
1 
 

ក្របខណ្ឌ គោលនគោបាយសក្ាប់ជនជាតិគ ើមភាគតិច 

ខ្លមឹសារសង្ខេប 

ង្សចក្តងី្ ត្មី 

1. ង្ោលបណំខនៃការអភិវឌ្ឍគង្រោខ (PDO) គឺង្ ីមបបីង្ខកីៃលទ្ធភាពទ្ទ្លួបាៃការ គ្ត់ គ្ខ់ទឹ្ក្សាា ត ៃិខ
ង្លីក្ក្មពស់គុណភាពង្សវាក្មមអនាម័យង្ៅក្នុខទី្រកុ្ខ ឬតំបៃ់មយួចំៃៃួ។ 

2. សោសភាគគង្រោខ៖ គង្រោខង្ៃេះៃឹខោៃសោសភាគសំខាៃ់ៗពីរ គឺសោសភាគទី្១ សរោប់ការ
គ្ត់ គ្ខ់ទឹ្ក្សាា តង្ៅរកុ្ខសសៃមង្នារមយនៃង្ខ្តតមណឌ លគិរ ីទី្រមួរសុក្ង្សាោ ខ ៃិខរសុក្ភនំរពឹក្ រឯីសោស
ភាគទី្២ សរោប់ង្លីក្ក្មពស់អនាម័យង្ខ្តតង្ៅង្ខ្តដង្សៀមរាប ៃិខង្ៅតំបៃ់ង្្េខៗង្ទ្ៀត។ 

3. រក្បខ្ណឌ ស្ៃការសរោបជ់ៃជាតិង្ ីមភាគតចិ៖ ង្ោលៃង្ោបាយរបតិបតិតការរបស់ធនាោរពិភព
ង្ោក្ 4.10 សតីពីជៃជាតិង្ ីមភាគតិចរតូវបាៃយក្មក្អៃុវតតសរោប់គង្រោខង្ៃេះង្ោយសារសតោៃ
ជៃជាតិង្ ីមភាគតិចរស់ង្ៅក្នុខតំបៃ់អៃុវតតគង្រោខ។ ង្ោយអៃុង្ោមតាម OP 4.10 ៃិខង្ៅ ំណាក់្
កាលមុៃង្ពលវាយតនមលគង្រោខ រក្បខ្ណឌ ស្ៃការសរោប់ជៃជៃជាតិង្ ីមភាគតិច (IPPF) រតូវបាៃ
ង្រៀបចំ ជំៃសួឱ្យស្ៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃជាតិង្ ីមភាគតិច ង្ោយសារទី្តាខំជាក់្ោក់្នៃការវៃិិង្ោគ
គង្រោខអាចោៃ្លបេះពាល់ ឬ ត្ល់អតថរបង្ោជៃ៍ផ្ទោ ល់សរោប់ជៃជាតិង្ ីមភាគតិច មិៃទាៃ់បាៃ
កំ្ណត់ង្ៅង្ យី។ ទី្តាខំជាក់្ោក់្ទាខំង្ៃេះៃឹខកំ្ណត់ង្ៅ ំណាក់្កាលអៃុវតតគង្រោខ។ រក្បខ្ណឌ
ស្ៃការជៃជាតិង្ ីមភាគតិចបង្ហា ញពីអវីស លតរមូវឱ្យោៃង្ៅក្នុខ OP 4.10 ទាក់្ទ្ខៃឹខការង្រៀបចំ
ស្ៃការជៃជាតិង្ ីមភាគតិច ក៏្ ូចជាធានាឱ្យោៃការពិង្រោេះង្ោបល់ឱ្យបាៃរគប់រោៃ់ ៃិខរបក្ប 
ង្ោយខ្លឹមសាររតឹមរតូវជាមយួជៃជាតិង្ ីមភាគតិចង្លីមូលោា ៃនៃការពិង្រោេះង្ោបល់ង្ោយង្សរ ី ង្ោយ 
ជូៃ ំណឹខជាមុៃ (FPIC) ស លទាក់្ទាញង្អាយោៃការោរំទ្ពីសហគមៃ៍ោ៉ា ខទូ្លំទូ្ោយចំង្ពាេះ
អៃតរាគមៃ៍របស់គង្រោខ។ ពកួ្ង្គៃឹខោៃឱ្កាសទ្ទ្លួបាៃៃូវអតថរបង្ោជៃ៍របស់គង្រោខរពម
ជាមយួៃឹខការកាត់បៃថយ្លប៉ាេះពាល់អវជិជោៃស លអាចង្កី្តោៃ។ IPPF ៃឹខបង្ខកីតជាមូលោា ៃ
មួយសរោប់ការអៃុវតតគង្រោខ ៃិខសរោប់ការរតួតពិៃិតយ ៃិខវាយតនមលអំពីរង្បៀបស លគង្រោខង្ោេះ
រសាយបញ្ហា ជាមយួជៃជាតិង្ ីមភាគតិច។ ង្ៅ ំណាក់្កាលអៃុវតតគង្រោខ ស្ៃការជៃជាតិង្ ីមភាគ
តិច (IPP) ៃឹខរតូវបាៃបង្ខកីតង្ ខីង្ោយស ា្ក្ង្លី IPPF បនាោ ប់ពីោៃការបញ្ហជ ក់្ចាស់ោស់ពីទី្តាខំ
វៃិិង្ោគស លទំ្ៃខជាោៃ្លប៉ាេះពាល់ ឬ ត្ល់អតថរបង្ោជៃ៍ផ្ទោ ល់សរោប់ជៃជាតិង្ ីមភាគតិច។ 

