
១. ការផ្តល់មូលនិធិ

ផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ១៩ លើមណ្ឌលថៃទាំកុមារ  
ដៃល មានដំណើរការ និងទទួលបានមូលនិធិគាំទៃពីឯកជន

ឯកសារសង្ខេបសមេេប់ម្ចេស់ជំនួយ និងអ្នកគំាទេរបស់មណ្ឌលថេទំាកុមរនៅកេេបេទេស

ឯកសារសង្ខេបនេះបេើបេេស់ទិន្នន័យ និងរបកគំហើញដេលទទួលបានពីរបាយការណ៍
នេការសិកេសាអំពីផលប៉ះពាល់នេជំងឺកូវីដ១៩ លើមណ្ឌលថេទាំកុមារឯកជន

សាវតា
ជំងឺកូវីដ១៩ បានបង្កការរំខានដេលមិនធ្លេប់មានពីមុនមក នៅ 

ទូទាំងពិភពលោក។ រដ្ឋេភិបាលបានអនុវត្តវិធនការសុខភាព
សាធរណៈយ៉េងទូលំទូលាយ រួមមាន ការបញ្ជេឲេយសា្នេក់នៅផ្ទះ 
បមេេមគោចរ និងការរឹតតេបិតលើការធ្វើដំណើរ។ វិធនការទាំង
នេះមានផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទេល់ និងដោយបេយោលលើការ 
ថេទាំកុមារនៅក្នុងមណ្ឌល និងបានបង្ខំឲេយមណ្ឌលថេទាំកុមារ 
(RCIs) តេូវបេឈមមុខនឹងបញ្ហេនិរន្តរភាព និងបេសិទ្ធភាពនេ 
គំរូការថេទាំនៅតាមមណ្ឌល។

ការសិកេសានេះ គឺជាការសេេវជេេវតាមបេបគុណភាពខា្នេតតូច  
ដេលបានរួមបញ្ចូលកិច្ចសមា្ភេសបេបពាក់កណ្តេលរចនាសម្ព័ន្ធ 
ចំនួន ២១ ជាមួយសា្ថេបនិក អ្នកផ្តល់មូលនិធិ និងនាយក 
មណ្ឌលថេទាំកុមារនៅ ៧ បេទេស។ ការសិកេសានេះតេូវបានរៀប 
រៀងឡើងដើមេបីស្វេងយល់ឲេយកាន់តេចេបាស់អំពីផលប៉ះពាល់នេ 
ជំងឺកូវីដ១៩លើបេតិបត្តិការរបស់មណ្ឌលថេទាំកុមារ រួមមានការ  
ផ្តល់មូលនិធិ ការជួលបុគ្គលិក ការធ្វើការងារស្ម័គេចិត្ត ការថេទាំ 
កុមារ ការអប់រំ ទំនាក់ទំនងគេួសារ និងសមាហរណកម្ម។ ការ 
សិកេសានេះក៏ពេយាយមស្វេងយល់ផងដេរ ថាតើជំងឺកូវីដ១៩ បាន 
ជំរុញឲេយមានឱកាសថ្មីៗសមេេប់ការស្វេងរកមតិគាំទេ ការបង្កើន 
ការយល់ដឹង និងការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាក់ទងនឹងការ 
ផ្លេស់ប្តូរ និងកិច្ចបេឹងបេេងក្នុងការធ្វើកំណេទមេង់ការថេទាំ ដេរ 
ឬទេ។

សេចក្តីសង្ខេបអំពីគំហើញសំខាន់ៗសមេេប់ម្ចេស់ជំនួយ និង 
អ្នកគាំទេរបស់មណ្ឌលថេទាំកុមរ

នេមណ្ឌលដេលចូលរួម បានទទួលមូលនិធិព ី
បេភពបេេក់ចំណូលនៅកេេបេទេសទាំងសេុង៧៦% 

នេអ្នកចូលរួម បានអះអាងជំងឺកូវីដ១៩ មនផល 
ប៉ះពាល់លើសា្ថេនភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់មណ្ឌល

