
ស្រ្តកី្នងុវិ្យ័ទីផ្សារផ្សគត់ផ្សគងទ់ឹក្ស្អា ត
និង អនាម័យ
ការធ វ្ើឲ្យប្រធ ើរធ ើងនូវធោលធៅ
 ប្ារក់ម្មវ ិ្ ើធៅធេលអនាគត

២០២០



ស្អវតា



អងគការវត័ធ្ើធ ដ ធ្វើការងារធតោ តធៅធលើ 
ការេប្ងឹងប្រេ័នធថ្នា ក់មូ្លដ្ឋា ន ធដ្ឋយរធងកើត
ទើផ្សារជនរទ  ប្ារ់ផ្សលិតផ្សល និងធ វា
កម្មអនាម័្យ ធៅធេតោចំនួន៨ កាុងប្រធទ 
កម្ពុជា។ 

អងគការវ័តធ ើធ្ដ

តួធលេ១. ធេតោធោលធៅននគធប្ាងរមួ្ោា ធ្វើការ



ការវាយតនម្ៃននការប្ាវប្ជាវររ អ់ងគការវត័ធ ើ្
ធ ដ អំេើការធលើកកម្ព ់ធ ដាកិចចស្រ ោើធៅកាុងទើ
ផ្សារអនាម្យ័ជនរទបានរកធ ើញថ្ន ធយនឌរ័
ជារញ្ហា ប្រឈម្មួ្យកាុងការរារាងំស្រ ោើមិ្នឲ្យ
ទទួលបាន្នធានចបំាច់ ធដើម្បើចរធ់ផ្សោើម្ ឬ
េប្ងើកអាជើវកម្មផ្សគតផ់្សគងរ់ងគនអ់នាម្យ័។ 

ការ្កិ្ាស្រស្អវស្រាវាផ្សលូវការ (២០១៣)



គធប្ាងធនេះ គឺជាការរណោុ េះរណ្តោ លជាធ ៊េរ ើ ធលើមុ្េ
ជំនាញតា ល់េៃួន និងជំនាញវជិាា ជើវៈ កដូ៏ចជាានការ
ប្រឹកាធៅធលើការ រធងកើតរណ្តោ ញដដលានជំនាញ

វជិាា ជើវៈ។

ជំនាញទងំធនាេះរមួ្ាន៖ ការប្គរប់្គងហរិញ្ញវតថុ
ការធ វ្ើទើផ្សារជំនួញ និងរធចចកធទ កាុងវ ិយ័ផ្សគត់

ផ្សគងទឹ់កាា ត និង អនាម្យ័។

គធស្រោងរមួគ្នន ធ វើការ (២០១៦)



អងគការវត័ធ ើ្ធ ដ បានរកធ ើញថ្នការ
ចូលរមួ្ររ ់ស្រ ោើធៅកាុងវ ិ័យទើផ្សារ
ផ្សគតផ់្សគងទឹ់កាា ត និងអនាម្័យជនរទ 
មិ្នានភាេធ មើោា ធរើធប្រៀរធ្ៀរធៅ
នឹងរុរ ។

ស្រ្តធីៅស្ររធទ្ក្មពុា



ធទេះរើជាយ៉ា ងណ្ត ការចរ់អារម្មណ៍ធនាេះមិ្នប្គរ់ប្ោន់កាុងការនាឲំ្យេកួោត់ចូលរមួ្ ឬធេញចិតោការងារកាុងវ ័ិយផ្សគត់
ផ្សគង់ទឹកាា ត និងអនាម័្យជនរទ គរួឲ្យកត់ ាគ ល់ធនាេះធទ។

តាម្ទិនាន័យបានរងាា ញថ្ន គធប្ាងរមួ្ោា ធ វ្ើការបានធ វ្ើឲ្យានការចរ់អារម្មណ៍េើស្រ ោើធប្ចើន ធៅកាុង កម្មភាេដ វងរក
ប្បាក់ចំណូលធលើវ ័ិយការងារផ្សគត់ផ្សគង់ទឹកាា ត និងអនាម័្យជនរទ។



ធគ្នលរំណងននការស្រស្អវស្រាវ

២. កំណត់ ថ្ន  ធតើកម្មករ ំណង់ និងអាកដែទ ុំេភាេ ហគម្ន៍ ានរុគគលិក
លកខណៈាក ម្ជាមួ្យនងឹធ្វើការងារធនេះដដរ ឬអត់