សាវតារ ៃខិរក្បខ្ណឌ ង្ោលៃង្ោបាយ 

4. ង្តីជៃជាតងិ្ មីជាៃរណា៖ ង្ៅក្នុខចាប់ ៃិខង្ោលៃង្ោបាយនានា រាជរោា ភិបាលក្មពុជាបាៃសចខ 
ជៃជាតិង្ ីមថាជា “ជៃជាតិង្ ីមភាគតិច“។ ជៃជាតិង្ ីមភាគតិចរតូវបាៃង្គសាគ ល់ោច់ង្ោយស ក្ពី
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រកុ្មជៃជាតិនានា  ូចជា ជៃជាតិឡាវ ស លរស់ង្ៅភាគឦសាៃតនៃរបង្ទ្សក្មពុជា ជាទូ្ង្ៅមិៃរតូវ
បាៃចាត់ទុ្ក្ថាជា “ជៃជាតិង្ ីម“ ង្នាេះង្ទ្ រឯីជៃជាតិចាម ឬជៃជាតិង្វៀតណាម ក៏្មិៃរតូវបាៃចាត់
ទុ្ក្ថាជាជៃជាតិង្ ីមស រ។ ង្ទាេះជាោ៉ា ខណាក្តី ទ្សេៃ:អំពីជៃជាតិង្ ីមភាគតិចពំុោៃលក្េណ:
ចាស់ោស់ង្ យី ង្ហយីជៃជាតិសខ្មរ (រកុ្មជៃជាតិភាគង្រចីៃ) រស់ង្ៅក្នុខតំបៃ់មយួចំៃៃួោៃចរតិ
លក្េណៈជាង្រចីៃជាជៃជាតិង្ ីមភាគតិច។ ទាក់្ទ្ខង្ៅៃឹខង្ោលៃង្ោបាយរបស់ធនាោរពិភពង្ោក្
សតីពីជៃជាតិង្ ីមភាគតិច អនក្ទាខំង្នាេះរតូវបាៃចាត់ទុ្ក្ថាជាអនក្ស លោៃចរតិលក្េណៈ ូចខាខង្រកាម៖ 

(ក្) ការកំ្ណត់អតតសញ្ហា ណក្មមង្ោយខ្លួៃឯខថាជាសោជិក្នៃ រកុ្មវបបធម៌ជៃជាតិង្ ីមភាគ
តិចង្ោយស ក្ណាមយួ ង្ហយីអតតសញ្ហា ណង្ៃេះរតូវបាៃទ្ទ្លួសាគ ល់ពីអនក្ នទ្។ 

(ខ្) ោៃការ្ាភាជ ប់ជាសមូហភាពង្ៅៃឹខទី្ជរមក្ចាស់ោស់តាមភូមិសាស្តសត ឬស ៃ ី ូៃតា
ង្ៅក្នុខតំបៃ់អៃុវតតគង្រោខ ៃិខចំង្ពាេះធៃធាៃធមមជាតិង្ៅក្នុខទី្ជរមក្ ៃិខស ៃ ីទាខំង្ៃេះ 

(គ) សាថ ប័ៃវបបធ៌មរបនពណី ង្ស ាកិ្ចច សខគម ឬៃង្ោបាយ ស លោច់ង្ោយស ក្ពីអនក្ោៃង្របៀប
ស ន្ក្សខគម ៃិខវបបធម៌ ៃិខ 

(ឃ) ភាសាជៃជាតិង្ ីម ស លង្រចីៃសតខុ្សពីភាសា ល្ូវការរបស់របង្ទ្ស ឬតំបៃ់។ 

5. រកុ្មជៃជាតិង្ ីមភាគតចិ: របជាជៃក្មពុជាោៃចំៃៃួ 13,7 ោៃនាក់្ ក្នុខង្នាេះជៃជាតិសខ្មរចំៃួៃ 90-
95 ភាគរយ។ ចំៃៃួ 5-10 ភាគរយង្្េខង្ទ្ៀត រមួោៃ ជៃជាតិភាគតិចនានា  ូចជា ចាមមូសលីម ចិៃ 
ៃិខង្វៀតណាម ៃិខជៃជាតិភាគតិចចំៃៃួ ប់របាពីំរក៏្រតូវបាៃង្គង្ៅថា "សខ្មរង្លី" ឬ "កុ្លសមព័ៃធភនំ" ជា
ជៃជាតិមិៃសមៃសខ្មរ។ រកុ្មទាខំង្ៃេះរតូវបាៃង្គបា៉ា ៃ់សាម ៃថាោៃចំៃៃួរបសហល 120.000 នាក់្ ៃិខ
ោៃចំៃួៃរបោណជា 1% នៃចំៃៃួរបជាជៃក្មពុជាសរុប។ រកុ្មជៃជាតិង្ ីមភាគតិចចំៃៃួទាខំ ប់
របាពីំរស លោៃចាប់ពី 300 នាក់្ង្ៅ 19000 នាក់្ រមួោៃ ពនខ គយួ មិល ង្រកាល ថ្មៃ ង្ខាញ ទំ្ពួៃ 
ចារា៉ាយ រគឹខ កាង្វត សាូច លុៃ កាចក់្ ង្រៅ សូយ(សាអុខ) ង្សោៀខ ៃិខ   កាង្វត ៃិខរកុ្មជៃជាតិភាគ
តិច នទ្ង្ទ្ៀត គឺង្វៀតណាម ឡាវ ៃិខសខ្មរអិុសាល ម1។ រកុ្មជៃជាតិង្ ីមភាគតិចភាគង្រចីៃង្ៅង្ៅង្ខ្តត
រតៃគិរ ី(67,9 ភាគរយ) ៃិខមណឌ លគិរ ី(59,3 ភាគរយ) ។ សោឹខសរតខ ៃិខរក្ង្ចេះក៏្ោៃអរតាខ្ពស់នៃ
រកុ្មជៃជាតិង្ ីមភាគតិចរស់ង្ៅ្ខស រ។ 

ង្ោលៃង្ោបាយ ចាប់  វធិាៃ ៃខិបទ្បបញ្ាតតរិបសរ់បង្ទ្សក្មពុជាអៃុវតតចងំ្ពាេះជៃជាតងិ្ ីមភាគតិច 

6. ង្ោលៃង្ោបាយជាតិសតពីកីារអភវិឌ្ឍៃ៍ជៃជាតិង្ មីភាគតិច៖ ង្ោលៃង្ោបាយង្ៃេះរតូវបាៃអៃុម័ត
ង្ោយទី្សតីការគណៈរ ាមស្តៃតីង្ៅនថ្ៃទី្២៤ សខ្ង្មសា ឆ្ន ២ំ០០៩ ៃិខោក់្ង្ចញៃូវង្ោលៃង្ោបាយ

                                                           
1 ្លូ វង្ៅរក្យុតតិធម៌: ការទ្ទ្ួលបាៃយុតិតធម៌ង្ោយង្ផ្ទត តង្លីស្តសតីរកី្រក្ៃិខជៃជាតិង្ ីមភាគតិចរក្សួខយុតតិធម៌ យូអិៃឌី្ភី សខ្ ក្ញ្ហា  ឆ្ន  ំ2005 ទ្ំព័រ 59 ។ 
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របស់រាជរោា ភិបាលទាក់្ទ្ខៃឹខជៃជាតិង្ ីមភាគតិចង្ៅក្នុខវស័ិយវបបធម៌ អប់របំណតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ 
សុខ្ភាព បរសិាថ ៃ  ីធលី ក្សិក្មម ធៃធាៃទឹ្ក្ ង្ហោា រចនាសមព័ៃធ យុតតិធម៌ ង្ទ្សចរណ៍ ៃិខឧសាហក្មម 
សរ ៉ា ៃិខថាមពល។ រមួជាមួយចាប់ភូមិបាល (ឆ្ន  ំ ២០០១) ង្ោលៃង្ោបាយង្ៃេះ ត្ល់ៃូវការទ្ទ្លួ
សាគ ល់ចំង្ពាេះសិទ្ធិជៃជាតិង្ ីមភាគតិចចំង្ពាេះ  ី របនពណី វបបធម៌ ៃិខទំ្ង្ៃៀមទ្ោល ប់។ 

