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អ្ងគការសហប្រោោតិបានសនាតៅកនុងតសចកតីប្រកាសររស់ខលួនអ្ពំីតោលតៅអ្េិវឌ្ឍន៍ប្រករតដាយចីរភាព 
ដែលតតត តតលីការតធវីែំត ីររមួោន  តែីមបលុីររំបាត់ភាពប្កីប្ក និងអ្សមធ៌ម តដាយមិនទុកអ្នកណាមាន ក់តោលត យី ។
តលីសពីតនះតទៀត អ្នកដែលងាយរងតប្ោះ និងទទលួការតរសីតអ្ីងនឹងប្តូវោត់ទុកោប្កុមអាទិភាព តហយីតយងីនឹងខតិខំ
ប្រឹងដប្រងតែមីបជីួយែល់ប្កុមជនដែលងាយរងតប្ោះោងតគឱ្យបានតប្ចីនោទីរផុំ្ត"1។ 

តែីមបចូីលរមួឲ្យសតប្មចបានការសនាខាងតលីតនះ  ប្កសួងការររតទសររស់ប្រតទសហូ ង់ែ៌ បានតរៀរចំឲ្យ 
មាននូវមូលនធិពិិតសសមួយដែលតៅថា វយ៉  តដាយមានតោលរ ំងជួយោបំ្ទប្កុមដែលប្កុមជនដែលងាយរងតប្ោះ 
និងតរសីតអ្ងីោងតគតែីមបឲី្យពកួតគទទលួបាននូវធនធាន តសវាសងគម នងិសាធារ ៈ នងិចូលរមួកនុងដផ្នកនតោបាយ។ 
វយ៉ គឺោកមមវធិីែ៌សំខាន់មួយររស់ប្កសងួការររតទសម្នប្រតទសហូ ង់ែ៌ ដែលសតីព ី កចិចសនាន្ទទូតៅ នងិកិចចសនាន្ទ
តោលនតោបាយ (ការដសវងរកការោបំ្ទមតិ)2 ដែលមានតោលរ ំងពប្ងឹងសមតថភាពដផ្នករញចុ ះរញចូ ល និងការ
ដសវងរកការោបំ្ទមតិររស់អ្ងគការសងគមសុីវលិ (តៅកនុងប្រតទសកំពុងអ្េិវឌ្ឍន៌ នងិប្រតទសដែលមានច ូំលកប្មតិ
មធយម) តែមីបរីតងកនីការចូលរមួឲ្យបានតពញតលញតៅកនុងែតំ ីរការអ្េិវឌ្ឍន៍ប្រតទស។ អ្ងគការអុ្កសាវ ម រមួោមួយនងឹ
អ្ងគការហុវូីស ោប្រតរិតតិករររស់កមមវធិី វយ៉ តៅកនុងប្រតទសចំនួន១០3។ អ្ងគការអុ្កសាវ ម ប្រោបំ្រតទសកមពុោ ោអ្នក
សប្មរសប្មួលកមមវធិី វយ៉ តៅប្រតទសកមពុោ។  

វយ៉ តតត តតលីប្កុមតោលតៅចនំួនប្បា ំដផ្ែកតលីការវភិាគអ្ំពរីររិទនងិសាថ នភាពតៅតាមប្រតទសនមិួយៗ៖ 
  ជនពកិារ 
 

     អ្នកប្សឡាញ់តេទែូចោន  អ្នកប្សឡាញ់តេទទងំពីរ  អ្នកដែលរតូរតេទ   
 
 ស្រសតីដែលទទួលរងការតកងប្រវញ័ច  ការរតំោេរពំាន នងិអ្ំតពហីងិា 
 
   ប្កុមមនុសសដែលទទលួរងការតរសីតអ្ីងែូចោ មនុសសវយ័តកមង នងិោស់ជរា 
 
    ជនោតិតែីមភាគតិច 

 

                                                           
1https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 
2https://www.government.nl/binaries/government/documents/parliamentary-documents/2015/07/01/voice-the-accountability-fund-and-
the-participation-of-civil-society-organisations-in-theme-based-calls-for-proposals/letter-to-parliament-on-voice.pdf 
3 The Voice focus countries are: Mali, Niger, Nigeria, Kenya, Tanzania, Uganda, Indonesia, Philippines, Laos and Cambodia. 
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  តាមការវភិាគរររិទម្នប្រតទសកមពុោ មូលនិធិ វយ៉ តៅកមពុោ តតត តតលីច ុំចប្រសពវនិងទំន្ទក់ទំនងរវាង
ប្កុមតោលតៅែូចខាងតប្កាម៖  

 ច ុំចប្រសពវសំខាន់រំផុ្តដែលបានក ំត់រវាងប្កុមទងំអ្ស់ គឺភាពងាយរងតប្ោះតកីនត ងីកនុងប្កមុ
នីមួយៗ សប្មារ់ស្រសត ីនិងកុមារ ី។ ស្រសតីតៅកនុងប្កមុទងំអ្ស់ គឺមានភាពងាយរងតប្ោះកាន់ដតតប្ចីន ប្រឈមនងឹអ្ប្តា
ខពស់ម្នភាពប្កីប្ក ឱ្កាសតសែឋកិចចទរ អ្ប្តាខពស់ម្នអ្ំតពហីងឹា សាថ នភាពសុខភាពមិនលែ និងភាពងាយរងតប្ោះតផ្សង
តទៀតតរតីធៀរតៅនឹងរុរសតៅកនុងប្កុមែូចោន ។ ស្រសតីវយ័ចណំាស់ប្រឈមនងឹរញ្ហា លំបាកតសែឋកចិចនិងសុខភាពតប្ចីន
ោង រុរសវយ័ចំណាស់ តហយីតកមងប្សីមានលទធភាពទទលួបានការអ្រ់រតំិចោងតកមងប្រុស ។ ស្រសតីជនោតិតែីមភាគតិច
គឺមិនសូវបានកាន់មុខតំដ ងោអ្នកែកឹន្ទ ំឬមានការសតប្មចចិតតមានអ្ំណាចតិចោងរុរសជនោតិតែីមភាគតចិ ស្រសតី
រតូរតេទនិងស្រសតីប្សឡាញ់តេទែូចោន ប្រឈមមុខនឹងអ្ំតពីហងិាតប្ចីនោងរុរសប្សឡាញតេទែូចោន  ស្រសតីពកិារគឺតប្ចីនដត
ជួរប្រទះការរតំោេរំពានមនិដមនតដាយសារម្ែគូរ  ោងរុរសពិការ ។ កតាត ទងំតនះ បានឆលុះរញ្ហច ងំពីរញ្ហា វសិមភាព
តយនឌ័្រដែលោរញ្ហា ទងំអ្ស់កនុងចំតណាមប្កុមតោលតៅ។ ផ្លរ៉ះពាល់តយនឌ័្រគឺមានវតតមានតៅកនុងការវភិាគតដាយ
ដ កសប្មារ់ប្កុមនមីួយៗ ។ 

 រូរភាពតនះរងាា ញោ៉ងចាស់ពីសាថ នភាពខាងតលី តហយីសតំ ីគតប្មាងដែលតឆលយីតរនងឹការតរសីតអ្ីងផ្ាួនៗ
ទងំតនះ នឹងមានអាទិភាពខពស់កនុងការទទួលបានថវកិា៖ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 ោតរឿយៗ មានការលំបាកណាស់កនុងការចូលតៅែល់ប្កមុទងំតនះ។ ែូតចនះ ោការោបំាច់កនុងការតប្រីប្បាស់នូវ
វធិីសាស្រសត ដែលមានលកខ ះម្ចនប្រឌ្តិតផ្សងៗ កនុងការពប្ងឹងសមតថភាព រញចុ ះរញចូ លនិងនិងការដសវងរកការោបំ្ទមត ិ
ក៏ែូចោ ការរតងកីនភាពអ្ង់អាច ។ ែំត ីរការផ្ាភាជ រ់ និងតរៀនសូប្តពីការការងារខាងតលតីនះ គឺោច ុំចសំខាន់ររស់
កមមវធិី តែីមបជប្មញុឱ្យមានការដចករដំលកតមតរៀននិងរទពិតសាធន៏ និងផ្តល់ោតវទិកាសប្មារ់ការតរៀនសូប្តតៅវញិតៅ
មក និងការតលីកសាួយសិទធអិ្ណំាចររស់ប្កុមដែលងាយរងតប្ោះ និងមានការតរសីតអ្ីង។ វយ៉ មានរយៈតពលប្បាឆំ្ន  ំ
(២០១៦-២០២០) ដែលមានថវកិាសរុរចំននួ ៥០ោនអុ្ឺរូ សប្មារ់តប្រីប្បាស់តលីមូលនិធី ការប្គរ់ប្គង និងការផ្ា