៣.ដ វងយល់េើចំណង់ចណូំលចិតោ និងការ ធប្ម្ចចតិោររ ់ស្រ ោើ ថ្នធតើ កម្មភាេរធងកើត
ប្បាក់ចំណូល  រវាងធៅកាុង និងធប្ៅវ ័ិយការងារផ្សគត់ផ្សគង់ទកឹាា ត និងអនាម័្យជនរទ េួក
ោត់នឹងចូលរមួ្មួ្យណ្ត

១. កំណត់ េើរុគគលិកលកខណៈររ ់ស្រ ោើ ដដលអាចេាករណ៍េើាថ នភាេការងាររចចុរបនាកាុងការងារផ្សគត់ផ្សគង់
ទឹកាា ត និងអនាម័្យជនរទ ការរនោការងារធនេះ និងការធេញចតិោនងឹ កម្មភាេការងាររធងកើតប្បាក់
ចំណូលធលើវ ័ិយផ្សគត់ផ្សគង់ទឹកាា ត និងអនាម័្យជនរទ។



វិ សី្អស្រ្តស្រស្អវស្រាវ



ស្រ ោើ ១៥២នាក់ (៧០%)
ស្រ ោើកាុងគធប្ាងរមួ្ោា ធ វ្ើការ

ស្រ ោើ ៣៧នាក់ (១៧%)
ស្រ ោើកម្មករ ំណង់ដដលមិ្នបាន
ចូលរមួ្កាុងគធប្ាងរមួ្ោា ធ វ្ើការ

ស្រ ោើ ២៩នាក់(១៣%)
អាកដែទ ុំេភាេ ហគម្ន៍ដដលមិ្ន
បានចូលរមួ្កាុងគធប្ាងរមួ្ោា ធ វ្ើការ



រចនារទននការ ិកាប្ាវប្ជាវ

ការ ាា  និងការ ាងម់្តិ

ជហំានននការប្ាវប្ជាវដររររាិណវ ័ិយ
ប្កុម្ធោលធៅ

ការប្រមូ្លទិនានយ័

ការវភិាគទិនានយ័

ផ្សោល់អនុា ន៍

ជហំានននការប្ាវប្ជាវដររគុណវ ័ិយ

ការប្រមូ្លទិនានយ័

ការវភិាគទិនានយ័



លទធផ្សលគុណវិ្យ័
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តិចជាងសមាជិកដទៃ
ទៃៀតកនុងផ្ទះ

ប្រហាក់ប្រហែលនឹង
សមាជិកដទៃទៃៀត
កនុងផ្ទះ

ទប្ចើនជាងសមាជិក
ដទៃទៃៀតកនុងផ្ទះ

្ក្មមភាពរធងកើតស្រាក្់ំំណូលពី  WASH នងិការរមួំណំណក្រក្ស្រាក្់ំណូំលដលស់្រក្ុមស្រគួស្អរ

ភាគធប្ចើន(៧៦%) ននស្រ ោើដដលចូលរមួ្
កាុង កម្មភាេរកប្បាកចំ់ណូលធលើវ ័ិយ
ផ្សគតផ់្សគងទឹ់កាា ត និងអនាម្យ័ជនរទ
បានរាយការណ៍ថ្នេួកោត ់ បានរមួ្
ចំដណកកាុងការរកប្បាកចំ់ណូល ធ មើនឹង 
ឬធប្ចើនជាង ាជិកកាុងប្គួារររ ់េួក
ោត។់ 

តួធលេ១៖ កប្មិ្តននការរមួ្ចំដណករកប្បាក់ចំណូលដល់ប្គួារ ទោយការចូលរមួ្កាុង កម្មភាេធដើម្បើប្បាក់ចំណូលេើ WASH 



ស្រ ោើភាគធប្ចើនម្និបានចូលរមួ្កាុង កម្មភាេរធងកើតប្បាក់ចណូំលកាុងវ ័ិយការងារផ្សគត់ផ្សគង់ទកឹាា ត
និងអនាម័្យជនរទធនាេះធទ។ ស្រ ោើដដលបានចូលរមួ្កាុង កម្មភាេធនេះានអារម្មណ៍ថ្ន៖
- េួកោត់ ប្តូវការេិភាកាជាម្ួយាវ ម្ើ មុ្ននឹងធ្វើការ ធប្ម្ចចិតោណ្តម្ួយទក់ទងនងឹការងារ
ររ ់ោត់