7. ង្ោលៃង្ោបាយសតពីីការចុេះបញ្ជ ី ៃិខសិទ្ធងិ្របីរបាស់សហគមៃជ៍ៃជាតិង្ ីមភាគតិច ង្ៅរបង្ទ្សក្មពុជា
រតូវបាៃអៃុម័តង្ោយទី្សដីការគណៈរ ាមស្តៃតីង្ៅនថ្ៃទី្២៤ សខ្ង្មសា ឆ្ន ២ំ០០៩ ៃិខអៃុរកឹ្តយសតីពីៃីតិវធីិ
នៃការចុេះបញ្ជ ី ីធលីរបស់សហគមៃ៍ជៃជាតិង្ ីមភាគតិចរតូវបាៃចុេះហតថង្លខាង្ៅនថ្ៃទី្០៩ សខ្មិថុ្នា
ឆ្ន ២ំ០០៩ ង្ោយ នាយក្រ ាមស្តៃតី។ ង្ោលៃង្ោបាយង្ៃេះជាមូលោា ៃនៃការទ្ទ្ួលសាគ ល់ង្ៅក្នុខចាប់
ភូមិបាលឆ្ន  ំ២០០១ ៃូវសទិ្ធិរបស់សហគមៃ៍ជៃជាតិង្ ីមភាគតិចក្នុខការកាៃ់កាប់ ៃិខង្របីរបាស់ ីជា
ក្មមសិទ្ធជិាសមូហភាពរបស់ពកួ្ង្គ។ 

8. រ ាធមមៃុញ្ាក្មពុជា (ឆ្ន  ំ១៩៩៣): ោរតា ៣១.២ សចខថា "ពលរ ាសខ្មរោៃសិទ្ធិង្សមីោន ចំង្ពាេះចាប់ ៃិខ
ោៃសិទ្ធិ ង្សរភីាព ៃិខក្រណីយកិ្ចច ូចៗោន  ង្ោយមិៃគិតពីពូជសាសៃ៍ ពណ៌សមបុរ ង្ភទ្ ភាសា 
ជំង្ៃឿ សាសនា ទំ្ង្នារស ន្ក្ៃង្ោបាយ កំ្ង្ណីតរបភពង្ ីម សាថ ៃភាពសខគម ធៃធាៃ ៃិខសាថ ៃភាពឯ
ង្ទ្ៀតង្ យី "។ ជៃជាតិង្ ីមភាគតិចគឺជាពលរ ាក្មពុជា។ 

9. ចាប់ភូមិបាលឆ្ន  ំ២០០១ ទ្ទ្លួសាគ ល់សិទ្ធិរបស់សហគមៃ៍ជៃជាតិង្ ីមភាគតិចង្ៅក្នុខរបង្ទ្សក្មពុជា
ជាោច ស់អចលៃវតថុ ជា ីរបស់ពកួ្ង្គ ស លោៃប័ណណក្មមសិទិ្ធសមូហភាព។ ោរតា ២៣ ង្ៅក្នុខចាប់
កំ្ណត់សហគមៃ៍ជៃជាតិង្ ីមភាគតិចជា៖ 

 រកុ្មមៃុសេស លបង្ហា ញពីឯក្ភាពជាតិពិៃធុ សខគម វបបធម៌ ៃិខង្ស ាកិ្ចច 
 អនក្រស់ង្ៅសបបរបនពណី ៃិខ 
 អនក្ោ ុំេះង្លី ីស លពកួ្ង្គកាៃ់កាប់តាមទំ្ង្ៃៀមទ្ោល ប់នៃការង្របីរបាស់ជាសមូហភាព 

10. ចាប់សតពីីនរពង្ ឆី្ន  ំ២០០២ (ោរតា ១១ ១៥ ១៦ ៤០) ធានាៃិខទ្ទ្លួសាគ ល់សិទ្ធរិបស់ជៃជាតិ
ង្ ីមភាគតិចក្នុខការបៃតការង្របីរបាស់ ៃិខចូលង្ៅកាៃ់តំបៃ់នរពមយួចំៃួៃស លរកុ្មទាខំង្ៃេះង្របីរបាស់
តាមសបបរបនពណី ៃិខការអៃុវតតរង្បៀបរស់ង្ៅរបស់ពកួ្ង្គក្នុខការអារស័យ្លពីនរពង្ ។ី 

ក្ចិចរពមង្រពៀខអៃតរជាតពិាក់្ពៃ័ធស លក្មពុជាបាៃចូលរមួ 

11. ង្ោខតាមង្វទិ្កាអខគការមិៃសមៃរោា ភិបាលសតីពីក្មពុជា របង្ទ្សក្មពុជា គឺជាហតថង្លខី្ង្លីឧបក្រណ៍ 
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អៃតរជាតិមយួចំៃួៃស លការពារសិទ្ធិរបស់ជៃជាតិង្ ីមភាគតិច2 ក៏្ ូចជាអៃុសញ្ហា សដីពី ជីវៈចរមុេះ
(១៩៩២) ស លទ្ទ្លួសាគ ល់តនួាទី្របស់ជៃជាតិង្ ីមភាគតិចក្នុខការការពារជីវចរមុេះ។ ង្ៅឆ្ន ១ំ៩៩២  
រាជរោា ភិបាលក្មពុជាបាៃ ត្ល់សចាច ប័ៃង្លីក្តិកាសញ្ហា អៃតរជាតិសតីពី សិទ្ធិង្ស ាកិ្ចច សខគមកិ្ចច ៃិខ 
វបបធម៌។ ការណ៍ង្ៃេះរមួបញ្ចូ លទាខំសិទ្ធិក្នុខការអៃុវតតវបបធម៌ជាក់្ោក់្ ៃិខសិទ្ធិទ្ទ្លួបាៃមង្ធោបាយ
ចិញ្ច ឹមជីវតិ។ ង្សចក្តរីបកាសរបសអ់ខគការសហរបជាជាតសិតពីីសិទ្ធរិបស់ជៃជាតងិ្ មីភាគតចិ រតូវបាៃ
អៃុម័តង្ោយមហាសៃនិបាតអខគការសហរបជាជាតិង្ៅ សខ្ក្ញ្ហា  ឆ្ន ២ំ០០៧។ របង្ទ្សជាង្រចីៃក្នុខ
ពិភពង្ោក្ រមួទាខំរបង្ទ្សក្មពុជា្ខស រ បាៃង្បាេះង្ឆ្ន តោរំទ្ង្សចក្តីរបកាសស លមិៃជាប់់កាតពវកិ្ចច។ 
អៃុសញ្ហា អៃដរជាតិសដពីកីារលុបបំបាត់រាលទ់្រមខន់ៃការង្រសីង្អីខពូជសាសៃ៍ (ICERD) ោរតា៥ ធានា
ៃូវភាពង្សមីោន  ៃិខោម ៃការង្រសីង្អីខសិទ្ធិង្ស ាកិ្ចច សិទ្ធិសខគម ៃិខសិទ្ធិវបបធម៌ ជាពិង្សសសិទ្ធិទ្ទ្លួ
ការអប់រ ំៃិខការបណតុ េះបណាត ល។ 