ស្ត្រីនិងកុមារ ី

ក្កុម
ររ ើ្ រ ើង
អាយុ

ក្កុមរេទ
ភាគតិច

ជនពិការ

ក្កុមជន
ជាតិរ ើម
ភាគតិច
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ភាជ រ់ និងការតរៀនសូប្ត។ កនុងតន្ទះមានទឹកប្បាក់ចំនួន ៣៥ ោនអុ្ឺរូ  សប្មារ់មូលនិធិទងំ១០ប្រតទស  តហយី មូលនធិិ
វយ៉ មានោរ់ពី ២០១៦ ែល់ ២០២០ ។ 

ព័ត៌មានរដនថមមានតៅតគហទព័ំរ www.voice.global  រមួទងំការប្រកាសដាក់សំត ីគតប្មាង និងព័ត៌មាន
ពាក់ព័នធតផ្សងៗ អ្ពំីអ្នកទទួលបានមូលនិធិ វយ៉ ។ 

 តសៀវតៅដ ន្ទតំនះ គជឺួយែល់អ្ងគការឬប្កុមដែលមានសកាត នុពល តែីមបជីួយពួកតគតធវកីារសតប្មចចតិតកនុងការ
ដាក់សំត ីគតប្មាង នងិរតរៀរម្នដាក់សំត ីគតប្មាង និងការតធវរីបាយការ ៍។ អ្នកអាចផ្តល់តោរល់នងិអ្នុសាសន៏
មកកមមវធិី វយ៉ តែមីបឲី្យប្កុមការងារអាចដកលំអ្រតរៀរផ្តល់មូលនិធីររស់ខលួន តាមរយៈ hello@voice.global ។ 

អ្រគុ ចំតពាះការចូលរមួោមយួតយងីខ្ុ ំ! 
  

http://www.voice.global/
mailto:hello@voice.global
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មូលនិធរិរស់ វយ៉ តាក់ដតងត ងីតែីមបោីបំ្ទែល់ប្កុមដែលតទីរតកីតថមីតប្ៅផ្លូវការ ក៏ែូចោអ្ងគការ និងរណាត ញ
ដែលបានចុះរញជ ីផ្លូវការ ដែលមានគ នីធន្ទោរ ដាក់ត ម្ ះររស់តរកខជន (វាអាចតធវីបានោមយួសាថ រ័នមីប្កហូរិញញ
វតថុ)។  ប្រតេទមូលនធិិមានែូចខាងតប្កាម៖   

 
 មូលនធិសិប្មារ់ពប្ងងឹសទិធនិងិភាពអ្ង់អាច ៖ សតំៅែល់ប្កុមដែលតទីរតកតីថមីតប្ៅផ្លូវ

ការ  ឬអ្ងគការសងគមសុីវលិតែមីបតីលីកសាួយការយល់ែឹង រតងកីតភាពោអ្នកែកឹន្ទ ំ ភាព
តជឿោក់និងជំន្ទញ តែីមបតីធវកីារកាត់រនថយការរតរសីតអ្ងីប្កុមដែលងាយរងតប្ោះ ។ មូល
និធិខាន តតូច មានរយៈតពលតចិរំផុ្ត ១២ដខ និងតប្ចីនរំផុ្ត២៤ដខ ដែលរងកលកខ ៈ
ងាយប្សួលសប្មារ់ប្កុមដែលតទីរតកីតថមមីិនទន់បានចុះរញជ ីោផ្លូវការ អាចដាក់សំត ី
គតប្មាង តាមរយៈភាពោម្ែគូោមួយអ្ងគការ ឬប្កមុដែលបានចុះរញជ ីោផ្លូវការរចួ។ អ្ងគ
ការ និងប្កមុដែលមានចណំារ់អារមម ៏ អាចដាក់សំត ីគតប្មាង និងរបាយការ ៍
ររស់ខលួនោភាសាដខមរ ដែលប្តូវតៅនឹងលកខ ៈវនិចិឆ័យររស់កមមវធិី វយ៉ ។ មូលនិធិតនះ 
មានទំហោំរ់ពី ៥.០០០អុ្ឺរូ ែល់ ២៥.០០០អុ្ឺរូ។ 
 

 មូលនធិសិប្មារ់ការដសវងរកការោបំ្ទមតបិ្រករតដាយប្រសទិធភាព៖ តតត តតលីអ្ងគការនិងរ
ណាត ញន្ទន្ទ តែីមបពីប្ងងឹប្រសិទធភាព សមតថភាពដផ្នករញចុ ះរញចូល ការដសវងរកការោបំ្ទ
មតិ និងរតងកីនសតមលងររស់ប្កមុជនដែលងាយរងតប្ោះនងិដែលប្តូវបានតគតរសីតអ្ងី។ 
មូលនិធសិប្មារ់ការដសវងរកការោបំ្ទប្រករតដាយប្រសិទឋភាពដែលោក់ោក់សប្មារ់
ប្រតទសនមិួយៗមានទំហទំកឹប្បាក់ពី ២៥.០០០អុ្ឹរូ ែល់ ២០០.០០០អុ្ឹរូសប្មារ់រយៈ
តពលចតន្ទល ះព១ី៨ តៅ៣៦ដខ។ 
 

 មូលនធិសិប្មារ់ការម្ចនប្រឌ្តិថមីៗ  នងិការតរៀនសូប្ត៖ តតត តតៅតលីអ្ងគការសងគមសុីវលិ
ដែលចង់តរៀនសូប្តពកីារម្ចនប្រឌ្ិត/សាកលបងនិងពប្ងីកវធិសីាស្រសតនិងគំនិតថមីៗ ដែលតតត
តតលីការរតងកតីថមីតដាយយកមនុសស(ប្កុមតោលតៅ)ោចំរងដែលមានរររិទោក់ោក់ 
និងពាក់ពន័ធតៅនងឹប្កុមតោលតៅតែីមប ីរតងកនីភាពអ្ង់អាច រតងកនីសតំលង/ដសវងរកមតោិំ
ប្ទប្រករតដាយប្រសទិឋភាពសប្មារ់ប្កមុដែលងាយរងតប្ោះ នងិប្កមុដែលប្តវូបានតគ
តរសីតអ្ងី ចំតពាះការចូលរមួតពញតលញកនុងសងគម។ មូលនធិតិនះមានទឹកប្បាក់ព៥ី.០០០
អុ្ឺរូ ែល់ ២០០.០០០អុ្ឺរូសប្មារ់រយៈតពល១២ដខ និងតប្ចនីរំផុ្ត២៤ដខ។ 
 

 មូលនធិសិប្មារ់សកមមភាពរន្ទា ន់ភាល មៗ៖ រតងកីតភាពរត់ដរនកនុងការតធវសីកមមភាពរមួោន
តែីមបតីដាះប្សាយរញ្ហា ោក់ោក់/ោរ់យកឳកាសដែលតកីតត ងីរន្ទា ន់ភាល មៗតែីមបី
តល ស់រតូរតោលនតោបាយ ឬការអ្នុវតតន្ទន្ទពាក់ពនធ័តៅនឹងការកាត់រនថយឱ្កាសចូល
រមួររស់អ្ងគការសងគមសុីវលិ។ ឳកាសន្ទន្ទប្តូវដតផ្តល់ផ្លរ៉ះពាល់ែល់ប្កុមតោលតៅ

២. សតើមានមលូនធិិប្រសេេអ្វីែលះណែលប្តវូបានផ្តលឲ់្យ? 

