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ការវិភាគរបាំងកម្មវិធីទឹកស្អាត និងលើកកម្ពស់អនាម័យ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុាមានឆន្ទៈសមាាចឲាយបាននូវការទទួលបានាសកល ក្នុងការលើកកម្ពស់អនាម័យ និងទឹកស្អាត 
នៅតាឹមឆ្នាំ២០២៥។ ដើមាបីសមាាចឲាយបាននូវគោលដៅនាះ រាល់បាាជននៅក្នុងបាទាសទាំងអស់តាូវតាទទួលបាន 
នូវសាវាទាំងនាះ។ ការវិភាគរបាំងគឺាគំរូមួយ ពាាះវាគឺាឧបករណ៍ដាលមានបាសិទ្ធភាាក្នុងការជួយយល់អ្នកដាល  
ទទួលខុសតាូវកម្មវិធីទឹកស្អាត និងការលើកកម្ពស់អនាម័យ ក្នុងការបង្កើតសាវាដាលមានការដក់បញ្ចូលសមាាប់គាប់
គ្នា យូចា ជនាិការ ចាស់ជរា និងសា្តីីមានផ្ទាោះ ។

ឯកសរនាះធ្វើការានាយល់អំាីរបៀបក្នុងការរៀបចំការវិភាគរបាំង និងចងកាងនូវបទាិសោធន៍របស់អង្គកការក្នុងសាុកមួយ 
គឺអង្គកការសាវាកម្មអភិវឌាឍន៍ជនាិការ (DDSP) ដាលមានមូលដ្ឋាននៅខាត្តីោធិ៍សសត់។



3
របៀបក្នុងការរៀបច ំ

ការវិភាគរបាំងកម្មវិធីទឹកស្អាត និងលើកកម្ពស់អនាម័យ

Rhiannon King

តើការវិភាគរបាំងគឺជាអ្វី? 
ការវិភាគរបាំងគឺាវិធីសសា្តីដាលមានការចូលរួម ដាលបានបាើបាាស់សមាាប់ការអង្កាតនូវមូលហាត ុ

ដាលបាាជនមិនអាចទទួលបានកម្មវិធីទឹកស្អាត និងលើកកម្ពស់អនាម័យ តាមរយៈការស្វាងរកនូវ 

របាំងដាលាួកគាបានជួបបាទះ និងបង្កើតយំណោះសាាយដើមាបីដោះសាាយនូវរបាំងទាំងនាះ។ មានរបាំង 

ចំនួនបីបាភាទសំខាន់ៗក្នុងការទទួលបានកម្មវិធីទឹកស្អាត និងលើកកម្ពស់អនាម័យសមាាប់ស្តីាី និងបុរស 

ាិការ។ ទាំងនាះមានរូបវ័ន្តី អាកបាបកិរិយា និងស្ថាប័ន។ វិធីសសា្តីនាះគឺផ្អាកលើគំរូសិទិ្ធាមូលដ្ឋាននា 

ការដក់បញ្ចលូ ដាលកំណត់នូវរបាំងក្នុងការទទួលបាន មិនមានដោយសរតាាិការភាាតាមួយនោះទា។
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ការវិភាគរបាំងកម្មវិធីទឹកស្អាត និងលើកកម្ពស់អនាម័យ