ង្ោលៃង្ោបាយរបតិបតតកិាររបសធ់នាោរពភិពង្ោក្: ជៃជាតិង្ ីមភាគតចិ (OP 4.10) 

12. ង្ោលៃង្ោបាយរបតិបតតិការរបស់ធនាោរពិភពង្ោក្ ៤.១០ (ជៃជាតិង្ ីមភាគតិច) តរមូវឱ្យោៃ
វធិាៃការណ៍ក្សាខស្ៃការពិង្សស ង្ ីមបកីារពារ្លរបង្ោជៃ៍របស់ជៃជាតិង្ ីមភាគតិចស លោៃ
អតតសញ្ហា ណសខគម ៃិខវបបធម៌ខុ្សោន ពីអតតសញ្ហា ណសខគម ៃិខវបបធម៌របស់សខគមភាគង្រចីៃស ល
អាចង្ធវីឱ្យពកួ្ង្គង្ហយរខង្រោេះក្នុខ ំង្ណីរការអភិវឌ្ឍៃ៍។ បុង្រលក្េខ្ណឌ មយួសរោប់ការអៃុម័តគង្រោខ 
OP 4.10 តរមូវឱ្យអនក្ខ្ចីង្ធវីការពិង្រោេះង្ោបល់ង្ោយង្សរ ីៃិខ ត្ល់ ំណឹខជាមុៃ  ល់់ជៃជៃជាតិង្ ីម
ភាគតិចស លអាចរខ្លប៉ាេះពាល់់ ៃិខបង្ខកីតលំនានំៃការោរំទ្សហគមៃ៍ទូ្លំទូ្ោយសរោប់គង្រោខ
ៃិខង្ោលបំណខរបស់គង្រោខង្ៃេះ។ ជាការសំខាៃ់ណាស់ក្នុខការក្ត់សោគ ល់ថា OP 4.10 សំង្ៅ ល់
រកុ្មសខគម ៃិខសហគមៃ៍នានា ង្ពាលគឺពំុសមៃសំង្ៅ ល់បុគគលង្ យី។ 

ការវភិាគអពីំគោល ត/ភាពខុ្សោន  

13. ង្ទាេះបីជារបង្ទ្សក្មពុជាោៃង្ោលៃង្ោបាយស លទ្ទ្លួសាគ ល់សិទិ្ធរបស់ជៃជាតិង្ ីមភាគតិចចំង្ពាេះ
វបបធម៌ ការអប់រ ំការបណតុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ សុខ្ភាព បរសិាថ ៃ  ីធលី ក្សិក្មមធៃធាៃទឹ្ក្ ង្ហោា រចនា
សមព័ៃធ យុតតិធម៌ ង្ទ្សចរណ៍ ៃិខឧសាហក្មម សរ ៉ា ៃិខថាមពលក្តី ង្គង្ឃញីរកឹ្តយ អៃុរកឹ្តយ ឬៃីតិវធីិតិច
តចួប៉ាុង្ណាណ េះស លោពំារ ឬការពារ្លរបង្ោជៃ៍ជាពិង្សសរបស់ជៃជាតិង្ ីមភាគតិច។ ជាទូ្ង្ៅពួក្
ង្គរតូវបាៃង្គចាត់ទុ្ក្ ូចពលរ ាសខ្មរស រ។ ក្រណីង្លីក្សលខង្នាេះគឺចាប់ភូមិបាលរបស់ក្មពុជាបាៃទ្ទ្លួ