 

1 MANAGEMENT AND COORDINATION 

 

1.1 MANAGEMENT AND COORDINATION 
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មួយឬតប្ចីនម្នកមមវធិីវយ៉ នងិមួយឬតប្ចនីម្នប្រធានរទររស់កមមវធិ។ីមូលនិធិតនះ មាន
ទឹកប្បាក់ោរ់ព៥ី.០០០អុ្ឺរូ ែល់ ២០០.០០០អុ្ឺរូសប្មារ់រយៈតពលព៦ី ែល់១២ដខ។ 
 

 មូលនិធនិីមួយៗ មានវធិសីាស្រសតតផ្សងៗោន កនុងការដាក់សំត ីគតប្មាង ការវាយតម្មលគតប្មាង និងការតធវរីបាយ
ការ ៏អ្ពំគីតប្មាង ។ មូលនធិសិប្មារ់ពប្ងឹងសិទធិនងិភាពអ្ង់អាច និងមូលនធិិខាន តតូចដែលតរៀរចំត ងីតែីមបតីឆលយីតរ 
ចំតពាះឱ្កាសនងិសកមមភាពរន្ទា ន់ភាល មៗ មានភាពរត់ដរនតប្ចីន និងមានតប្មូវការ និងលកខខ័ ឌ តិចោងមូលនិធិ
តផ្សងតទៀត។ មូលនិធសិប្មារ់ការដសវងរកការោបំ្ទមតិប្រករតដាយប្រសិទធភាព នងិមូលនិធសិប្មារ់ការម្ចនប្រឌ្ិតថមីៗ   
មានតប្មូវការនិងលកខខ័ ឌ តប្ចីនោង តែីមបកីាត់រនថយហានិេ័យ និងរតងកនីគ តនយយភាព។ោមួយោន តនះដែរ តយងី
សូមជប្មញុឲ្យអ្នកពិនតិយតមីលកប្មងសនំួរដែលប្តូវបានតគសួរញឹកញារ់តាមរយៈhttps://www.voice.global/f-a-q/ 

វយ៉ មានភាពខុសពីកមមវធិីផ្តល់មូលនិធតិផ្សងៗតទៀត។ វយ៉ តដាយអាចឲ្យប្កមុនិងអ្ងគការសងគមសុីវលិ ដាក់
សំត ីគតប្មាងដែលមានលកខ ៈងាយប្សួល ងាយតប្រីប្បាស់ និងមានភាពម្ចនប្រឌ្ិតដែលភាពរត់ដរនតាមប្កុមតោល
តៅ និងប្រតេទមូលនិធ។ិ 
    

 

 

ជហំាន កចិចការ សកមមភាព 
ជហំាន ១ តរៀរចំសប្មារ់ការ 

ប្រកាសឱ្យដាក់ សំត ី
គតប្មាង 

តោងតាមការវភិាគរររិទប្រោបំ្រតទស និងអ្ងគការម្ែគូដែលមានប្សារ់ ប្កុម
ការងារវយ៉ប្រោកំមពុោនឹងផ្តល់តោលការ ៍ដ ន្ទអំ្ំពីប្រធានរទធំៗ និងចំ ុចសំ
ខាន់ៗ ដែលគតប្មាងប្តូវតតត តការយកចិតតទុកដាក់។ ែំត ីរការតនះនឹងប្តូវតធវីត ងី
ោតរៀងរាល់ឆ្ន  ំតៅតាមកាលវភិាគម្នការដាក់សំត ីគតប្មាង។តយងីក៏តប្រីឧរករ ៍
វភិាគទិននន័យ PowerBi តែីមបវីភិាគគតប្មាងសំត ីដែលបានទទួលតាមរយៈទប្មង់
អ្នឡាញ Smartsheets ផ្ងដែរ។  

ជហំាន ២ ប្រកាសឱ្យដាក់ សំត ី ប្រកាសដាក់ពាកយសំត ីគតប្មាងដែលបានអ្នុម័ត (ោ៉ងតហាចណាស់មានរយៈ
តពញ ៦សបាត ហ៍ សប្មារ់ឱ្យតរកខជនដាក់សំត ីគតប្មាង)។ សកមមភាពផ្សពវផ្ាយ
តាមមូលដាឋ ន តែីមបផី្តល់ព័ត៌មានឲ្យបានទូលំទូោយ ែល់ប្កុមតោលតៅនឹងប្តូវតធវី
ត ងីរមួទងំតាមរណាត ញសងគម។   

ជហំាន ៣ ោបំ្ទ 

 

ែំត ីរការដាក់ពាកយសំត ីគតប្មាងគឺោដផ្នកមួយម្នការសាងសមតថភាព។ អ្នកដាក់
ពាកយ ប្តូវទទួលបានតោរល់ប្ត រ់ដែលមានប្រតោជន៍រន្ទា រ់ពីសំត ីគតប្មាងប្តូវ
បានវាយតម្មលតហយី។ អ្ងគការអុ្កសាវ ម ប្រោបំ្រតទស ប្តូវតរៀរចំផ្តល់ព័ត៌មានអ្ំពី
សំត ីគតប្មាង តដាយតប្រីលកខ ៈម្ចនប្រឌ្ិត។ 

ជហំាន ៤ ការចប្មាញ់ វយ៉ បានតាក់ដតងត ងីោកមមវធិីដែលមានការដាក់ពាកយសំត ីគតប្មាង តាមលកខ
 ៈប្រកួតប្រដជង។ ប្កុម ឬអ្ងគការសងគមសីុវលិ ប្តូវដតដាក់ពាកយសំត ីគតប្មាង 
តហយីសំត ីទងំតន្ទះនឹងប្តូវពិនិតយនិងវាយតម្មលប្រករតដាយតមាល ភាព។សប្មារ់

៣. សតើប្តូវដាក្់ពាក្យ ាំសែើ គសប្មាងសដាយរសរៀរណា? 

1 MANAGEMENT AND COORDINATION 

 

1.1 MANAGEMENT AND COORDINATION 

 

https://www.voice.global/f-a-q/
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ប្រតទសកមពុោ គតប្មាងសំត ីសប្មារ់មូលនិធិពប្ងឹងសិទឋិនិងភាពអ្ង់អាច អាចដាក់
ពាកយោភាសាដខមរ ឬអ្ង់តគលស តហយីរដនថមោមួយនឹងការសរតសគតប្មាងសំត ីរ 
តាមរយៈការថតសំតលង និង/ឬវតិែអូ្ខលី។សប្មារ់គតប្មាងសំត ីរមូលនិធិែម្ទតទៀត
ប្តូវដតដាក់ពាកយោភាសាអ្ង់តគលស។  

សំត ីគតប្មាងទងំអ្ស់នឹងប្តូវវាយតម្មល តដាយដផ្ែកតាមសិទធិសមប្សរ និងលកខ 
វនិិចឆ័យដែលោតប្មូវការ (ការពិនិតយនិងវាយតម្មលមានរយៈតពល៦សបាត ហ៍ តហយី
អាចពនាតពលអាប្ស័យតៅតាមចំនួនម្នគតប្មាងដែលបានទទួល)។  

តប្ៅពីការវាយតម្មលតដាយដផ្ែកតលីមូលដាឋ នសិទធិសមប្សរ នឹងមានការវាយ តម្មលោ
រឋមតៅតលីសមតថភាពររស់អ្នកដាក់ពាកយ។ ការចុះតមីលតដាយតា ល់ដែលោដផ្នក
មួយម្នការវាយតម្មល អាចនឹងប្តូវតធវីត ងី តែីមបធីាន្ទថាអ្នកដាក់ពាកយ មានអ្េិបាល
កិចច និងរតរៀររររប្គរ់ប្គងគ តនយយសមប្សរ ប្ពមទងំតែីមបពីិនិតយតមីលកមមវធិី
ដែលមានប្សារ់។ 

ជហំាន៥ ការតប្ជីសតរសី កាលណាការវាយតម្មលចរ់សពវប្គរ់ អ្នុសាសន៍សប្មារ់ការផ្តល់មូលនិធិ រមួនឹងអ្នុ
សាសន៍អ្ំពីការអ្េិវឌ្ឍសមតថភាព នឹងប្តូវបានដាក់តៅអ្ងគការអុ្កសាវ មប្រោបំ្រតទស
តែីមបសីតប្មច។ ប្គរ់សំត ីគតប្មាងដែលោរ់កនុងការចប្មាញ់ នឹងប្តូវដាក់ពិនាុនិង
ោត់ចំណាត់ថាន ក់តដាយតប្រីលកខ វនិិចឆ័យដែលមានខាងតប្កាម។ 

ជហំាន ៦ កិចចប្ពមតប្ពៀង តៅតពលសំត ីគតប្មាងប្តូវបានសតប្មចនិងោផ្លូវការតហយី កមមវធិី វយ៉ នឹងតធវីកិចច
ប្ពមតប្ពៀងោមួយប្កុម ឬ អ្ងគការដែលទទួលបានតោគជ័យ។ កិចចប្ពមតប្ពៀង មានរ
យៈតពលតៅតាម  គតប្មាងនីមួយៗ។ ដផ្នការ រយៈតពលនិងថវកិាដែលទទួលបាន
ការអ្នុម័តនឹងប្តូវដាក់រញចូ លកនុងកិចចប្ពម តប្ពៀង។ កិចចប្ពមតប្ពៀងនឹងរញចូ លនូវលកខ
ខ ឌ័ និងតប្មូវការតផ្សងៗ។ 
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សតើអ្ងគការររ អ់្នក្គួរដាក្់ពាក្យ ុាំសៅសពលណា? 