៨១% 

បានឆ្លងកាត់ការបាត់បង់ការផ្តល់មូលនិធិពីម្ចេស់
ជំនួយអន្តរជាតិ៤៧,៦%

បានឆ្លងកាត់ការបាត់បង់ចំណូលពីសកម្មភាព 
បង្កើតបេេក់ចំណូល៣៨% 

បានឆ្លងកាត់ការបាត់បង់បេេក់ចំណូលពីការស្ម័គេ 
ចិត្ត/ការធ្វើទសេសនកិច្ចនៅមណ្ឌលកុមរកំពេេ៥២,៣%



២. ភាពចាំបាច់នេការថេទាំនៅតាមមណ្ឌល

នេអ្នកចូលរួមបានចង្អុលបង្ហេញអំពីការថយចុះ 
នេចំនួនកុមរដេលស្ថិតនៅក្នុងការថេទាំក្នុង 
អំឡុងពេលមនជំងឺរាតតេបាតសកល

ការស្វេងយល់សុីជមេេ៖

សេបតាមទិន្នន័យជាសកល ការស្វេងយល់សីុជមេេបានបងា្ហេញថា កុមារ 
តេូវបានបំបេកពីគេួសារ និងដក់នៅក្នុងមណ្ឌលដោយពុំមានភាពចាំបាច់  
ជាមួយនឹងមូលហេតុសមស្របសម្រាប់ការអនុញ្ញាតឲ្យចូលទទួលយក 
ការថេទាំ រួមទាំង ការរៀបរាប់លម្អិតអំពីភាពជាកុមារកំពេេ ការមិនអើពើ  
ឬអឆន្ទៈ ឬអសមត្ថភាពរបស់គេួសារដោយសារភាពកេីកេនោះទេ។ ការ 
រៀបរាប់លម្អិតទាំងនេះមានការបេកួតបេជេង ក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺរាត 
តេបាតសកល ដោយការធ្វើសមាហរណកម្មទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុង 
ករណីជាចេើន។ អ្នកចូលរួមមួយចំនួនបានបងា្ហេញអំពីភាពភា្ញេក់ផ្អេកនៅ 
កមេិតដេលគេួសារ រួមទាំងសាខាញាតិផងដេរ អាចផ្តល់ការថេទាំដល់ 
កុមារបានយ៉េងគេប់គេេន់ សូមេបីតេក្នុងអំឡុងពេលនេការបិទខ្ទប់។

អ្វីដេលយើងបានសិកេសាស្វេងយល់គឺថា គេួសារអាច 
ធ្វើបាន សូមេបីតេនៅក្នុងសា្ថេនភាពអាកេក់បំផុតក៏ដោយ 
ដេលកាលពីមុនយើងគិតថាវាមិនអាចទៅរួចនោះទេ។

បទពិសោធន៍នៅក្នុងពេលមានជំងឺរាតតេបាតសកលនេះ បានធ្វើឲេយភាគី 
ពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនមានភាពបើកចំហរនៅក្នងុការពិភាកេសាអំពីការថេទំានៅតាម 
គេួសារ និងការពងេឹងចំណងគេួសារខា្លេំងជាងមុន ដេលជាជមេើសជំនួស 
ឲេយការថេទាំនៅតាមមណ្ឌល។ វាបានផ្តល់ឱកាសឲេយអ្នកចូលរួមមួយចំនួន 
មើលឃើញថា ការធ្វើសមាហរណកម្មអាចដំណើរការទៅបាន នៅក្នុង 
សា្ថេនភាពដេលពួកគេអាចចាត់ទុកថាមានការលំបាកយ៉េងខា្លេំង។ វាបានធ្វើ 
ឲេយពួកគេទទួលសា្គេល់ថា ជាញឹកញាប់ មានកិច្ចការជាចេើនទៀតដេល 
ពួកគេអាចធ្វើបាន ដើមេបីគំាទេដល់កុមារនៅក្នងុការធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយ 
គេួសារ និងថា នៅក្នុងករណីជាចេើន ការថេទាំនៅក្នុងមណ្ឌលតេូវបានអូស 
បនា្លេយចំពោះកុមារដេលបេសិនបើមានការគំាទេតេមឹតេវូ ពួកគេអាចតេឡប់ 
ទៅកាន់គេសួាររបស់ពួកគេវិញបាន។ ចំណុចនេះរួមបញ្ចលូទំាងភាគីពាក់ព័ន្ធ 
ជាចេើន ដេលកុមារតេូវបានដក់ឲេយនៅក្នុងមណ្ឌល ជាចមេបង គឺដើមេប ី
ការអប់រំ ដេលនៅពេលនេះមានភាពមិនចេបាស់លាស់អំពីសុពលភាពនេការ
បំបេកពីគេួសារដើមេបីគោលបំណងនេះ។