- េួកោត់ ប្តូវការផ្សោល់ធហតុផ្សល ម្រម្យដល់ប្គួារររ ់េួកោត់ មុ្ននឹងេួកោត់ធៅធ្វើការងារ
ឆ្ងា យេើផ្សាេះ

រគុគលកិ្លក្ ណៈររ្ស់្រ្តកី្នងុវិ្យ័ផ្សគត់ផ្សគង់ទឹក្ស្អា ត និងអនាម័យទនរទ



ស្រ ោើនឹងចូលរមួ្ធប្ចើនកាុង កម្មភាេរធងកើតប្បាក់ចំណូលេើ
វ ័ិយផ្សគត់ផ្សគង់ទឹកាា ត និងអនាម័្យជនរទប្រ និធរើ៖
• េកួោត់ានចំធណេះដឹង ធលើរធចចកធទ ដផ្សាកផ្សគត់
ផ្សគង់រងគន់

• ប្រ ិនធរើេកួោត់អាចប្ នម្ថ្ន កំេុងដតលក់រងគន់

ការំួលរមួក្នងុ្ក្មមភាពរធងកើតស្រាក្់ំំណូល
ក្នងុវិ្យ័ទឹក្ស្អា ត និងអនាម័យ



ការរក្ាស្រ្តឲី្យរនតការងារក្នងុវិ្យ័ផ្សគត់
ផ្សគង់ទឹក្ស្អា ត និងអនាម័យទនរទ

ស្រ ោើភាគធប្ចើនចង់រនោធ វ្ើការងារកាុងវ ័ិយផ្សគត់ផ្សគង់ទឹកាា ត និងអនា
ម្យ័ជនរទប្រ ិនធរើេកួោត់៖
• ានប្គួារដដលជយួការងារផ្សាេះ
• ានចំធណេះដឹង ធលើរធចចកធទ ប្គរ់ប្ោន់កាុងការផ្សគត់ផ្សគង់រងគន់
• អាចឲ្យេកួោត់ប្ នម្ថ្ន កំេុងលក់រងគន់



តាម្ការ ាង់ម្តិ បានរងាា ញថ្ន ប្ ើោទងំអ ធ់េញចិតោ
នឹងការងារររ ់េកួោត់កាុងវ ័ិយផ្សគត់ផ្សគង់ទឹកាា ត 
និងអនាម័្យជនរទ។ រ៉ាុដនោធទេះរើជាយ៉ា ងណ្តក៏ោម ន
ស្រ ោើណ្តាា ក់ធៅកាុងវ ័ិយទឹកាា ត អនាម័្យ ចង់ធ វ្ើ
ការកាុងទើផ្សារទឹកាា ត  ុេភាេ អនាម័្យ ធនាេះដដរ។

ការធពញំិតតធលើ្ ក្មមភាពរធងកើតស្រាក្់ំំណូល
ក្នងុវិ្យ័ផ្សគត់ផ្សគង់ទឹក្ស្អា ត និងអនាម័យទនរទ



តាម្ការ ិកាប្ាវប្ជាវររ ់ អងគការវត័ធ ើ្ធ ដ បានរងាា ញថ្នអាកដែទ ុំេភាេ
 ហគម្ន៍ មិ្នដម្នជាប្កុម្ធោលធៅ ររ គ់ធប្ាងរធងកើតប្បាក់ចំណូលកាុងវ ័ិយផ្សគត់ផ្សគង់ទឹកាា ត និងអនាម័្

យជនរទធនាេះធទ។

រ៉ាុដនោ កម្មករ ំណង់ គឺាក ម្ជាង ប្ារចូ់លរមួ្កាុងគធប្ាង  កម្មភាេរធងកើនប្បាក់ចំណូលកាុងវ ័ិយ
ទឹកាា ត  ុេភាេ អនាម័្យ។

ការធស្ររៀរធ ៀរស្ររវតតិររូររ្ស់្រ្តកី្នងុវិ្យ័ទឹក្ស្អា ត និងអនាម័
យទនរទាមួយអនក្ណែទំ្ ខុភាព្ហគមន៍ និងក្មមក្រ្ណំង់