ការប្រកាសឱ្យដាក់សំត ីគតប្មាងនឹងប្តូវផ្ាយោតរៀងរាល់ឆ្ន  ំ តាមរយៈតគហទំព័រ www.voice.global នងិ 

www.facebook.com/voice.global.online។ សំត ីគតប្មាងសប្មារ់មូលនិធិពប្ងងឹសិទធិនងិភាពអ្ង់អាច និងការ
ម្ចន ប្រឌ្តិថមីៗ និងការតរៀនសូប្ត អាចដាក់ពាកយបានតដាយដផ្ែកតលីការប្រកាសចំដ កឯមូលនិធិការដសវងរកការោបំ្ទ
មតិប្រករតដាយប្រសិទធភាពនងឹោរ់តផ្តីមទទលួពាកយតដាយតដាយដផ្ែកតលីតពលតវោកំនត់ោក់ោក់។ ការពិនិតយនិង
វាយតម្មលសំត ីគតប្មាងនឹងប្តូវតធវីត ងីពីរជុកំនុងមួយឆ្ន ។ំ តនះមានន័យថាគតប្មាងសំត ីដែលបានដាក់មុនតពលកាល
កំនត់ម្នការវាយតម្មលជុទំី១ នងឹប្តូវបានពនិិតយតៅក ុំងតពលតន្ទះ តហយីឧទហរ ៍គតប្មាងសំត ីដែលដាក់រន្ទា រ់ពី
ម្ថៃទី១៦ដខតមសា នឹងប្តូវបានពិនិតយវាយតម្មលតៅជុំរន្ទា រ់។ 

ចតំពាះមូលនធិសិប្មារ់សកមមភាពរន្ទា ន់ភាល មៗ អ្នកអាចសរតសោសារអុ្ដីម៉លមយួតៅតពលណាក៏បាន តផ្្រីតៅ
កាន់ cambodia@voice.global តែមីបរីងាា ញ/ពនយល់ពសីកមមភាពរន្ទា ន់ភាល មៗ មយួឬពរីប្រតោគអ្ពំមូីលតហតុ
ដែលឳកាសតនះវារន្ទា ន់រផុំ្ត នងិមានដតមយួ។ 

តនះមានន័យថាគតប្មាងសំត ីទងំអ្ស់អាចដាក់សំត ីបានប្គរ់តពលតាមរយៈwww.voice.global រុ៉ដនត
នឹងប្តូវបានពិនិតយវាយតម្មលតដាយដផ្ែកតលីដផ្នការតពលតវោែូចខាងតប្កាមៈ  

ប្រភេទនៃមូលៃធិ ិ ផុតកណំត់នៃការដាក់

ពាកយ 

កាលររភិ ឆ្ទនៃការភ ល្ ើយ

តរ 

ដំភណើរការភរៀរ្ំកិ្ ចសៃា 

ពប្ងងឹសទិធនិងិភាព
អ្ង់អាច 

តូចគសឺាែ ត 

(Small is Beautiful) 

ការពិនិតយនងិវាយតម្មលជុំទី
១ 

១៦ តមសា ២០១៨ មុន
តម៉ាង ៥ ោៃ ច 

ការពិនិតយនងិវាយតម្មលជុំទី
២ 

១៦ កញ្ហញ  ២០១៨ មុន 
តម៉ាង ៥ ោៃ ច 

ការពិនិតយនងិវាយតម្មលជុំទ១ី 

០២ មថុិន្ទ ២០១៨ 

 

ការពិនិតយនងិវាយតម្មលជុំទី២ 

០១ វចិឆកិា ២០១៨ 

ការពិនិតយនងិវាយតម្មលជុំទ១ី 

០៦ សហីា ២០១៨ 

 

ការពិនិតយនងិវាយតម្មលជុំទី២ 

០២ មករា ២០១៩ 

ការម្ចនប្រឌ្តិថមីៗ  នងិ
ការតរៀនសូប្ត 

ការពិនិតយនងិវាយតម្មលជុំទី
១ 

ការពិនិតយនងិវាយតម្មលជុំទ១ី 

០២ មថុិន្ទ ២០១៨ 

ការពិនិតយនងិវាយតម្មលជុំទ១ី 

០៦ សហីា ២០១៨ 

http://www.voice.global/
http://www.facebook.com/voice.global.online
mailto:cambodia@voice.global
http://www.voice.global/
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តតាះ សាកលបងអ្វដីែល
ថម!ី(Let’s try 

something new) 

១៦ តមសា ២០១៨ មុន
តម៉ាង ៥ ោៃ ច 

ការពិនិតយនងិវាយតម្មលជុំទី
២ 

១៦ កញ្ហញ  ២០១៨ មុន
តម៉ាង ៥ ោៃ ច 

 

ការពិនិតយនងិវាយតម្មលជុំទី២ 

០១ វចិឆកិា ២០១៨ 

 

ការពិនិតយនងិវាយតម្មលជុំទី២ 

០២ មករា ២០១៩ 

ការដសវងរកការោបំ្ទមតិ
ប្រករតដាយប្រសទិធ
ភាព 

តតាះ តធវវីាឲ្យតកតីត ងី! 
(Let’s make it 

happen) 

៣០ តមសា ២០១៨ មុន
តម៉ាង ៥ ោៃ ច 

 

១៨ មថុិន្ទ ២០១៨ 

 

២០ សហីា ២០១៨ 

 

សកមមភាពរន្ទា ន់ភាល មៗ 

តប្របី្បាស់ឳកាសតពល
តនះ (Using the 

moment) 

តរីកទទលួសំត ីរប្គរ់
តពល 

 

រងាា ញពីគនំិតររស់អ្នកតាមរយៈ 
cambodia@voice.global តែីមបទីទលួបានការអ្តញជ ីញឲ្យ
ដាក់សំត ីគតប្មាងតពញតលញ 

 

តនះមានន័យថាអ្ងគការអុ្កសាវ ម ប្រោបំ្រតទសកមពុោមានតពលោ៉ងតហាចណាស់ ៦សបាត ហ៍កនុងការពិនតិយនិង
វាយតម្មលរាល់គតប្មាងសំត ីទងំអ្ស់ដផ្ែកតាមសិទធសិមប្សរ និងលកខ វនិិចឆ័យររស់គតប្មាង។រន្ទា រ់ព៦ីសបាត ហ៍ 
គតប្មាងសំត ីដែលប្តូវបានរែិតសធនឹងទទួលបានការតឆលយីតរ។ចំតពាះគតប្មាងសំត ីដែលនឹងប្តូវរញជូ នរនតតៅ
ែំណាក់កាលចុងតប្កាយ (ការវាយតម្មលពីអ្ងគការ) នឹងមានតពលរហូតែល់១០សបាត ហ៍រដនថមតទៀតសប្មារ់គតប្មាង
សំត ី និងការដកសប្មលួថវកិា ការវាយតម្មលពអី្ងគការ ការពិនិតយោមួយមាច ស់ជំនួយ និងតធវីកុងប្តា។ប្គរ់អ្នកដាក់
គតប្មាងសំត ីទងំអ្ស់នឹងប្តូវបានផ្តល់ែ ឹំងអ្ំពីលទឋផ្លម្នគតប្មាងសំត ីររស់តគ រុ៉ដនតសប្មារ់ដតគតប្មាងសំត ី
ដែលបានឆលងែល់វគគវាយតម្មលពីគតប្មាងរុ៉តណាណ ះដែលនងឹទទួលបានមតិប្តលរ់ោក់ោក់។ 