ការស្វេងយល់សុីជមេេ ៖

ចំណូលពីសកម្មភាពបង្កើតបេេក់ចំណូល គឺជាចរន្តនេបេេក់ចំណូលដេលរងការប៉ះទង្គិចយ៉េងឆាប់រហ័សបំផុតនៅពេលចាប់ផ្តើមមានជំងឺរាតតេបាត 
សកល។ អ្នកចូលរួមគេប់រូបដេលធ្វើសកម្មភាពបង្កើតបេេក់ចំណូល បានរាយការណ៍ថាបេេក់ចំណូលមានការធ្លេក់ចុះ។ គំរូនេការផ្តល់មូលនិធិដេល 
ពឹងផ្អេកលើការបរិចា្ចេគតេមួយលើក ឬការបរិចា្ចេគមិនទៀងទាត់ពីមា្ចេស់ជំនួយនៅកេេបេទេស (ដូចជា ពីពេឹត្តិការណ៍កៀរគរបេេក់ចំណូល ការចូលរួម 
ជាវាគ្មិន និងអ្នកស្ម័គេចិត្ត/ភ្ញៀវ ជាដើម) ទទួលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគំរូនេការផ្តល់មូលនិធិ ដេលពឹងផ្អេកលើការផ្តល់ជូនជាទៀងទាត់។ ទោះបីជា 
យ៉េងណក៏ដោយ អ្នកកៀរគរមូលនិធិដេលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមា្ចេស់ជំនួយ និងអ្នកឧបត្ថម្ភមា្នេក់ៗ អាចបន្ធូរបន្ថយផលប៉ះពាល់នេផលវិបាកផ្នេក
សេដ្ឋកិច្ចនេជំងឺកូវីដ១៩ លើការបរិចា្ចេគ បានល្អបេសើរជាង។

ជាទូទៅ អ្នកចូលរួមបានទទួលសា្គេល់ថា គំរូនេការផ្តល់មូលនិធិដេលមានសេេប់ ជាពិសេសគំរូដេលពឹងផ្អេកលើការបរិចា្ចេគពីកេេបេទេស ពុំមាននិរន្តរ 
ភាពនោះទេ។ បេមាណមួយភាគបីនេអ្នកពាក់ព័ន្ធ (២៨,៦%) កំពុងមានគមេេងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អេកលើការបរិចា្ចេគពីកេេបេទេសរបស់ពួកគេ និង 
កំពុងស្វេងរកគំរូផ្តល់មូលនិធិដេលមាននិរន្តរភាពជាងនេះ។ របកគំហើញទាំងនេះបំពេញបន្ថេមលើភ័ស្តុតាងដេលមានសេេប់ ការវិភាគថ្លេដើម- 
ផលចំណេញ កាលពីមុន ដេលបានបងា្ហេញថា គំរូនេការផ្តល់សេវាតាមសហគមន៍ និងតាមគេួសារ មានភាពអំណោយផលផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុចេើនជាងគំរូនេ
ការថេទាំតាមមណ្ឌល។