របៀបក្នុងការរៀបចំការវិភាគរបាំង

ខាងកាាមនាះគឺាជំហានសខំាន់ៗ ក្នងុការវភិាគរបាងំដោយមានការចូលរមួ និង 

បទាិសោធន៍របស់អង្គកការ DDSP ក្នុងការបាើបាាស់វិធីសសា្តីនាះ។

ជំហានទី១៖ ធ្វើដាគូាមួយអង្គកការជនាិការនៅមូលដ្ឋាន

កំណត់អង្គកការជនាិការ និងធ្វើការាមួយាួកគា។ អញ្ជើញាួកគាឲាយចូលរួមនៅ 

គាប់ជំហាននីមួយៗនាយំណើរការរួមមាន វគ្គកបណ្តុះបណ្តាលនិងនពាលធ្វើការ 

វិភាគរបាំង។ នាះមានន័យថា អ្នកបានឮដោយផ្ទាល់ាីជនាិការអំាីរបាំងអ្វ ី

ខ្លះដាលរារាំងក្នុងការទទួលបានកម្មវិធីទឹកស្អាត និងលើកកម្ពស់អនាម័យ 

ក៏យូចាបានកសងចំណាះយឹង យល់អង្គកការជនាិការ អំាីទឹកស្អាតនិងលើក 

កម្ពស់អនាម័យ។ 

ជំហានទី២៖  ការជាើសរើសភូមិ និងទំនាក់ទំនងាមួយបាានភូមិ ឬឃុំ

ជាើសរើសតំបន់សមាាប់រៀបចំសកម្មភាា និងអញ្ជើញសហគមន៍ និងអាា្ញាធរ 

មូលដ្ឋាន។

អង្គកការDDSPបានសមាាចចិត្តី រៀបចំសកម្មភាានៅក្នុងភូមិចំនួន១៥ និងឃុ ំ

ចំនួន៣ នៅក្នុងខាត្តីោធិ៍សសត់។ អង្គកការDDSPបានធ្វើការាមួយនិងភូមិទាំង

នាះ មួយចំនួនរួចហើយ និងភូមិមួយចំនួនទៀតាភូមិថ្មី។  កាុមការងាររបស ់

អង្គកការDDSPបាន ជួបាមួយនិងបាានភូមិនិងកាុមបាឹកាសាឃុំ/សងា្កាត់ដើមាបី  

ផ្តីល់ទិយ្ឋភាាទូទៅអំាីសកម្មភាា និង តារាងពាលវាលាសមាាប់ការផាសា្វផាសាយ 

អំាីាិការភាានិងកាុមាិភាកាសា។ 

ជំហានទី៣៖   ការបណ្តុះបណ្តាលអំាីយំណើរការ   ដោយមានការចូលរួមដើមាបី 

បាមូលា័ត៌មាន 

បុគ្គកលិកទាមទារឲាយមាន ការបណ្តុះបណ្តាល ក្នុងការសមាបសមាួលអំាី 

យំណើរការវិភាគរបាំង និងការបាមូលា័ត៌មានាមួយនិងសមាជិកសហគមន៍។  

នាះរួមមានការសកលាបងបាើបាាស់ឧ  បករណ៍នៅក្នុង  ការិយាល័យរបស់ាួក គា  

មុនពាលបាើបាាស់ាមួយនិងសហគមន៍។ 

អង្គកការ DDSP  បានផ្តីល់វគ្គកបណ្តុះបណ្តាលាក់លាក់អំាីរបៀបក្នុងការវិភាគ 

របាំងទៅ យល់បុគ្គកលិកដាលមានបទាិសោធន៍អំាីការដក់បញ្ចូលាិការភាា

ទៅក្នុងកម្មវិធីទឹកស្អាត និងលើកកម្ពស់អនាម័យ។  នៅក្នុងវគ្គកបណ្តុះបណ្តាល អង្គកការDDSPបានបាើបាាស់នូវឯកសរភាាងាយសាលួក្នងុការដក់

បញ្ចលូាិការភាា (អង្គកការCBM ឆ្នា២ំ០១៤ ដាលអាចរកបានទំាង ភាសខ្មារ និងអង់គ្លាស) និងាិការភាា “ការធ្វើឲាយមានការដក់បញ្ចូលាិការភាា

ពាញលាញ ទៅក្នុងកម្មវិធីសហគមន៍យឹកនាំអនុវត្តីអនាម័យ” (អង្គកការ WaterAid និង WEDC ឆ្នា២ំ០១៤)។ នៅក្នងុកំឡុងពាលវគ្គកបណ្តះុបណ្តាល 