ទក់ទងនឹងការផ្សពវផ្ាយ ប្កុមការងារប្រោបំ្រតទសនឹងកំនត់តោលតៅសប្មារ់តធវីការផ្សពវផ្ាយដែលតឆលីយ
តរនឹងកាលវភិាគខាងតល។ី 

សតើអ្នក្ណាណែលអាចដាក្់ពាក្យ ុាំបាន? 

mailto:cambodia@voice.global
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អ្ងគការដែលបានចុះរញជ ីប្តឹមប្តូវតាមចារ់ ឬមានការទទលួសាគ ល់ ឧទហរ ៍ ពីប្រធានឃុ។ំ អ្ងគការតន្ទះប្តូវ
ដតមានឬតរកីគ នធីន្ទោរតដាយមានត ម្ ះររស់តរកខជនោមាច ស់គ នី។  អ្ងគការអាចដាក់ពាកយសំត ីគតប្មាងដត
មាន ក់ឯង ឬចូលរមួោម្ែគូរមួោន ។ ម្ែគូ4 គឺោការសហការររស់ប្កុមឬអ្ងគការសងគមសុីវលិមួយឬតប្ចីន ដែលអ្នុវតតរមួោន
នូវគតប្មាងរមួតហយីដែលប្គរ់ភាគីរមួចំដ កកនុងគតប្មាងទងំមូល។ ការសហប្រតិរតតិការសប្មារ់តោលតៅតនះគួបាន
គូសរញ្ហជ ក់កនុងកិចចប្ពមតប្ពៀងោមួយោន មយួ។ កនុងករ ីតនះ តណំាងភាពោម្ែគូ (ដែលតៅថា «ភាគីែឹកន្ទ»ំ) ដាក់
ពាកយសំត ីគតប្មាងកនុងន្ទមម្ែគូទងំមូល។ កនុងករ ីតនះ មានដតភាគែីឹកន្ទរុ៉ំតណាណ ះដែលប្តូវចុះរញជ ីឱ្យប្តមឹប្តូវតាម
ចារ់ មនិោបំាច់សមាជកិទងំអ្ស់តទ។ ប្រសិនតរីសំត ីគតប្មាងទទលួបានការអ្នុម័តតន្ទះ ភាគីែឹកន្ទបំ្តូវទទលួខុស
ប្តូវតលីការអ្នុវតតគតប្មាងរមួ។ អ្នកដាក់ពាកយអាចនងឹរតងកីតភាពោម្ែគូមួយោមួយអ្ងគការមិនរកកំម្រ ឬ ប្កុមហ ុនឯក
ជនណាមួយតែីមបអី្នុវតតគតប្មាងឬ ដផ្នកណាមួយម្នគតប្មាង រុ៉ដនតតទះោោ៉ងណាក៏តដាយ ភាពោម្ែគូដររតនះប្តូវដត
រញ្ហជ ក់ឲ្យបានចាស់កនុងសំត ីគតប្មាង ។ សំត ីគតប្មាងអាចដាក់រញចូ លនូវសកមមភាពតផ្សងៗ តែមីបពីប្ងឹងសមតថភាព
ររស់ប្កុមឬអ្ងគការ។ សូមតមលីដផ្នកខាងតប្កាម៖ 

សតើសយើងគួររញ្ជូ នពាក្យ ាំសែើ គសប្មាងររ ស់យើងសៅេីណា? 

សំត ីគតប្មាង ប្តូវដតតប្រីនូវទប្មង់ដរររទររស់កមមវធិីវយ៉ដែលមានតៅកនុង www.voice.global.5 ។ សំត ី
គតប្មាងគួរដតរំតពញឲ្យសពវប្គរ់និងដាក់តសនីតៅតគហទព័ំរដែលប្តឹមប្តូវតាមរយៈwww.voice.global។ សូមកត់
សំោល់ថា ទំហអំ្តិររមិាររស់ឯកសារដែលអាចទទលួបានមានទំហ ំ១០ MB។ 

តៅតលីទប្មង់ដរររទតាមអ្នឡាញ អ្នកដាក់សំត ីគតប្មាងប្តូវបានផ្តល់អ្នុសាសន៍ឲ្យចុចតលីប្រអ្រ់៉ ៉តផ្្កីារ
តឆលយីតរមកខ្ុ ំ៉ ។៉វធិីតនះនឹងធាន្ទថាទប្មង់សំត ីររស់អ្នកប្តូវបានដាក់រចួរាល់។ តៅតពលដែលែំត ីរការតប្ជីសតរសី
បានរញច រ់ តយងីនឹងតផ្្ីរអុ្ីដម៉លជូនែ ឹំងតៅអ្នកថាតតីទប្មង់សំត ីររស់អ្នកតោគជ័យឬអ្ត់។តយងីនឹងផ្តល់នូវ
ព័ត៌មានប្តលរ់ោក់ោក់សប្មារ់ដតគតប្មាងសំត ីណាដែលោរ់កនុងែណំាក់កាលចប្មាញ់ដែលប្តូវបានរែិតសធ
រុ៉តណាណ ះ។ 

សតើសធវើែូចសមតច ប្រ និសរើអ្នក្មាន ាំែួរអ្ាំពីែាំសែើ រការសនះ? 

សំ ួរតផ្សងៗអ្ពំីការដាក់ពាកយសំត ីគតប្មាង ប្តូវតធវីត ងីតាមរយៈអុ្ីដម៉ល ឬ កនុងការពិតប្ោះតោរល់។ មុន
តពលតធវីែូចតនះតយងីសូមជប្មញុឲ្យអ្នកពនិិតយតមលី ស ួំរដែលបានសួរញឹកញារ់តាមរយៈ
https://www.voice.global/f-a-q/ តែមីបតីមីលថាតតីស ួំរររស់អ្នកធាល រ់ប្តូវបានតគសួរនិងតឆលីយតរឬតៅ។ប្រសិនោ

                                                           
4consortium 
5 The model application format can be downloaded from http://www.voice.global/... 

http://www.voice.global/
https://www.voice.global/f-a-q/
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មិនទន់មានតទ សូមទនំ្ទក់ទនំងមកកាន់ cambodia@voice.global។ តយងីនងឹពាោមតឆលីយតរឲ្យបានតលឿន 
តហយីប្រសិនោពាក់ពនឋ័ សំនរួររស់អ្នកនឹងប្តូវដាក់រញចូលកនុងតគហទព័ំរររស់វយ៉។ 

សតើការ សប្មចក្នុងការផ្តលម់ូលនិធនិឹងសធវើស ើងសៅសពលណា? 

ប្រសិនតរអី្នកដាក់សំត ីគតប្មាងសប្មារ់មូលនិធិររស់វយ៉ វយ៉នឹងតធវី តសចកតសីតប្មចកនុងរយៈតពល ៦ សបាត ហ៍រន្ទា រ់
ពីកាលររតិចឆទកនំត់កនុងតារាងដផ្នការខាងតលី។ចំនុចតនះមនិអ្នុវតតសប្មារ់មូលនធិិសកមមភាពរន្ទា ន់ភាល មៗតន្ទះតទ 
ដែលអ្នុវតតតាមរតរៀរតផ្សង (បានរញ្ហជ ក់តៅកនុងដផ្នការតពលតវោផ្ងដែរ)។ សូមចណំាថំា អ្ងគការមួយអាចដាក់
គតប្មាងសំត ីមូលនិធិតប្ចីនតផ្សងោន  រុ៉ដនតកិចចប្ពមតប្ពៀងអាចប្តូវបានតរៀរចសំប្មារ់មូលនិធិដតមួយកនុងក ុំងតពល
មួយរុ៉តណាណ ះ។សូមចំណាថំាចំនុចតនះអ្នុវតតដតចំតពាះភាគែីឹកន្ទគំតប្មាងសំត ីរុ៉តណាណ ះ អ្នកអាចតធវីោម្ែគូររស់
គតប្មាងសំត ីែម្ទតទៀតតាមចំនួនដែលសមតហតុផ្ល។ 

សតើអ្វីែលះសធវើឱ្យ ាំសែើ គសប្មាងេេួលបានសជាគជយ័? 