ជំហានបន្ទេប់៖

ជំងឺកូវីដ១៩ បានបង្កើតឱកាសដ៏ពិសេសមួយ និងចំណប់អារម្មណ៍របស់មា្ចេស់ជំនួយ ក្នងុការតេតួពិនិតេយនិរន្តរភាពផ្នេក 
ហិរញ្ញវត្ថុនេគំរូការថេទាំតាមមណ្ឌល។ ទោះបីជាយ៉េងណក៏ដោយ មា្ចេស់ជំនួយគួរតេតេូវបានលើកទឹកចិត្តឲេយតេួតពិនិតេយ 
ទាំងនិរន្តរភាពផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុ រួមជាមួយនិរន្តរភាពនេផលប៉ះពាល់លើកុមារផងដេរ (ពីចំណុចទាំងពីរនេះពឹងផ្អេកលើ
គា្នេទៅវិញទៅមក នៅពេលបង្កើតគំរូនេការថេទាំដេលមាននិរន្តរភាពសមេេប់កុមារ)។ ការពិចារណអំពីនិរន្តរភាពផ្នេក 
ហិរញ្ញវត្ថុក៏គួរតេតេូវបានបេើបេេស់ជាកតា្តេជមេុញឲេយមា្ចេស់ជំនួយ/អ្នកគាំទេ តេួតពិនិតេយការកេបេេសកា្តេនុពលនេគំរូការ 
ថេទាំផងដេរ។

៧៦,២% 

ជារួម គេបានបា៉េន់សា្មេនថា ៣៦,៦% នេកុមរ 
នៅក្នុង មណ្ឌលដេលបានចូលរួមទាំងអស់ បាន 
តេឡប់ទៅកាន់គេួសាររបស់ពួកគេវិញជាបណ្តេះ 
អាសន្ន ឬជាអចិន្តេេយ៍ ក្នុងអំឡុងពេលមនជំង ឺ
រាតតេបាតសកល

៣៦,៦% 

បាននិយាយថា កុមរទាំងនេះ មួយចំនួនបានធ្វើ 
សមហរណកម្មជាអចិនេ្តៃយ៍ និងថាក្នុងចំណម 
ករណីទាំងនេះ មនពាក់កណ្តេល ដេលការធ្វើ 
សមហរណកម្មមិនបានគេេងទុកជាមុននោះទេ។

៦១,៩% 

មនអ្នកចូលរួមតេ ៣៨% ប៉ុណ្ណេះដេលបាន 
ផ្តល់ជំនួយផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុ ឬសម្ភេរដល់កុមរដេល
បានតេឡប់ទៅផ្ទះវិញ

៣៨% 

ទោះបីជាមនការលើកឡើងបេបនេះ និងមន 
កង្វះខាតការធ្វើផេនការសមហរណកម្មក៏ដោយ 
ក៏ ៥៣,៨% នេអ្នកចូលរួមបាននិយាយថា ពុំមន 
ការរាយការណ៍អំពីកង្វល់ណមួយនោះទេ ៣៨,៥%  
បានរាយការណ៍ អំពីកង្វល់ផ្នេកសុខុមលភាព 
(ភាគចេើនបានកត់សម្គេល់លើការសេកទម្ងន់  
ការឡើងទម្ងន់ និងការហាត់បេេណមិនបានគេប ់
គេេន់) និងមនអ្នកចូលរួមតេម្នេក់បុ៉ណ្ណេះ (៥%)  
បានរាយការណ៍ អំពីកង្វល់លើកិច្ចការពារកុមរ 
ដេលតេូវបានលើកឡើងដោយអាជា្ញេធរ

៥៣,៨% 

៣៨,៥% 

៥% 

នេអ្នកចូលរួមកំពុងតេពិចារណអំពីការផ្លេស់ប្តូរ
ទៅកាន់កម្មវិធីដេលពួកគេអាចនឹងគាំទេឲេយកុមរ
ចូលរៀននៅសាលារៀនក្នុងមូលដ្ឋេន និងទទួល
ការអប់រំនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេផ្ទេល់។ 