                                                           
2 រមួោៃ ក្តិកាសញ្ហា អៃតរជាតិសតីពីសិទ្ធិង្ស ាក្ចិច សិទ្ធសខគម ៃខិសិទ្ធវិបបធម៌ (ICESCR) ក្តិកាសញ្ហា អៃតរជាតិសតពីីសិទ្ធពិលរ ា ៃខិសិទ្ធៃិង្ោបាយ 
(ICCPR) ង្សចក្តីរបកាសរបស់អខគការសហរបជាជាតិសតពីីសិទ្ធជិៃជាតិង្ មីភាគតចិ ៃិខជាទូ្ង្ៅគងឺ្សចក្តីរបកាសជាសក្លសតីពីសិទ្ធមិៃុសេ។ 
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សាគ ល់សិទ្ធិរបស់សហគមៃ៍ជៃជាតិង្ ីមភាគតិចង្ៅក្នុខរបង្ទ្សក្មពុជាក្នុខការោៃក្មមសិទ្ធិង្លីអចលៃ
វតថុស លជាក្មមសទិ្ធិ ីធលីរបស់ពកួ្ង្គ។ ជាក់្សសតខ ៃីតិវធីិង្ ីមបចុីេះបញ្ជ ីសមូហភាពរតូវចំណាយង្ពល
ោ៉ា ខយូរ ង្ហយីោៃសហគមៃ៍ជៃជាតិង្ ីមភាគតិចតិចតចួប៉ាុង្ណាណ េះ (របសហល ៥) បាៃទ្ទ្លួប័ណណ
ក្មមសិទ្ធសិមូហភាពចាប់តាខំពីចាប់ភូមិបាលបាៃអៃុម័តក្នុខឆ្ន ២ំ០០១មក្។ រសង្ ៀខោន ង្ៃេះស រ
ចាប់នរពង្  ីក៏្ធានា ៃិខទ្ទ្លួសាគ ល់សិទ្ធិរបស់ជៃជាតិង្ ីមភាគតិចក្នុខការបៃតការង្របីរបាស់ ៃិខការ
ចូលង្ៅកាៃ់តំបៃ់នរពង្ មីយួចំៃួៃស លពកួ្ង្គង្របីរបាស់ ៃិខអៃុវតតតាមសបបរបនពណី។ ពំុង្នាេះ
ង្សាត ភាពខុ្សោន ចមបខរវាខកិ្ចចតរមូវរបស់ធនាោរពិភពង្ោក្ ៃិខង្ោលៃង្ោបាយរបស់រាជរោា
ភិបាលក្មពុជាជាប់ទាក់្ទ្ខៃឹខអវតតោៃ នៃរកឹ្តយ ឬៃីតិវធីិៃិោមរបតិបតតិជាក់្ោក់្តាមវស័ិយ។ 
ចំណុចង្ៃេះ ោ្ុយោន ពីង្ោលៃង្ោបាយរបស់ធនាោរពិភពង្ោក្ស លទាមទារឱ្យោៃៃីតិវធីិ ៃិខស្ៃការ
លមាិត ង្ ីមបកីារពារជៃជាតិង្ ីមភាគតិច។ ង្ហតុ ូង្ចនេះ IPPF ៃឹខរតូវបាៃង្រៀបចំង្ ខីង្ោយស ា្ក្ង្លី
មូលោា ៃ OP 4.10 របស់ធនាោរពិភពង្ោក្ ង្ោយពិចារណាង្លីង្ោលៃង្ោបាយ ៃិខបទ្បបញ្ាតតិ
ពាក់្ព័ៃធរបស់របង្ទ្សក្មពុជា។ យៃតការចាស់ោស់ សរោប់ការពិង្រោេះង្ោបល់ង្ោយង្សរ ី ៃិខ ត្ល់
 ំណឹខជាមុៃ ង្ ីមបសីសវខរក្ការោរំទ្ោ៉ា ខទូ្លំទូ្ោយចំង្ពាេះសក្មមភាពគង្រោខពីសហគមៃ៍ជៃជាតិ
ង្ ីមភាគតិច ៃឹខរតូវបាៃង្របីរបាស់ក្នុខអំ ុខង្ពលអៃុវតត។ ក្នុខអំ ុខង្ពលនៃការអៃុវតត យៃតការង្ោេះ
រសាយបណតឹ ខសារទុ្ក្េ ៃឹខរតូវបង្ខកីតង្ ីខង្ ីមបីឱ្យជៃជាតិង្ ីមភាគតិចអាចបង្ញ្ចញមតិតាមរយ:
បណតឹ ខតវា៉ា  ឬការ្តល់ង្ោបល់ចំង្ពាេះគង្រោខង្ៃេះ។ 

បញ្ហា សំខាៃ់ៗ ៃខិ្លប៉ាេះពាលស់ លអាចង្កី្តោៃក្នុខបញ្ហា ជៃជាតិង្ មីភាគតិច 

ការពិៃតិយង្មីលវតតោៃនៃជៃជាតងិ្ ីមភាគតិច ៃខិការពងិ្រោេះង្ោបលប់ឋម 

14. ការចុេះពិៃិតយ ល់ទី្ក្សៃលខ ៃិខការរសាវរជាវឯក្សារង្ោយអនក្ឯក្ង្ទ្សស ន្ក្អភិវឌ្ឍៃ៍សខគមរបស់
ធនាោរពិភពង្ោក្ង្ៅ សខ្មិថុ្នា ឆ្ន ២ំ០១៨ បាៃរក្ង្ឃញីថាជៃជាតិង្ ីមភាគតិច ភាគង្រចីៃោៃ
វតតោៃង្ៅក្នុខង្ខ្តតរតៃគិរ ី មណឌ លគិរ ីសោឹខសរតខ ៃិខង្ខ្តតរក្ង្ចេះ (ភាគឦសាៃនៃរបង្ទ្សក្មពុជា)។ 
រកុ្មជៃជាតិភាគតិចតូចៗង្្េខង្ទ្ៀតកំ្ពុខរស់ង្ៅក្នុខង្ខ្តតរពេះវហិារ(គួយ) ង្ខ្តតកំ្ពខ់សពឺ(សូយ) 
រពេះសីហៃុ(សាូច) ង្ខ្តតកំ្ពខ់ចាម(ង្សោៀខ)ង្ខ្តតកំ្ពខ់ធំ(គួយ) ង្ខ្តតបនាោ យោៃជ័យ(គួយ) ង្ខ្តត
ឧតតរោៃជ័យ(ចរមុេះ)។ សហគមៃ៏ជៃជាតិង្ ីមភាគតិចទាខំអស់ោៃទី្តាខំសថិតង្ៅតំបៃ់ោច់រសោល
នៃង្ខ្តដស លពិបាក្ង្ៅ ល់(ោម ៃ ល្ូវលា) ង្ហយីមិៃសូវោៃង្ហោា រចនាសមព័ៃធ។ ង្ៅង្ខ្តតមណឌ លគិរ ី
ការសោា សៃ៍ពី ោ្េះមយួង្ៅ ោ្េះមយួស លបាៃង្ធវីង្ ខីង្ោយអខគភាពទឹ្ក្សាា តង្ខ្តតបញ្ហជ ក់្ថា ជៃជាតិ
ង្ ីមភាគតិច ភាគង្រចីៃោម ៃការ គ្ត់ គ្ខ់ទឹ្ក្សាា ត ៃិខបាៃបង្ហា ញពីឆៃោៈរបស់ពួក្ង្គក្នុខការង្របីរបាស់
ទឹ្ក្សាា ត។ 
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លទ្ធ្ លបឋមនៃការវាយតនមលសខគម 