កាុមការងារអង្គកការDDSPបានបង្កើតមគ្គកុទាសន៍ សំនួរសមាាប់កាុមាិភាកាសាដោយបាងចាកាបីបាភាទទៅតាមបាភាទទាំងបីនារបាំងគឺ៖ រូបវ័ន្តី 

អាកបាបកិរិយា និងស្ថាប័ន។ 

ជំហានទី៤៖  ការកំណត់របំាង

ជំហានបនា្ទាប់គឺរៀបចំការបាជុំាមួយនិងសហគមន៍ និងសមាង់ (ការបំផុសគំនិត) ឲាយបានចាើនតាមដាលអាចធ្វើបានអំាីរបាំងនានាក្នុងការទទួល 

បានកម្មវិធីទឹកស្អាត និងលើកកម្ពស់អនាម័យ។ អ្នកអាចបាើបាាស់រូបភាាផាសាងៗដើមាបីាឧទាហរណ៍ក្នងុការបំផុសគំនិតអំាីរបំាងនានាក្នងុការទទួល
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ការវិភាគរបាំងកម្មវិធីទឹកស្អាត និងលើកកម្ពស់អនាម័យ

បាន  កម្មវិធីទឹកស្អាត និងលើកកម្ពស់អនាម័យ។ អ្នកអាចបាងចាក ាកាុមតូចៗ និងផ្តីល់ឲាយកាុមនូវ 

សច់រឿងខុសៗគ្នា។កាមុាិភាកាសាអាចនឹងតាវូការការណានំា ថាតើរបំាងមានអ្វខី្លះ។  

អង្គកការDDSP បានចាប់ផ្តីើមជំហានដោយការរៀបចំ វគ្គកផាសា្វផាសាយរយៈពាលខ្លីមួយអំាីាិការភាា ទៅ 

យល់អ្នកចូលរួម រួមមានកាុមបាឹកាសាឃុំ/សងា្កាត់ គណៈកម្មការសា្តីី និងកុមារ បាានភូមិ និងសមាជិក 

សហគមន៍រួមបញ្ចូលជនាិការ។ វគ្គកនាះគឺគាបយណ្តប់នូវនិយមន័យ បាភាទ និងមូលហាតុដាល 

បណ្តាលឲាយមានាិការភាា និងការផាសារភា្ជាប់រវាងាិការភាានិងភាាកាីកា។  កាាយាីវគ្គកផាសា្វផាសាយនាះ 

កាុមាិភាកាសាតាូវបានរៀបចំ នៅក្នុងភូមិចំនួន៥ ដាលមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន១២៦នាក់ ដើមាប ី

រកឲាយឃើញនូវរបាំង និងយំណោះសាាយក្នុងការទទួលបាននិងបាើបាាស់សាវាទឹកស្អាត និងការលើក 

កម្ពស់អនាម័យ។ 

នៅក្នុងអំឡុងនិងកាាយពាលការាិភាកាសា ការចុះអង្កាតនៅសហគមន៍តាូវបានរៀបចំឡើងដោយកាុម 

ាិភាកាសា ដើមាបីាិនិតាយមើលស្ថានភាាាក់ស្តីាងដាលជនាិការបានបាឈមក្នុងការទទួលបាននិង 

បាើបាាស់សាវាទឹកស្អាត និងការលើកកម្ពស់អនាម័យ។

ជំហានទី៥៖ ការវិភាគរបំាងដោយបាើបាាស់វិធីសសា្តី “របំាងជញ្ជាងំ”

ដក់របំាងដាលបានរកឃើញបិទនៅលើជញ្ជាំង និងចាប់ផ្តីើមដក់វាាកាុមនៅក្នុងបាភាទរបាំងទាំងបី 

គឺរូបវ័ន្តី អាកបាបកិរិយា និងស្ថាប័ន។ បាសិនបើអ្នកបានធ្វើការនៅក្នុងកាុមតូច សូមឲាយសមាជិកកាុម 