លទធផ្សលររោិណវិ្ យ័



ការគ្នសំ្រទពីស្រគួស្អរ និងភារក្ិំចធៅផ្សទះ
ទងំស្រ ោើដដលបានចូលរមួ្ និងមិ្នបានចូលរមួ្កាុងគធប្ាង បានធលើកធ ើងថ្ន មុ្ននឹងេកួ
ោត់ធប្ជើ ធរ ើ ការងារអវើម្យួ ប្តូវេិចរណ្តធៅធលើ “ការងារដដលធៅផ្សាេះ” “ការងារប្តូវធ វ្ើ

ដំធណើ រ” និង ”ការងារដដលជយួេើប្គួារ”



“[េ្ុ ំអាច]ធ្វើការធៅផ្សាេះេើធប្រេះវាេិបាកកាុ ងការធ្វើដធំណើ រឆ្ងា យ….។ េ្ុ ំ[គឺ]ទទួល
េុ ប្តវូធម្ើលដែទបំ្កមុ្ប្គាួរររ ់េ្ុ ំ ដូធចាេះប្រ ិនធរើេ្ុ ំធ្វើការឆ្ងា យេើផ្សាេះ ធតើ
ាននរណ្តជាអាកដែទកូំន[ររ ់]េ្ុ ំ? ធលើ េើធនេះធទៀត មិ្នប្តឹម្ដតអាច
ធម្ើល់ដែទកូំនររ ់េ្ុ ធំទ រ៉ាុដនោេ្ុ ំអាចធ្វើការធៅផ្សាេះបានដដរ”

(អាកលក់រាយផ្សលិតផ្សលទឹកាា ត  ុេភាេ អនាម័្យ ដដលជាប្កមុ្ស្រ ោើដដលចូលរមួ្កាុង
គធប្ាងរមួ្ោា ធ វ្ើការ)



ំនំួនស្រាក្់ំំណូល នងិធ្េរភាពនន
ស្រាក្់ំំណូល

ស្រ ោើទងំអ ដ់ដលជាប្កុម្ធោលធៅររ គ់ធប្ាង បានរងាា ញេើារៈ
 ំខាន់ននការរកប្បាក់ចំណូលធដើម្បើផ្សគត់ផ្សគង់ប្គាួរររ ោ់ត។់

ធហើយេកួោត់ម្យួចនំនួកំេុងេិចរណ្តធលើចំននួប្បាកច់ណូំល ដដល
រកបានេើការងារជាក់លាក់ និងការងារធផ្សេងធទៀត។



“េ្ុ ំមិ្នានអវើទងំអ ់ ដូធចាេះេ្ុ ំានដតធ្វើជាកម្មករ ំណងដ់ដលអាចរកបានប្បាក់
ចំណូលធរៀងរាល់៦នែា កាុ ង១អាទិតយ[…] ប្រ ិនធរើេ្ុ ំលក់នំ ជួនកាលនំធៅ ល់លក់មិ្ន
ដ្ឋច់ រ៉ាុដនោប្រ ិនធរើេ្ុ ំធ្វើការងារធនេះ [កម្មករ ំណង]់ េ្ុ ំនឹងទទួលបានប្បាក់ចំណូល
ធរៀងរាល់៦នែា

(កម្មករ ំណង់ដដលម្ិនបានចូលជា ាជិកកាុងគធប្ាងរមួ្ោា ធ្វើការ)



្មតេភាពរាងកាយ
និងថាមពល

អាកដដលធយើងបាន ាា  ៍ បានធលើក
ធ ើងថ្ន ការងារដដលធប្រើកាៃ ងំ គឺជា

“ការងារ្ាន់ៗ    ” និង “អ ក់ាៃ ងំ”។ ដូធចាេះ
ជាស្រ ោើមិ្នអាចធ វ្ើការងារ ា្ន់ៗ  បានធទ
ធៅធេលដដលេកួោតច់ ធ់ៅ។



“ជាស្រ ោើ េំុ្មិ្នាន [កាៃ ងំកាយាមំ្នួ] ធទ ដតរោើររ េំុ្់[…] ដតងដតធចញធៅធ វ្ើការ
ធៅខាងធប្ៅ [ដូធចាេះ] ានដតេំុ្ធៅផ្សាេះាា ក់ឯង […] ។ [ការងារ] ដដលធប្រើកាៃ ងំតិច
តួច គឺងាយប្ ួល ប្ារ់ [េំុ្] ធទេះរើជាការងារធនាេះរកបានប្បាកច់ំណូល [ចំននួ] 
តិចតចួ […]  េើធប្រេះេំុ្ធៅដតអាចប្គរប់្គង [ការងារធនាេះ] បានធទេះរើជា [េំុ្] ាន
កាៃ ងំធេាយកធ៏ដ្ឋយ។