កតាត ខាងតប្កាមតនះ គឺោការដ ន្ទសំប្មារ់អ្នកដាក់សំត ី តែីមបឲី្យែងឹថា តតសីំត ីររស់ពួកតគបានតតត ត
តលីរញ្ហា ធំៗ និងអាចទទលួបានការពិោរណាដែរឬតទ៖  

• សកមមភាពដែលោបំ្ទនងិរំតពញឱ្យ «ប្រធានរទធំររស់កមមវធិីវយ៉ ដែលមានឥទធពិលនិងផ្លរ៉ះពាល់ែល់
ប្កុមតោលតៅ»។  

• ការប្បាប្ស័យទក់ទងនងិវធិសីាស្រសតចូលរមួដែលរមួចំដ កតលីកសាួយការយល់ែឹង ឥទធពិលតលីការយល់ែងឹ 
សហប្រតរិតតិការ និងការសហការ។  

• រងាា ញពីការផ្ាភាជ រ់ ឬការសប្មរសប្មលួោមយួអ្ងគការ សហគមន៍និងសាថ រ័នរដាឋ េិបាលដែលពាក់ព័នធ។  
• ការតលីកសាួយនិងការចូលរមួររស់ស្រសតីតៅប្គរ់កប្មតិ កនុងការអ្នុវតតសកមមភាព។  
• ការរងាា ញថាផ្លប្រតោជន៍ដែលរតងកតីត ងីតដាយគតប្មាងនឹងប្តូវមានផ្លប្រតោជន៏សមប្សរ និងទូលំទូ

ោយ។  
• សកមមភាពទងំឡាយដែលរងាា ញអ្ំពីផ្លប្រតោជន៍រយៈដវងសប្មារ់ប្រោជនទូតៅនិងប្កុមជនដែលងាយរង

តប្ោះនិងមានការតរសីតអ្ងីខាល ងំ។  
• ការរងាា ញអ្ពំីជំន្ទញនិងរទពិតសាធន៍កនុងសហគមន៍/សងគមសុីវលិ/តាមវស័ិយនងិតំរន់េូមិសាស្រសត។  
• ការរងាា ញអ្ពំីការយល់ែឹងកនុងការប្គរ់ប្គងគតប្មាងនិងវធិសីាស្រសតតប្រីប្បាស់មូលនិធ។ិ 
• ការតលីកសាួយការចូលរមួោ៉ងតពញតលញ និង ប្រករតដាយតមាល ភាពនិងគ តនយយភាព។  
• ការរមួចំដ ករែិភាគដែលតសនីត ងីតដាយអ្ងគការនងិ/ឬប្កុមតោលតៅ មានែូចោ កមាល ងំការងារ 

ការោិល័យ សមាា រៈ នងិថវកិា។  
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ក្ត្តត មនិសជាគជយ័ៈ  

• សំត ីដែលមនិប្តូវតាមលកខ ះវនិិចឆ័យ 
• សំត ីដែលមនិប្តូវទប្មង់ររស់កមមវធិីវយ៉ ឬ មនិបានតឆលីយសំ ួរសំខាន់ៗ 
• សំត ីដែលមានតម្មលោបំ្ទដផ្នកប្គរ់ប្គង និងការប្រតិរតិតការរែឋបាលមានសមមាប្តខពស់មនិសមតហតុផ្លនិង

សំត ីតលីសមាា រៈខពស់ 
• ថវកិាសប្មារ់ការែឹកជញជូ នផ្លូវឆ្ៃ យ 
• ោទូតៅ ការទញិោនយនត ែ ីឬ អ្ោរ 
• ខវះព័ត៌មានលំអ្ិតអ្ំពីប្រសិទធភាពម្នការតប្រីប្បាស់ថវកិា ឬមានការចណំាយតលីការតរៀរចំសំត ីគតប្មាង។  
• ថវកិាសប្មារ់តសវាពា ិជជកមម ឬ សកមមភាពពា ិជជកមមតផ្សងតទៀត។ 
• តតត តតលីការរ តុ ះរណាត លរុគគលិកខាល ងំតពក។  

ការផ្ាភា្ជ រន់ិងការសរៀន បូ្ត 

ដផ្នកម្នការផ្ាភាជ រ់និងការតរៀនសូប្តផ្តល់ឱ្កាសែ៏សំខាន់មយួកនុងការផ្ាភាជ រ់ោមយួអ្នកពាក់ព័នធន្ទន្ទតែីមប ី
តរៀនសូប្តែកប្សង់រទពិតសាធន៏ោមួយោន ។ កមមវធិី វយ៉ តលីកសាួយនិងោបំ្ទការផ្ាភាជ រ់និងការតរៀនសូប្តោទូតៅ។ 
អ្នកទទលួមូលនិធទិងំអ្ស់ ប្តូវបានតលកីទឹកចិតតឱ្យដាក់រញចូ លការផ្ាភាជ រ់ និងសកមមភាពតរៀនសូប្តតៅកនុងសំត ីគ
តប្មាង។ ែូតចនះ អ្នកគួរ៖  

• តធវីដផ្នការសប្មារ់ការចូលរមួររស់ប្កុមតោលតៅ និងអ្នកពាក់ព័នធចមបងៗកនុងែណំាក់កាលគតប្មាងទងំអ្ស់ 
រមួទងំការសតប្មចដែលមានការពាក់ព័នធនឹងគតប្មាង។ 

• រតងកីតរតរៀរវារៈសប្មារ់តធវឲី្យមានការតល ស់រតូរសប្មារ់គតប្មាង និងសប្មារ់អ្ងគការររស់អ្នកោទូតៅ។ 
• រតងកីតរតរៀរវារៈតរៀនសូប្តឬសំ ួរតរៀនសូប្តតា ល់ខលួនររស់អ្នក។ 
• ចូលរមួោមួយប្កុមឬសហគមន៍តែីមបដីចករដំលករទពិតសាធន៏និងការផ្តួចតផ្តីមគំនិតថមីៗ ។ 
• តលីកត ងីនូវវធិីសាស្រសតម្ចនប្រឌ្ិតឬែំតណាះប្សាយតផ្សងៗ ដែលអាចតធវីការសាកលបង តហយីតរីតោគជ័យ នងឹ

ប្តូវពប្ងីកឱ្យបានតប្ចីន។ 
• ចងប្កងោឯកសារនូវការតរៀនសូប្តបាននិងការតល ស់រតូរទងំអ្ស់ដែលកំពុងតកីតត ងីតៅកនុងគតប្មាង ររស់អ្ន

ក។ 
• ចូលរមួកនុងការប្រមូលករ ីសិកាអ្ំពកីាររកីចតប្មីនដែលោដផ្នកមួយម្នការប្តួតពិនិតយនិងវាយតម្មលគតប្មាង។ 
• ចូលរមួោ៉ងសកមមោមួយអ្នកទទួលមូលនធិិែម្ទតទៀត និងប្កុមការងារររស់កមមវធិី វយ៉ តរៀនសូប្តពីតោគជ័យ 

ការររាជ័យ នងិកតាត ប្រឈម។ 
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កមមវធិី វយ៉ តប្រែីំត ីរការវាយតម្មលដែលមាន ៣ ជំហាន គឺ៖ 

១. លកខ វនិចិឆ័យខពស់រំផុ្តគឺ សំត ីគតប្មាងទងំអ្ស់ប្តវូដតប្តូវតាមសតង់ដាអ្របររមា ។ ប្រសនិតរីសំត ី
គតប្មាងមិនប្តូវតាមលកខ វនិិចឆ័យខពស់រំផុ្តទងំអ្ស់តទ សំត ីតន្ទះនងឹប្តូវរែិតសធ។ 

២. លកខ វនិិចឆ័យដែលទក់ទងនឹងគុ ភាពសំត ីគតប្មាង (ការពិនតិយគតប្មាង)។ 

៣. លកខ វនិិចឆ័យដែលទក់ទងនឹងគុ ភាពម្នអ្ងគការដែលោតរកខជនឬភាគីែកឹន្ទ ំ(ពិនិតយអ្ងគការ)។ 