15. ង្ៅ ំណាក់្កាលទី្១ នៃគង្រោខ ង្ទាេះបីជាបណាត ញតភាជ ប់ទឹ្ក្ង្ៅក្នុខរកុ្ខសសៃមង្នារមយៃឹខមិៃង្ៅ
 ល់សហគមៃ៏ជៃជាតិង្ ីមភាគតិចក៏្ង្ោយ ជៃជាតិង្ ីមភាគតិចមួយចំៃួៃកំ្ពុខរស់ង្ៅតាមបង្ណាត យ
ល្ូវបចចុបបៃនស លៃឹខោៃការពរខីក្បណាត ញទឹ្ក្សាា ត។  ំណាក់្កាលទី្២ នៃគង្រោខ ការសិក្ាង្រោខ
បលខ់លមាិតសតីពីបណាត ញទឹ្ក្សាា តស លោៃទី្តាខំ ល់សហគមៃ៏ជៃជាតិង្ ីមភាគតិចៃឹខង្ធវីង្ ខីក្នុខ
 ំណាក់្កាលអៃុវតតគង្រោខ។ ជារមួ WaSSIP ោៃអតថរបង្ោជៃ៍ ល់សខគម។ សោសភាគអៃុ
គង្រោខរតូវបាៃង្គរពឹំខថាៃឹខង្របីរបាស់បង្ចចក្វទិ្ោសាមញ្ា សមរសប ៃិខចំណាយតិចស លមិៃបខក
្លវបិាក្ង្រចីៃ ល់សខគមង្នាេះង្ទ្។ ការ ត្ល់ទឹ្ក្សាា តស លោៃសុវតថិភាពរតូវបាៃរពឹំខថាៃឹខ ត្ល់្ល
វជិជោៃោ៉ា ខង្រចីៃង្លីការសក្លំអជីវភាពរស់ង្ៅរបស់របជាពលរ ា។ ្លប៉ាេះពាល់អវជិជោៃបង្ណាត េះ
អាសៃនមយួចំៃួៃតូចចំង្ពាេះបរសិាថ អាចង្កី្តោៃបណាត លមក្ពីសក្មមភាពសាខសខ់។ ្លប៉ាេះពាល់
ទាខំង្ៃេះអាចរគប់រគខបាៃោ៉ា ខង្ហយង្ោយវធិាៃការកាត់បៃថយសតខ់ោរសំណខ់សុីវលិ  ូចជាការោក់្
ក្រមិតកំ្ណត់ង្លីង្ោ៉ា ខង្ធវីការ ការរគប់រគខធូលី តាមរយៈការង្រសាចទឹ្ក្ ៃិខការរគប់រគខការហូរង្រចាេះ 
ៃិខកំ្ណក្ ី។ 

យៃតការចាត់សចខអៃុវតត រតួតពៃិតិយ សារទុ្ក្េ ៃិខរាយការណ៍ 

ការចាតស់ចខអៃុវតត 

16. ការអៃុវតដ IPPF ៃឹខអៃុវតតៃ៍តាមការង្រៀបចំអៃុវតតៃ៍គង្រោខ។ រក្សួខឧសាហក្មម ៃិខសិបបក្មម ៃឹខ
បង្ខកីតអខគភាពរគប់រគខសោសភាគ១ (CMU-1) សរោប់សោសភាគទី្១ ។  CMU-1  ឹក្នាកំារ     
អៃុវតតគង្រោខរបចានំថ្ៃ ទ្ទ្ួលបៃោុក្ង្លីការរគប់រគខហរិញ្ាវតថុ ៃិខលទ្ធក្មម ពិៃិតយតាមោៃ វឌ្ឍៃភាព
គង្រោខ ៃិខង្ធវីការរតួតពិៃិតយតាមោៃ ៃិខវាយតនមល ធានាៃូវការអៃុង្ោមជាមយួការការពារសខគម
ៃិខបរសិាថ ៃរបស់គង្រោខ ង្រៀបចំរបាយការណ៍គង្រោខរតួតពិៃិតយសំណខ់សុីវលិ សរមបសរមួលៃិខ
របមូលទិ្ៃនៃ័យពីរក្សួខពាក់្ព័ៃធទាក់្ទ្ខៃឹខសោសភាគទី្១ នៃគង្រោខ។ 

17. មស្តៃតសីរមបសរមួលពីររូប រតូវបាៃសតខតាខំង្ោយ រក្សួខឧសាហក្មម ៃិខសិបបក្មម (MIH) ង្ ីមបី
ទ្ទ្លួខុ្សរតូវង្លីការអៃុវតត IPPF ស លបាៃអៃុម័ត ៃិខIPP ស លអាចោៃ។ ការទ្ទ្លួខុ្សរតូវរមួ
ោៃជាអាទ្ិ៍ (ក្)-សក្មមភាពអៃុវតតង្ៅតាម IPPF ង្ហយីធានាថាជៃជាតិង្ ីមភាគតិច ៃិខជៃង្ហយ
រខង្រោេះទ្ទ្លួបាៃអតថរបង្ោជៃ៍ពីគង្រោខ (ខ្)-ង្រៀបចំកិ្ចចរបជំុពិង្រោេះង្ោបល់ជាសាធារណៈ ៃិខ
ការវាយតនមលសខគមង្ៅក្នុខសហគមៃ៍ជៃជាតិង្ ីមភាគតិច ង្ ីមបកំី្ណត់តរមូវការសរោប់តំបៃ់អៃុវតតៃ៍
គង្រោខជាក់្ោក់្ ្លប៉ាេះពាល់អវជិជោៃស លអាចង្កី្តោៃបណាត លមក្ពីការអៃុវតតគង្រោខជាក់្ោក់្
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ង្ៅតាមតំបៃ់ ៃិខអៃតរាគមៃ៍ស លអាចោៃចំង្ពាេះគង្រោខ (គ)-ការង្រៀបចំកំ្ណត់ង្ហតុនៃកិ្ចចរបជំុ
ង្ោយង្រៀបរាប់លមាិតអំពីការ្េពវ្ាយព័ត៌ោៃ បញ្ហា ពិភាក្ា បញ្ហា ក្ខវល់ ស លង្លីក្ង្ ខីង្ោយជៃ
ជាតិង្ ីមភាគតិច ៃិខអៃតរាគមៃ៍របស់គង្រោខ ៃិខ (ឃ)-ង្ធវីការពិង្រោេះង្ោបល់ ៃិខការង្ធវីបចចុបបៃន
ភាពចំង្ពាេះការវាយតនមលសខគម ៃិខការង្ធវីរបាយការណ៍។ លទ្ធ្លៃឹខរតូវសង្ខេបង្ៅក្នុខរបាយការណ៍
មយួង្ហយីរតូវបាៃបញ្ជូ ៃង្ៅ CMU-1 ស លៃឹខចខរក្ខរបាយការណ៍ រចួបញ្ជូ ៃង្ៅធនាោរពិភពង្ោក្។ 

18. អខគភាពទឹ្ក្សាា តថាន ក់្ង្ខ្តតគឺជាការោិល័យថាន ក់្ង្រកាមជាតិរបស់ MIH ស លជាទំ្នាក់្ទំ្ៃខរវាខ MIH 
ៃិខសហគមៃ៍/អាជាា ធរមូលោា ៃ។ 

19. ទ្រីបឹក្ាសុវតថភិាពសខគម ៃឹខរតូវបាៃង្រជីសង្រសីង្ ីមបោីរំទ្ ល់មស្តៃតីបង្ង្ហគ លរបស់គង្រោខក្នុខការធានា
ឱ្យោៃការវាយតនមលសខគម រមួជាមយួ ំង្ណីរការពិង្រោេះង្ោបល់ង្ោយង្សរ ី ៃិខស លោៃការ ត្ល់
 ំណឹខជាមុៃ ង្ហយីស លស្ៃការជៃជាតិង្ ីមភាគតិចរតូវបាៃង្រៀបចំ ៃិខអៃុវតតៃ៍។ 