១៤% 



នេអ្នកដេលតេូវបានសម្ភេស បានអះអាងថា ជំងឺកូវីដ 
បានជំរុញឲេយមនការឆ្លះុបញ្ចេងំខ្លះៗ និងបានបង្កើតឱកាស 
សមេេប់ពិចារណ ឬអនុវត្តការផ្លេស់ប្តូរ ឬការកេសមេួល

៩០,៥% 

នេអ្នកចូលរួមកំពុងពិចារណកេបេេគំរូនេការថេទាំរបស់ 
ពួកគេ រួមទាំង ការបិទ ឬការប្តូរទៅបេើសេវានៅតាម 
សហគមន៍ និងនៅតាមគេួសារវិញ

៣៣,៣% 

នេអ្នកចូលរួម កំពុងពិចារណផ្លេសប់្តរូទិដ្ឋភាពនេការផ្តល់ 
សេវា ឬកម្មវិធីដេលមនកមេិត ដូចជា ការបង្កើនបំណិន 
ជីវិត និងឱកាសទទួលបានការបណ្តុះបណ្តេលវិជា្ជេជីវៈ 
ឬពងេឹងសេវារបស់អ្នកចាកចេញពីការថេទាំជាដើម

១៩% 

ការស្វេងយល់សុីជមេេ ៖

កមេតិនេបទពិសោធន៍ដេលអ្នកចូលរួមបានឆ្លងកាត់នៅក្នងុអំឡុងពេលមានជំងឺរាតតេបាតសកល តេវូបានបកសេេយជាផេនការកេបេេគំរូនេការថេទំា  
ដេលមានការបេេបេួល និងហាក់បីដូចជា ទទួលរងឥទ្ធិពល ថាតើភាគីពាក់ព័ន្ធមានទំនួលខុសតេូវផ្នេកកៀរគរមូលនិធិ ដេរឬទេ។ ចំពោះអ្នកដេលមាន 
ទំនួលខុសតេូវផ្នេកកៀរគរថវិកា របកគំហើញបងា្ហេញថា សមត្ថភាពក្នុងការបងា្ហេញការកេបេេទៅកាន់មា្ចេស់ជំនួយ និងអ្នកគាំទេមា្នេក់ៗ តាមវិធីដេល 
បេមូលផ្តុំការគាំទេជាបន្តបនា្ទេប់របស់ពួកគេនោះ នឹងកា្លេយជាចំណុចសំខាន់នេសមត្ថភាពរបស់ពួកគេ ក្នុងការរួមបញ្ចូលគំនិតនេការកេបេេនោះ។ វា 
បានបងា្ហេញថា ក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ អ្នកកៀរគរមូលនិធិមានភាពអង់អាចខា្លេំងជាងគេ ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដោយផ្អេកលើការរៀនសូតេ
ដេលពួកគេទទួលបានក្នុងអំឡុងពេលមានការរាតតេបាតនេជំងឺកូវីដ១៩ និងពិចារណធ្វើការកេបេេសំខាន់លើគំរូនេការថេទាំរបស់ពួកគេ។

ការផ្លេស់ប្តូរនេះគួរឲេយចាប់អារម្មណ៍ខា្លេំងណស់ ហើយនេះគឺជាអ្វីដេលយើងតេូវជូនដំណឹងទៅកាន់ម្ចេស់ជំនួយរបស ់

យើង។ ខ្ញុំគិតថា ពិភពលោកបានតេៀមខ្លួនរួចជាសេេចសមេេប់ដំណះសេេយបេភេទនេះ។

ចំពោះភាគីពាក់ព័ន្ធដេលគា្មេនទំនួលខុសតេូវលើការកៀរគរមូលនិធិទេនោះ បទពិសោធន៍របស់ពួកគេនៅក្នុងពេលមានជំងឺរាតតេបាតសកលនេះ ក៏
បានជមេុញឲេយមានការឆ្លុះបញ្ចេំង និងការពិចារណអំពីការកេបេេផងដេរ។ ទោះបីជាយ៉េងណក៏ដោយ តាមធម្មតា ពួកគេកំពុងតេពិចារណអំពីការកេ
បេេចំណុចតូចៗចំពោះទិដ្ឋភាពនេការធ្វើបេតិបត្តិការរបស់ពួកគេ ដេលស្ថិតកេេមការគេប់គេងរបស់ពួកគេ និងពុំមានទំនាក់ទំនងសំខាន់ៗលើការផ្តល ់
មូលនិធិ ឬការគាំទេរបស់មា្ចេស់ជំនួយនោះទេ។