ទាំងអស់ឡើងមកចាបាច់បញ្ចូលគ្នានូវចំណុចដាលបានរកឃើញ។ សមាបសមាួលកាុមាិភាកាសាអំា ី

របាំងនីមួយៗ ហើយធ្វើការវិភាគដោយសមាជិកសហគមន៍ ក្នុងការលើកឡើងអំាីរបាំងនានាដាល 

ជនាិការជួបបាទះ។

អង្គកការDDSPបានសមាបសមាួលការាិភាកាសាដោយបាើបាាស់វិធីសសា្តី “របាំងជញ្ជាំង” បនា្ទាប់មកអ្នក 

ចូលរួមចាបាច់បញ្ចូលរបាំងទាំងនោះាមួយគ្នា រួចដក់នៅខាងកាាមរូបភាា ទាក់ទងនិងរបាំង  

រូបវ័ន្តី អាកបាបកិរិយា និងស្ថាប័ន។ អង្គកការDDSPមានអារម្មណ៍ថាយំណើរការក្នុងការវិភាគរបាំងា 

កាុម គឺបានបង្កើនកមាិតនាការទទួលខុសតាូវាីអ្នកដាលាក់ា័ន្ធ ដើមាបីចាត់វិានការ។

ជំហានទី៦៖  ការាិភាកាសាលើយំណោះសាាយ

ឥឡូវនាះកាុមមានហើយ នូវរបាំងជញ្ជាំងយូច្នាះអ្នកអាចាិភាកាសារកវិធីណដាលសហគមន៍អាច 

ដោះសាាយលើបញ្ហាទាំងនាះនិងធ្វើការកំណត់យំណោះសាាយ។ 

យំណោះសាាយបានកំណត់នៅក្នុងឃុំចំនួនបីដាលអង្គកការDDSPបានរៀបចំសកម្មភាាយូចដាលបាន

បងា្ហាញនៅក្នុងតារាង។

Rhiannon King

Rhiannon King
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ការវិភាគរបាំងកម្មវិធីទឹកស្អាត និងលើកកម្ពស់អនាម័យ

បញ្ហ្រដប្រដឈមសំខាន់ៗ និងព័ត៌មានជំនួយ

ាញឹកញាប់កាមុផ្តាតតាលើបញ្ហាហាដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធតាមួយគត់។ ការបង្កលក្ខណៈង  ាយសាលួ គឺសំដៅលើយំណើរការផងដារ។ អ្នកសមាបសមាលួ 

តាូវដើរតួនាទីយា៉ាងសកម្មក្នុងការយឹកនាំសហគមន៍ដើមាបីាិចារណលើយំណើរការដាលាក់ា័ន្ធនិងកម្មវិធីទឹកស្អាត និងលើកកម្ពស់អនាម័យ ក៏យូច 

ារបាំងអាកបាបកិរិយា និងស្ថាប័នផងដារ។

ចូរចងចាំថា ការលើកកម្ពស់អនាម័យ គឺាផ្នាកមួយរបស់កម្មវិធីទឹកស្អាត និងលើកកម្ពស់អនាម័យ។ តើរបាំងអ្វីខ្លះដាលរារាំងនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តីូរ 

ទមា្លាប់អនាម័យ ាាិសាសការលាងសមា្អាតដា? ាញឹកញាប់កាុមាិភាកាសាផ្តាតលើការផ្គកត់ផ្គកង់ទឹក និងអនាម័យតាមួយគត់។ 

របកគំហើញសំខាន់ៗ ៖ របាំង និងដំណោះស្រដ្រដយ

តារាងខាងកាាមនាះគឺបងា្ហាញអំាីការវិភាគរបាំងដាលបានរៀបចំដោយអង្គកការDDSPនៅក្នុងភូមិចំនួន១៥ និងនៅក្នុងឃុំចំនួន៣ស្ថិតនៅក្នុង 

