduate out of poverty.
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