ចំតពាះមូលនិធខិាន តតូច (សប្មារ់ការតលីកសាួយសិទធិនងិរតងកីនភាពអ្ង់អាច ដែលមានទកឹប្បាក់ប្តឹម 
២៥.០០០អុ្ឺរូ លកខ វនិិចឆ័យអាចមានភាពងាយប្សួលោង)។  

ជាំហាន១៖ លក្ខែវនិិចឆយ័ែព រ់ាំផ្ុត 

លកខ វនិិចឆ័យខពស់រំផុ្ត គោឺសតង់ដាអ្របររមាដែលសំត ីទងំអ្ស់ប្តូវតធវីឱ្យបានតាម លកខ វនិចិឆ័យ
ទងំតនះគឺ៖ 

  ក. ទប្មង់សំត ីអាចដាក់បានសប្មារ់ អ្ងគការដែលចុះរញជ ីប្តឹមប្តូវតាមចារ់/មានការទទួលសាគ ល់ តហយី
ប្តូវមានគ នធីន្ទោរ ដែលតប្រីត ម្ ះតរកខជន ឬសូមបដីតតទីរដតតរីកសប្មារ់តោលតៅររស់វយ៉ក៏តដាយ ។ 

  ខ. តលីកដលងដតមូលនិធពិប្ងងឹសិទធិនងិភាពអ្ង់អាច(ប្កុមដែលតទីរតកីតថមមីិនទន់បានចុះរញជ ីោផ្លូវការ)  
ការដាក់ពាកយប្តូវតរីកទទួលតសនីសុំពអី្ងគការដែលបានចុះរញជ ីប្តឹមប្តូវកនុងប្រតទសកមពុោ 6។ 

  គ. គតប្មាងប្តូវតដាះប្សាយប្រធានរទធំមួយឬតប្ចីនដែលតធវឱី្យមានឥទធពិល៖ 

• តធវឱី្យប្រតសីរត ងីនូវលទធភាពតប្រីប្បាស់ធនធាន (ផ្លិតភាព) (ហរិញញវតថុ ែីធលី និងទកឹ)និងការងារ។ 

• តធវឱី្យប្រតសីរត ងីនូវលទធភាពតប្រីប្បាស់តសវាសងគម សុខភាពនិងអ្រ់រ ំោពិតសស។ 

• រតងកីនររោិកាសសប្មារ់ការចូលរមួកនុងនតោបាយ។ 

  ឃ. គតប្មាងនឹងផ្តល់ផ្លប្រតោជន៍ែល់ប្កុមតោលតៅមយួឬតប្ចីនែូចខាងតប្កាម៖  

១. អ្នកដែលរស់តៅោមយួពកិារភាព  

                                                           
6 For the purposes of Cambodia this means registration with the Ministry of Interior. 

៤. សតើ ាំសែើ គសប្មាងររ អ់្នក្ប្តូវបានវាយតម្មលសដាយរសរៀរណា? 
 

1 MANAGEMENT AND COORDINATION 

 

1.1 MANAGEMENT AND COORDINATION 
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 ២. អ្នកប្សឡាញ់តេទែូចោន  អ្នកប្សឡាញ់តេទទងំពីរ  អ្នកដែលរតូរតេទ។   
 ៣. ស្រសតីដែលទទលួរងការតកងប្រវញ័ច  ការរតំោេរំពាន និងអ្ំតពីហងិា។  
 ៤. ប្កមុមនុសសដែលទទួលរងការតរសីតអ្ីងែូចោ មនុសសវយ័តកមង នងិោស់ជរា។ 

 ៥. ប្កមុអ្តន្ទត ប្ោម និងជនោតិតែីមភាគតិច។ 
 

 យុវជននិងស្រសតីគឺោប្កុមដែលមានភាពរងតប្ោះខពស់រំផុ្ត និងតរសីតអ្ងីខាល ងំរផុំ្ត ដែលប្តូវបានសាវ គមន៍ោ
ពិតសសនិងដាក់ចូលតៅប្គរ់គតប្មាង។  

  ង.  សប្មារ់គតប្មាងដែលតដាះប្សាយរញ្ហា រន្ទា ន់ភាល មៗ ឬការគំរាមកំដហង មិនអាចមានឥទឋិពលឬដសវងរកការ
ោបំ្ទបាន តដាយការអ្នុវតតររស់អ្ងគការមួយតន្ទះតទ អ្នកដាក់គតប្មាងសំត ីសប្មារ់សកមមភាពរន្ទា ន់ភាល មៗប្តូវ
ដតដាក់រញចូលសកមមភាពរមួោន ោតប្ចីន7។ 

  ច. តរកខជនឬភាគែីឹកន្ទ(ំប្រសិនតរសីំត ីតធវីត ងីោម្ែគូ) គឺប្តូវចុះរញជ ីប្តឹមប្តូវតាមចារ់ ោសងគមសុីវលិឬ
អ្ងគការតាមសហគមន៍ដែលមនិ រកកំម្រ តដាយមានគ នីធន្ទោរដែលមានសុពលភាព និងមានត ម្ ះររស់តរកខជ
ន។ 

  ឆ. តរកខជនឬភាគីែឹកន្ទដំែលតធវីការោមយួប្កុមជនដែលងាយរងតប្ោះរំផុ្ត និងតរសីតអ្ីងកនុងសងគម (ោ
 ពិតសសប្កមុដែលោតោលតៅររស់វយ៉) តែមីបកីសាងសមតថភាពកនុងការរញចុ ះរញចូលឬការដសវងរកការោបំ្ទ
 មតតិលផី្លប្រតោជន៍ររស់សហគមន៍។  

  ជ. តរកខជន (និងសហតរកខជនទងំអ្ស់ ប្រសិនតរសីំត ីតធវីត ងីោម្ែគូ) គឺោអ្ងគការមួយ ដែលមានគុ 
 តម្មលសនូលោតប្ចីន ប្សរោន នងឹតោលរ ំងររស់ វយ៉ កនុងការតលីកកមពស់សិទធិតសមីោន ែល់មនុសសោតិប្គរ់រូរ 
 តដាយមិនគតិពីអ្តតសញ្ហញ  តេទ ពូជសាសន៍ សញ្ហជ ត ិឬោតិពនធុ (ប្កុមជនោតិ) ជំតនឿសាសន្ទ ពិការភាព 
 ការប្រប្ពឹតតម្នតេទ វ ណៈសងគម និងអាយុ។ 

  ឈ. តរកខជន (ភាគីែកឹន្ទនំងិ/ឬសហតរកខជនឬសមព័នធ) មិនដមនោម្ែគូររស់ប្កសងួពា ិជជកមមររតទសនងិ
 ភាពោម្ែគូយុទធសាស្រសតម្នសហប្រតិរតតកិារអ្េិវឌ្ឍន៍ម្នប្រតទសហូ ង់ែ៏។ 

  ញ. សប្មារ់មូលនិធិការដសវងរកការោបំ្ទមតិប្រករតដាយប្រសិទធភាព នងិមូលនិធិសកមមភាពរន្ទា ន់ ភាល មៗ 

តរកខជនប្តូវដតរងាា ញថា មកែល់ប្តឹម ម្ថៃទី ១ ដខមករា ឆ្ន  ំ២០១៨ មូលនធិិដែលផ្តល់ឱ្យតដាយកមមវធិី វយ៉ មនិ
តប្ចីនោង ៥០% ម្នច ូំលសរុរ ប្រោឆំ្ន រំរស់អ្ងគការោតរកខជន។ តរកខជនអាចរងាា ញភាគរយតនះតលមូីល
ដាឋ នច ូំលកនុងរយៈតពល  ២០១៦-២០១៧ និង/ឬ ោកិចចសនាពីម្ែគូតផ្សង ។ ប្រសិនតរីតរកខោនោភាគី