ខាត្តីោធិ៍សសត់ឆ្នាំ២០១៥។ បាភាទនារបាំង និងយំណោះសាាយនឹងមានភាាខុសៗគ្នាាីសហគមន៍មួយទៅសហគមន៍មួយ ប៉ុន្តីាវាបានផ្តីល់ឲាយ 

អ្នកនូវឧទាហរណ៍អំាីបាភាទនាបញ្ហាដាលអាចនឹងលើកឡើង។

ប្រដភ្រដទន្រដរបាំង របាំង ដំណោះស្រដ្រដយ

រូបវ័ន្តី •   មិនមានបង្គកន់អនាម័យ ហើយ ទៅបនោ្ទារបង់នៅក្នុងគុម្ពាតពាានៅ

ពាលពាឹក

•   ខ្វះភាាឯកជន ខា្លាចសត្វល្អិត មានអារម្មណ៍ខា្មាសអៀន និងបាត់បង់

ភាាថ្លាថ្នូរដាលបនោ្ទារបង់កណ្តាលវាល

•   បង្គកន់អនាម័យមានជណ្តើរខ្ពស់ និងទា្វារតូចចង្អៀត 

•   បង្គកន់អនាម័យអត់មានសុវត្ថិភាា (ឧ. គ្មានទា្វារ ឬយំបូល) 

និងងងឹតខាងក្នុង

•   លូន ឬលោតទៅបង្គកន់ និងមានភាា កង្វក់នៅពាលធ្វើបាបនាះ

•   អណ្តូង និងសាះទឹកគ្មានជមាាល និងមិនមានអ្វី សមាាប់តោង

•   ផ្លូវមានភាារដក់រយុប និងរលាក់ដាលធ្វើឲាយលំបាក 

ក្នុងការទៅយកទឹក

•  ខ្វះឧបករណ៍យកទឹកចាញាីបាភាទឹក និងតាឡប់មកផ្ទះវិញ 

យូចារទាះ  កនា្តីក និងមា៉ាសុីនបូមទឹក

• បង្កើនការបង្កលក្ខណៈងាយសាួលសមាាប់គាឿងបរិកា្ខារ

•  ទា្វារមានភាាធំទូលាយាមួយនិង កមាិតចាកចូល 

 ជមាាលនិងរៀបចំឲាយមានបងា្កាន់ដា ជំនួសឲាយសង់ជណ្តើរ

• សង់ជមាាល ឬបងា្កាន់ដា និងផ្លូវធំទូលាយទៅរកអណ្តូងទឹក



7
របៀបក្នុងការរៀបច ំ

ការវិភាគរបាំងកម្មវិធីទឹកស្អាត និងលើកកម្ពស់អនាម័យ

ការច្រដករំល្រដកបទពិសោធន៍អំពីការវិភាគរបាំង

អង្គកការ DDSP គឺាអង្គកការយំបូងបង្អស់ក្នុងចំណោមអង្គកការនានាដាលបានរៀបចំវិភាគរបាំងក្នុងការទទួលបានកម្មវិធីទឹកស្អាត និង 

ការលើកកម្ពស់អនាម័យនៅកម្ពុា។ ដើមាបីលើកកម្ពស់វិធីសសា្តីដាលមានការដក់បញ្ចូលាិការភាាទៅក្នុងកម្មវិធីទឹកស្អាត និង 

លើកកម្ពស់អនាម័យ វាគឺសំខាន់ណស់ដាលមានរបកគំហើញាចាើនបានចូលរួម និងចាករំលាកទៅក្នុងបាានបទនាះ។  

បាសិនបើអ្នកមានរបកគំហើញដើមាបីចាករំលាក ឬតាូវការការគំទាណមួយដោយ ការបាើបាាស់វិធីសសា្តីនាះនៅក្នុងកន្លាងការងារ