ការតាមោៃ ការចខរក្ខឯក្សារ ៃិខការ្េពវ្ ាយ 

20. ង្ោយវសិាលភាព នៃសំណខ់សុីវលិស លរតូវអៃុវតតៃ៍ង្ៅតាម ល្ូវស លោៃរសាប់ង្រកាមគង្រោខង្ៃេះ 
ោៃទំ្ហតូំច ង្ហយីការង្រជីសង្រសីការវៃិិង្ោគជាអាទិ្ភាព ស លោៃការចូលរមួ ៃិខការពិង្រោេះ
ង្ោបល់ស លបាៃសចខង្ៅក្នុខរក្បខ្ណឌ ង្ៃេះ ង្គមិៃរពឹំខថាៃឹខោៃ្លប៉ាេះពាល់អវជិជោៃធំ ំុមក្ង្លី
 ីធល ី ៃិខធៃធាៃរបស់ជៃជាតិង្ ីមភាគតិចង្ យី។  ូង្ចនេះគង្រោខង្ៃេះ ៃឹខពរខឹខសមតថភាពក្នុខការ
តាមោៃ ៃិខង្ោេះរសាយបញ្ហា របស់សហគមៃ៍មូលោា ៃង្ោយខ្លួៃឯខ រមួទាខំសហគមៃ៍ជៃជាតិង្ ីម
ភាគតិច។ ការតាមោៃ ៃិខវាយតនមលង្ោយោៃការចូលរមួ ៃឹខរតូវអៃុវតតក្នុខកំ្ ុខង្ពលអៃុវតត
គង្រោខ ង្ ីមបអីៃុញ្ហា តឱ្យ របជាពលរ ាស លរខ្លប៉ាេះពាល់វាយតនមលរបសិទ្ធភាពរបស់គង្រោខ ៃិខ
កំ្ណត់វធិាៃការនានាង្ ីមបពីរខីក្អតថរបង្ោជៃ៍វជិជោៃ ៃិខង្ោេះរសាយ្លប៉ាេះពាល់អវជិជោៃ។ ការណ៍
ង្ៃេះៃឹខោៃទ្រមខ់ជាការរបជំុង្ទ្ៀខទាត់ (របចារំតីោស/របចាសំខ្) រវាខសហគមៃ៍អនក្ង្ ៉ាការ ៃិខ
នាយក្ោា ៃតបណាត ញទឹ្ក្ ស លជយួសរមួលង្ោយការពិង្រោេះង្ោបល់ជាមយួរបព័ៃធការពារសខគម ឬ
ជាមយួមស្តៃតីសរមបសរមួល។ មោ៉ាខង្ទ្ៀតថាង្តីទំ្នាស់ស លពាក់្ព័ៃធៃឹខរកុ្មជៃជាតិភាគតិចបាៃង្កី្ត
ង្ ខីរតូវបាៃង្ោេះរសាយង្ោយអៃុង្ោមតាមឯក្សារង្ៃេះៃឹខរតូវបាៃតាមោៃ ៃិខរាយការណ៍ង្ោយ
មស្តៃតីសរមបសរមួល/ទី្របឹក្ាសុវតថភាពសខគមស រឬោ៉ា ខណា។ CMU-1 តាមរយៈមស្តៃតីបង្ង្ហគ លរបស់
ខ្លួៃៃឹខង្ធវីការតាមោៃ ៃិខវាយតនមលន ោ្ក្នុខង្ទ្ៀខទាត់ង្លី IPPF/IPP រមួទាខំការពិៃិតយង្ ខីវញិៃូវ
របាយការណ៍វឌ្ឍៃភាពរបចាសំខ្ស លបាៃបញ្ជូ ៃង្ោយវសិវក្រការោា ៃ។ 
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យៃតការតោល ភាព ៃខិបណតឹ ខសារទុ្ក្េ 

21. ង្ោលៃង្ោបាយជៃជាតិង្ ីមភាគតិចរបស់ធនាោរពិភពង្ោក្ តរមូវឱ្យគង្រោខ បង្ខកីតយៃតការ
សរោប់ង្ោេះរសាយបណតឹ ខសារទុ្ក្េង្ ីមបធីានាឲ្យោៃការង្ពញចិតតរបស់ជៃជាតិង្ ីមភាគតិចចំង្ពាេះ
ការអៃុវតតសក្មមភាពពាក់្ព័ៃធៃឹខ IPPF ៃិខ ត្ល់ឱ្យជៃជាតិង្ ីមភាគតិចៃូវៃិតិវធីិរសបចាប់សរោប់
ការតាមោៃ ៃិខរាយការណ៍អំពីការអៃុវតតសក្មមភាពពាក់្ព័ៃធៃឹខ IPPF។ ជាក់្សសតខង្ោលបំណខ
នៃយៃតការបណតឹ ខសារទុ្ក្េង្ៃេះគឺង្ ីមបអីៃុញ្ហា តឱ្យជៃជាតិង្ ីមភាគតិច ៃិខអនក្ស លគិតថាពួក្ង្គ
ទ្ទ្ួលរខ្លប៉ាេះពាល់ ក្នុខការសសវខរក្ ំង្ណាេះរសាយជាទី្ង្ពញចិតតចំង្ពាេះបណតឹ ខសារទុ្ក្េស លពួក្
ង្គអាចោៃ ទាក់្ទ្ខៃឹខលទ្ធក្មម ីធលី ការកំ្ហតិង្លីធៃធាៃ ឬអៃតរាគមៃ៍ង្្េខង្ទ្ៀតរបស់គង្រោខ។ 