យើងកំពុងតេកាត់បន្ថយចំនួនកុមរនៅក្នុងការថេទាំជាអបេបបរម និងផ្តេតលើការជួយដល់កុមរធំៗកាន់តេចេើន។ 

ផ្នត់គំនិតរបស់ខ្ញុំចំពោះការទទួលយកកុមរកាន់តេចេើន បានកេបេេក្នុងអំឡុងពេលមនការរាតតេបាតនេជំងឺកូវីដ។

អត្ថន័យ៖

របកគំហើញទំាងនេះមានសារបេយោជន៍ចំពោះមា្ចេស់ជំនួយ និងអ្នកស្វេងរកមតិគំាទេ ដេលមានចំណប់អារម្មណ៍លើការគំាទេការផ្លេស់ប្តរូទៅ 
ជាការផ្តល់សេវាថេទាំដេលមិននៅក្នុងមណ្ឌល ប៉ុន្តេមានភាពសា្ទេក់ស្ទើរក្នុងការសន្ទនាជាមួយមា្ចេស់ជំនួយ។ នេះអាចបណ្តេលមកពីធ្លេប់មានការ 
រារំាងពីមា្ចេស់ជំនួយលើបញ្ហេនេការផ្លេស់ប្តូរនេះ ឬមានភាពស្ទើរសា្ទេក់នៅក្នុងចំណោមមា្ចេស់ជំនួយ នៅក្នុងការលើកឡើងអំពីទសេសនវិស័យរបស ់
ពួកគេចំពោះអង្គការដេលអនុវត្តនៅក្នុងមូលដ្ឋេន។ បទពិសោធន៍នៅក្នុងអំឡុងពេលមានការរាតតេបាតនេជំងឺកូវីដ១៩ បានផ្លេស់ប្តូរទសេសនវិស័យ 
របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួន និងបានបណ្តេលឲេយមានការបើកចំហរចំពោះការពិភាកេសាអំពីការកេបេេកាន់តេខា្លេងំឡើង ដោយមិនចំាបាច់ធ្វើឲេយការ 
កេបេេទាំងនេះមានភាពសេបគា្នេនឹងអត្ថន័យនេគំរូពីអតីតកាលនោះទេ។ ការណ៍នេះអាចកាត់បន្ថយការទប់ទល់ និងការពារ ដើមេបីឆ្ពេះទៅរក 
ការកេបេេគំរូនេការថេទាំ។

ជំហានបន្ទេប់ ៖

ជំងឺកូវីដ១៩ បានបង្កើតឱកាសដ៏ពិសេសមួយ និងចំណប់អារម្មណ៍របស់មា្ចេស់ជំនួយក្នុងការតេួតពិនិតេយនិរន្តរភាព
ផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុនេគំរូការថេទាំនៅតាមមណ្ឌល។ ទោះបីជាយ៉េងណក៏ដោយ មា្ចេស់ជំនួយគបេបីតេូវបានលើកទឹកចិត្តឲេយ 
តេួតពិនិតេយទាំងនិរន្តរភាពផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុ ពេមទាំងនិរន្តរភាពនេផលប៉ះពាល់លើកុមារផងដេរ (ពីចំណុចទាំងពីរនេះពឹង 
ផ្អេកគា្នេទៅវិញទៅមក នៅពេលបង្កើតគំរូនេការថេទាំដេលមាននិរន្តរភាពសមេេប់កុមារ)។ ការពិចារណអំពីនិរន្តរភាព 
ផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុក៏គួរតេតេូវបានបេើបេេស់ជាកតា្តេជមេុញឲេយមា្ចេស់ជំនួយ/អ្នកគាំទេ តេួតពិនិតេយការកេបេេជាសកា្តេនុពលនេ 
គំរូការថេទាំផងដេរ។