របស់អ្នក សូមទំនាក់ទំនងអង្គកការWaterAid ដាលអាចផ្តីល់ការគំទា និងការភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងាមួយនិងអង្គកការជនាិការ នៅក្នុង 

តំបន់ការងាររបស់អ្នក។

អាកបាបកិរិយា • គ្មានការរាប់រកាីកាុមគាួសរ ឬសហគមន៍

• មានការរើសអើងខា្លាំងាីសហគមន៍ ាាិសាសជនាិការកាីកា

• ការគំទាាីសង្គកមនៅមានកមាិត ជនាិការមិនតាូវបានផ្តីល់អាទិភាា

• អ្នកជិតខាងមិនអនុញ្ញាតឲាយជនាិការបាើបាាស់បង្គកន់អនាម័យាមួយ

•   រៀបចំផាសា្វផាសាយអំាីសិទ្ធិជនាិការ 

ដោយសំដៅកាុមគោលដៅលើកាុមគាួសរ សហគមន៍ 

និងអាា្ញាធរមូលដ្ឋាន (ឧ.កាុមបាឹកាសាឃុំ/សងា្កាត់) ដើមាបីផ្លាស់ប្តីូរ 

អាកបាបកិរិយាចំោះ ជនាិការ

ស្ថាប័ន ឬអង្គកភាា • ខ្វះា័ត៌មានអំាីការលើកកម្ពស់អនាម័យសមាាប់ជនាិការ

•   ខ្វះផានការអំាីកម្មវិធីទឹកស្អាត និងការលើកកម្ពស់អនាម័យសមាាប់ 

ជនាិការទៅក្នុងផានការវិនិយោគឃុំ/សងា្កាត់

•    ការយល់យឹងអំាីគោលការណ៍ណានាំ និងមគ្គកុទាសន៍អំាីការផ្គកត់ផ្គកង់

ទឹក និងលើកកម្ពស់អនាម័យនៅមានកមាិត

•  សហគមន៍ និងអាា្ញាធរមូលដ្ឋាន មិនបានយល់យឹងអំាីសិទិ្ធរបស់ 

ជនាិការ

•   រៀបចំយុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ អនាម័យនៅក្នុងទមាង់រូបភាា 

ផាសាងៗគ្នាដើមាបីទៅយល់ជនាិការ

•  ានាថាាិការភាាគឺតាូវបានដក់បញ្ចូលទៅក្នុងផានការាតិ

•   ជំរុញផានការកម្មវិធីទឹកស្អាត និងការលើកកម្ពស់អនាម័យ សមាាប់ជន

ាិការនៅក្នុងយំណើរការកសងផានការនៅកមាិតមូលដ្ឋាន

•  លើកកម្ពស់ការផាសា្វផាសាយអំាីវិធីសសា្តីដាលមានការដក់បញ្ចូល 

ាិការភាាទៅក្នុងកម្មវិធីទឹកស្អាត និងលើកកម្ពស់អនាម័យ

•  រៀបចំផាសា្វផាសាយអំាីសិទ្ធិជនាិការ 

ដោយសំដៅកាុមគោលដៅលើកាុមគាួសរ សហគមន៍ 

និងអាា្ញាធរមូលដ្ឋាន (ឧ.កាុមបាឹកាសាឃុំ/សងា្កាត់) ដើមាបីផ្លាស់ប្តីូរ 

អាកបាបកិរិយាចំោះ ជនាិការ



Rhiannon King

 គាហទំា័រ : ddspcambodia.com

 អុីម៉ាល : ddsp@camintel.com

សម្រដ្រដប់ព័ត៌មានបន្ថ្រដមសូមទំនាក់ទំនង

គាហទំា័រ : www.wateraid.org/au

អុីម៉ាល : cambodia@wateraid.org.au