22. ង្ៅង្ពលចាប់ង្ ត្ីមអៃុវតតគង្រោខ គណៈក្មមការង្ោេះរសាយបណតឹ ខសារទុ្ក្េៃឹខរតូវបង្ខកីតង្ ខីង្ៅថាន ក់្
ឃុសំង្ហក ត់ រសុក្ ៃិខង្ខ្តត ង្លីរចនាសមព័ៃធស លោៃរសាប់ ស លរមួោៃ នាយក្ោា ៃស លពាក់្ព័ៃធ 
អខគការង្រៅរោា ភិបាល អខគការសហគមៃ៍ តំណាខស្តសតី ៃិខជៃជាតិង្ ីមភាគតិច របសិៃង្បីោៃ។ ង្ៅ
តាមភូមិ យៃតការបណតឹ ខសារទុ្ក្េស លោៃរសាប់ស លរតូវ ឹក្នាងំ្ោយង្ម ឹក្នាចំាស់ទំុ្ ៃិខ/ឬ ង្ម
 ឹក្នាសំាសនា ៃិខង្មកុ្លសមព័ៃធស លមយួស ន្ក្ធំសហគមៃ៍មូលោា ៃអាចទ្ទ្ួលយក្បាៃ ង្ហយីៃឹខ
រតូវពរខឹខជា ំង្ណាេះរសាយបណតឹ ខសារទុ្ក្េក្រមិតទី្មយួ។ ការង្រៀបចំង្ៃេះជយួធានាថារបព័ៃធមយួរតូវ
បាៃបង្ខកីតង្ ខីង្ ីមបជីយួង្ោេះរសាយបណតឹ ខសារទុ្ក្េ ឬង្ោេះរសាយពាក្យបណតឹ ខស លអាចង្កី្តង្ ខី
បនាោ ប់ពីោៃអៃតរាគមៃ៍របស់គង្រោខ។ យៃតការបណតឹ ខសារទុ្ក្េៃឹខរតូវអៃុវតតចំង្ពាេះបុគគល ឬរកុ្ម
ស លរខ្លប៉ាេះពាល់ង្ោយផ្ទោ ល់ ឬង្ោយរបង្ោលពីគង្រោខ ក៏្ ូចជាអនក្ស លោៃ្លរបង្ោជៃ៍
ង្ៅក្នុខគង្រោខ ៃិខ/ឬោៃលទ្ធភាពង្ធវីឱ្យោៃឥទ្ធិពលចំង្ពាេះលទ្ធ្លរបស់គង្រោខទាខំវជិជោៃ ៃិខអ
វជិជោៃ។ គង្រោខង្ៃេះៃឹខ ត្ល់ការបណតុ េះបណាត ល ៃិខការោរំទ្ង្ ីមបពីរខឹខរចនាសមព័ៃធស លោៃ
រសាប់សំង្ៅង្ោេះរសាយរបក្បង្ោយរបសិទ្ធភាព ៃិខង្ោេះរសាយរមួោន ជាមយួបណតឹ ខសារទុ្ក្េស ល 
PAPs អាចង្លីក្ង្ ខីក្នុខកំ្ ុខវគគបណតុ េះបណាត ល ៃិខបនាោ ប់ពីការអៃុវតតសក្មមភាពពាក់្ព័ៃធៃឹខជៃ
ជាតិង្ ីមភាគតិច។ 

ការក្សាខសមតថភាព 

23. ការវាយតនមលតរមូវការការបណតុ េះបណាត ល (TNA) ៃឹខរបរពឹតតង្ៅង្ ីមបងី្រៀបចំឯក្សារបណដុ េះបណាដ ល
ពាក់្ព័ៃធៃឹខតរមូវការង្នាេះ។ TNA ៃឹខរបរពឹតតង្ៅក្នុខចំង្ណាម PMT រហូត ល់ SSC ៃិខសហគមៃ៍។ 
ការបណតុ េះបណាត លៃឹខរគប ណត ប់ង្លីង្ោលៃង្ោបាយការពារ ៃិខអៃុង្ោមភាពចំៃួៃបី ង្ពាលគឺ
បរសិាថ ៃ ការតាខំទី្លំង្ៅង្ោយបខេំ ៃិខជៃជាតិង្ ីមភាគតិច។  ជាមយួការបណតុ េះបណាត ល IPPF/IPP 
ជាក់្ោក់្រមួោៃ៖ (ក្)-ទិ្ ាភាពទូ្ង្ៅនៃ OP 4.10 របស់ធនាោរពិភពង្ោក្ ៃិខចាប់ រពមទាខំបទ្
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បបញ្ាតតិពាក់្ព័ៃធរបស់ក្មពុជា (ខ្)-ោតិកា ៃិខបញ្ហា អៃុវតតៃ៍ IPPF/IPP (គ)-ការង្រៀបចំសាថ ប័ៃសរោប់
ការអៃុវតតគង្រោខ រមួោៃ តនួាទី្ ៃិខការទ្ទ្លួខុ្សរតូវ (ឃ)-រង្បៀបពិង្រោេះង្ោបល់ជាសាធារណៈ
ង្ោយង្របីវធីិសាស្តសតពិង្រោេះង្ោបល់ង្ោយង្សរ ី ៃិខ ត្ល់ ំណឹខជាមុៃ (ខ)-ៃីតិវធីិង្ោេះរសាយបញ្ហា  
ៃិខបណតឹ ខសារទុ្ក្េ ៃិខ(ច)-ការតរមូវឱ្យោៃការតាមោៃ ៃិខការរាយការណ៍។ 

ថ្វកិា 

24. ថ្វកិាសំរាប់ការអៃុវតត IPPF គឺជាស ន្ក្មយួនៃថ្វកិាគង្រោខ។ ថ្វកិាង្ៃេះរតូវបាៃង្របីង្ ីមបរីគប ណត ប់
ង្លកីារចំណាយរបាក់្ឧបតថមាបុគគលិក្គង្រោខ ៃិខចំណាយង្លីទី្របឹក្ាបង្ចចក្ង្ទ្សក្នុខការង្រៀបចំ
របាយការណ៍អៃុង្ោមភាពរមួោៃ៖ របាយការណ៍រតួតពិៃិតយៃិខតាមោៃ ការរបមូលទិ្ៃនៃ័យ ៃិខ
ការង្រៀបចំ IPP ជាង្ ីម។ ខាខង្រកាមង្ៃេះគឺជាការបា៉ា ៃ់សាម ៃថ្វកិារតួសៗសរោប់ការអៃុវតត IPPF។ 
ថ្វកិាសរោប់អៃុវតត IPP មិៃសថិតង្ៅក្នុខការបា៉ា ៃ់សាម ៃង្ៃេះង្ទ្។ សៃមតថា IPPF តរមូវឱ្យបុគគលិក្
គង្រោខបំង្ពញការង្ហររយៈង្ពល 10នថ្ៃ ក្នុខតំបៃ់ង្ោលង្ៅមយួ រឯីទី្របឹក្ាបង្ចចក្ង្ទ្សរតូវង្ធវីការ ៥នថ្ៃ 
ង្ៅសសៃមង្នារមយ បូក្ៃឹខការង្ធវី ំង្ណីរ ៥នថ្ៃ។ ចំៃៃួទឹ្ក្របាក់្សរុបៃឹខរតូវបាៃង្របីសរោប់ការរបមូល
ទិ្ៃនៃ័យ ៃិខការចំណាយង្្េខង្ទ្ៀត។ ថ្វកិាសរុបសរោបក់ារអៃុវតត IPPF រតូវបាៃបា៉ា ៃ់របោណថា
ោៃចៃំួៃ ៤,៥០០  ុោល អាង្មរកិ្។ 