៣.  ការឆ្លុះបញ្ចេំង និងផេនការសមេេប់អនគត



អត្ថន័យ៖

ការស្វេងយល់សុីជមេេទាំងនេះបងា្ហេញអំពីឥទ្ធិពលដេលអ្នកកៀរគរមូលនិធិ និងមា្ចេស់ជំនួយមាន និងអាចបេើបេេស់បាន ដើមេបីជំរុញឲេយ 
មានការផ្លេស់ប្តរូ និងការកេបេេគំរូនេការថេទំា។ វាបងា្ហេញថាតើ វាមានសារសំខាន់ដល់កមេតិណចំពោះមា្ចេស់ជំនួយដេលមានភាពបើកចំហរ 
ចំពោះការកេបេេ ក្នុងការចាប់ផ្តើមកិច្ចសន្ទនាជាមួយមណ្ឌលថេទាំកុមារដេគូ និងបញ្ជេក់អំពីការគាំទេរបស់ពួកគេចំពោះការអនុវត្តការកេបេេ
គំរូនេការថេទាំ។ វាក៏បងា្ហេញផងដេរថា បេសិនបើនាយកមិនមេនជាអ្នកកៀរគរមូលនិធិចមេបងទេនោះ វាមានសារសំខាន់នៅក្នុងការបញ្ជេក ់
អំពីបេភពនេការផ្តល់មូលនិធិ ដើមេបីលើកទឹកចិត្តការចូលរួម ដោយមានការកេបេេគំរូនេការថេទាំរបស់ពួកគេ។

ជំហានបន្ទេប់៖

• វាមានសារសំខាន់ចំពោះរាល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ប៉ុន្តេជាពិសេសគឺចំពោះមា្ចេស់ជំនួយ ក្នុងការទទួលសា្គេល់ថា 
ការផ្តល់មូលនិធិគឺជាកតា្តេជមេុញមួយនេគំរូថេទាំ។ បេសិនបើការថេទាំនៅតាមមណ្ឌលទទួលបានមូលនិធិគាំទេ  
វានឹងបន្ត។ ផ្ទុយមកវិញ បេសិនបើការផ្តល់មូលនិធិតេូវបានតមេង់ទិសចំពោះការផ្លេស់ប្តូរ វាអាចជាកតា្តេជំរុញដ ៏
សំខាន់មួយដេលនាំឱេយមានការកេបេេ។ បើទោះបីជាមា្ចេស់ជំនួយអាចមើលឃើញថាពួកគេកំពុងដើរតួនាទីផ្តល់ការ 
គាំទេក៏ដោយ ប៉ុន្តេនេះកមេជាករណីដេលកើតឡើងជាក់ស្តេងណស់។ មា្ចេស់ជំនួយ និងអ្នកកៀរគរមូលនិធិ គ ឺ
ជាអ្នកដេលបង្កលក្ខណៈអំណោយផល និងជាតួអង្គសំខាន់ៗនៅក្នុងការផ្លេស់ប្តូរ និងកិច្ចបេឹងបេេងធ្វើកំណេទមេង់
ការថេទាំ។

• ពិចារណដោយការគោរព ប៉ុន្តេធ្វើការពិភាកេសាដោយបើកចំហរអំពីការគាំទេដល់ការថេទាំនៅតាមគេួសារ និងការ
ផ្លេស់ប្តូរជាមួយដេគូអនុវត្ត។ ការសិកេសានេះបងា្ហេញថា សកម្មភាពក្នុងការចាប់ផ្តើមកិច្ចសន្ទនាទាំងនោះអាចផ្តល់ការ 
អនុញ្ញេតដល់នាយក ដេលមានភាពបើកចំហរ ប៉ុន្តេគា្មេនអំណច ដោយសារការចាត់ចេងមូលនិធិ ដើមេបីពិចារណ 
អំពីការកេបេេគំរូនេការថេទាំ។