(អាកដែទ ុំេភាេ ហគម្ន៍ ដដលជាប្ ើោម្ិនបានចូលរមួ្កាុងគធប្ាងរមួ្ោា ធ្វើការ)



ការរមួំំណណក្ក្នងុ្ហគមន៍
ស្រ ោើបានរងាា ញេើការចងប់ានររ េួ់កោត ់ធៅកាុងការកាតរ់នថយភាេប្កើប្ក ឬ
ធ វ្ើឲ្យប្រធ ើរធ ើងនូវ ុេភាេ កាុង ហគម្ន៍ តាម្រយៈការងារររ ់េូកោត។់



[ការដដលធ វ្ើឲ្យប្រជាេលរដាាន ុេភាេលាេិតជា] ានារៈ ំខាន[់…]
េើធប្រេះ [េំុ្] ចងជ់យួកុារឲ្យាន ុេភាេលា និងជយួឪេុកាោ យររ ់េួក
ធគកាុ ងការកាតរ់នថយភាេប្កើប្ក [កាុ ងប្គួារររ ់េួកធគ]

(អាកដែទ ុំេភាេ ហគន៍ ដដលជាស្រ ោើដដលម្ិនបានចូលរមួ្គធប្ាងរមួ្ោា ធ្វើការ)



ការពិភាក្ា និងអនុស្អ្ន៍



ការងារផ្សគតផ់្សគងទឹ់កាា ត និងអនាម្យ័ជនរទបានផ្សោលឱ់កា ឲ្យស្រ ោើ
ានភាេរតដ់រន និងានធ រ ើភាេតា ល់េៃួន កាុងការរធងកើតប្បាក់

ចំណូល និងការងារផ្សាេះ



ធរៀរចំការងារធៅកាុងវ ័ិយផ្សគត់ផ្សគង់ទឹកាា ត
និងអនាម័្យជនរទ ក៏ជាដំធណ្តេះប្ាយ
 ប្ារ់អាកដដលប្តូវការតុលយភាេប្បាក់ឈាួល
ការងារេើវ ័ិយធនេះ និងកិចចការកាុងប្គួារ

អនុស្អ្ន៍ទី១



 កម្មភាេររ ់កម្មវ ិ្ ើកាត់ធដរធកើត
ធ ើង ម្ិនដម្ន ប្ារ់ដតចំធរេះស្រ ោើ
រ៉ាុធណ្តណ េះធទ រ៉ាុដនោ ប្ារ់ប្គួារ
ររ ់េួកោត់ផ្សងដដរ

អនុស្អ្ន៍ទី២



ដ្ឋក់រញ្ចូ លវគគរណោុ េះរណ្តោ ល ការអរ់រ ំ
ភាេជាអាកដឹកនា ំ ធៅកាុង កម្មភាេ
ររ ់កម្មវ ិ្ ើ ធដើម្បើធលើកកម្ព ់ការចូល
រមួ្ររ ់ស្រ ោើ កាុងការងារទក់ទងនឹងការ

 ធប្ម្ចចិតោ 

អនុស្អ្ន៍ទ៣ី



ប្តូវប្បាកដថ្ន ស្រ ោើដដលជាប្កុម្ធោល
ធៅាន ិទធិធប្រើប្បា ់្នធានធេល
បានចូលរមួ្ និងរនោការងារកាុងវ ័ិយ
ផ្សគត់ផ្សគង់ទឹកាា ត និងអនាម័្យជនរទ

អនុស្អ្ន៍ទី ៤



ស្រ ោើដដលជាកម្មករ ំណង់ គួរដតជា
ប្កមុ្ធោលធៅ ធដើម្បើចូលរមួ្កាុងវ ័ិយ
ផ្សគត់ផ្សគង់ទឹកាា ត និងអនាម័្យជនរទ

អនុស្អ្ន៍ទី៥



ធគ្នលធៅធ ព្ ះធៅមុខ

ធតើធយើងអាចរធញ្ា ៀរវ ិ័យធយនឌរ័ ធៅកាុងដផ្សាក
ធផ្សេងៗននប្រេន័ធទឹកាា ត និងអនាម្យ័ជនរទ

បានធដ្ឋយរធរៀរណ្តេៃេះ?



្មូអរគុណ!