                                                           
7 Behaviour or actions of a group of individuals or organisations working towards a common goal. When individuals or 
organisations engage in collective action, the strength of the group's resources, knowledge and efforts is combined to 
reach a goal shared by all parties. 
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ែឹកន្ទ ំ លកខ វនិិចឆ័យទងំតនះនឹងប្តូវអ្នុវតតចំតពាះម្ែគូ ទងំមូល។ តនះមានន័យថា ឧទហរ ៍ថា 
ប្រសិនោភាគីែកឹន្ទតំសនីមូលនិធីតប្ចីនោង ៥០%ម្នមូលដាឋ នច ូំលររស់អ្ងគការខលួនពី វយ៉ តន្ទះមូលដាឋ នចំ ូល
ររស់ម្ែគូរមួអ្នុវតតគតប្មាងតនះអាចរមួរញចូ លបាន។ 

  ែ. សំត ីគតប្មាងប្តូវដតដាក់សប្មារ់ប្រតេទមួយ ម្នប្រតេទមូលនធិិដចងតៅខាងតប្កាម តហយីប្តូវដតអ្នុវតត 

  តៅតាមចំននួទឹកប្បាក់នងិរយៈតពលដែលបានកំ ត់។ 

ប្រតេទមូលនធិ ិ ទកឹប្បាក់អ្របររមា ទកឹប្បាក់អ្តរិរមា រយៈតពលម្នគតប្មាង 

សថតិកនុងចតន្ទល ះ 

ការតលីកសាួយសិទធ ិនិង
ភាពអ្ង់អាច 

៥,០០០អុ្ឹរូ  ២៥,០០០អុ្ឹរូ ១២ ែល់ ២៤ ដខ 

ការដសវងរកការោបំ្ទមត ិ
ប្រករតដាយប្រសិទធភាព 

២៥,០០០អុ្ឹរូ ២០០,០០០អុ្ឹរូ  ១៨ ែល់ ៣៦ ដខ 

ការម្ចនប្រឌ្ិតថមីៗនិងការ
តរៀនសូប្ត 

៥,០០០អុ្ឹរូ ២00,000អុ្ឹរូ ១២ ែល់ ២៤ ដខ 

សកមមភាពរន្ទា ន់ភាល មៗ ៥,០០០អុ្ឹរូ ២០០,០០០អុ្ឹរូ ៦ ែល់ ១២ ដខ 

ឋ.  គតប្មាងសំត ីមូលនិធមិិនអាចផ្តល់សប្មារ់ោបំ្ទសកមមភាពណាដែលបាននឹងកពុំងអ្នុវតតកាលពមុីនត យី។ 

ឌ្. មូលនិធដិែលតសនសុីំមិនទក់ទងោមួយនឹងការផ្តល់មូលនិធិម្នតសវាពា ិជជកមម រណាត ក់ទុន ឬសកមមភាពពា ិជជ
កមមែម្ទតទៀតត យី។ 

ជាំហាន២៖ ការពនិិតយគសប្មាង 

ប្រសិនតរគុី ភាពគតប្មាងមនិប្គរ់ប្ោន់ សំត ីនឹងមិនបានការពិោរណាត យី។ ការពនិិតយគតប្មាងវាយ
តម្មលតលីគុ ភាពម្នគតប្មាង តដាយដផ្ែកតលលីកខ វនិចិឆ័យគុ ភាពទូតៅែូចខាងតប្កាមោមូលដាឋ ន និងតៅតាម 
លកខ វនិិចឆ័យដែលបានដចងសប្មារ់ប្រតេទមូលនិធនិីមួយៗែូចខាងតប្កាម៖ 

លក្ខែវនិិចឆយ័េូសៅ 

១. ការវភិាគរររិទ៖ និោយអ្ំពីកប្មិតដែលគតប្មាងឆលុ ះរញ្ហច ងំពីរររគំតហីញម្នការវភិាគរររិទ ោពិតសស
កំ ត់រញ្ហា និងតោលរ ំង។ 
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២. ការវភិាគអ្ំពីភាពតោគជយ័ររស់គតប្មាង 

• កប្មិតដែលគតប្មាងរកប្សាយអ្ំពីលទធផ្ល ទិននផ្ល (outcomes, outputs)សកមមភាពដែលតសនីត ងីនងិ
ធនធាន និងការផ្ាភាជ រ់ចាស់ោស់ដែលបានរតងកតីត ងីរវាងលទធផ្លដែលប្តូវសតប្មចបាននិងធនធានោំ
បាច់សប្មារ់តធវីឱ្យតកតីលទធផ្ល។ 

• ហានិេ័យ ការប្តតួពនិិតយនិងសកមមភាពដកតប្មូវ៖ បានរតងកីតការប្គរ់ប្គងហានេ័ិយ ដែលមាន ការវភិាគហា
និេ័យបានសមរមយ និងប្រព័នធប្តួតពិនតិយនិងតាមដាននិងសកមមភាពដកតប្មូវដែលសមប្សរ។ 

៣. ប្រសិទធភាពថវកិា៖ កប្មិតដែលគតប្មាងនឹងតប្រីប្បាស់ធនធានប្រករតដាយប្រសិទធភាពតែីមបតីធវសីកមមភាពតែីមបី
សតប្មចបានលទធផ្ល។ 

៤. សូមរញ្ហជ ក់ថាករ ីដែលអ្ងគការអ្នតរោតិប្តូវបានអ្តញជ ីញសប្មារ់ោម្ែគូផ្តល់រតចចកតទសតដាយតរកខជនោភា
គីែឹកន្ទ ំមានដតការចំណាយសប្មារ់សកមមភាពតដាយតា ល់រុ៉តណាណ ះដែលអាចដាក់រញចូលកនុងទប្មង់ថវកិា 
តហយីោម នការចណំាយសប្មារ់ការប្គរ់ប្គង ឬសប្មារ់ោបំ្ទែល់មជឈម ឌ លកណាត លររស់តគត យី។ 

មូលនិធ ិប្មារក់ារពប្ងឹង េិធិនងិភា្ពអ្ង់អាច 

រដនថមតលលីកខ វនិចិឆ័យទូតៅ មូលនិធសីប្មារ់ការតលកីសាួយសទិធិនិងភាពអ្ង់អាចនងឹវាយតម្មលតដាយតប្រី
លកខ ៈវនិិចឆ័យខាង តប្កាម៖ 

១.  ភាពោតណំាងម្នប្កុមតោលតៅ៖ កប្មតិដែលគតប្មាងនិងអ្ងគការពាក់ព័នធ តែីរតួរោតណំាងឱ្យ និងតលកី
សាួយការយល់ែឹងប្រករតដាយប្រសិទធភាព អ្េិវឌ្ឍភាពោអ្នកែឹកន្ទ ំ កសាងភាពតជឿោក់និងជនំ្ទញ
ររស់ប្កុមតោលតៅ។ 

មូលនិធ ិប្មារក់ារណ វងរក្ការគាំប្េមតិប្រក្រសដាយប្រ េិធភា្ព 

រដនថមពតីលលីកខ វនិចិឆយ័ទូតៅ មូលនិធិតនះ នងឹប្តូវវាយតម្មលតដាយតប្រីលកខ ៈវនិិចឆ័យខាងតប្កាម៖ 

១.  ភាពោតណំាងម្នប្កុមតោលតៅ៖ កប្មតិដែលគតប្មាងនិងអ្ងគការពាក់ព័នធោមួយប្កុមតោលតៅ តណំាងឱ្យ 
ប្កុមតោលតៅ និងរតងកីនសតមលងររស់ប្កុមតោលតៅ នងិកសាងឥទធពិលម្នប្កុមតោលតៅ។ 

២. ការដសវងរកការោបំ្ទមតិនិងការរញចុ ះរញចូ ល៖ កប្មិតដែលគតប្មាងនឹងោបំ្ទអ្នកទទលួផ្លោតោលតៅតែីមបី
ដសវងរកការោបំ្ទមតនិិងការរញចុ ះរញចូលប្រករតដាយប្រសទិធភាព តលីអ្នកពាក់ព័នធតផ្សងៗ តែីមបអី្នុវតតនតីិវធិ ី
និងតោលនតោបាយថម ីនិងរតងកីតការផ្ាភាជ រ់ និងភាពោម្ែគូថមីៗ ។ 

មូលនិធ ិប្មារក់ារម្ចនប្រឌិតនិងការសរៀន បូ្ត 
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រដនថមពតីលលីកខ វនិិចឆ័យទូតៅ មូលនិធិតនះ នឹងប្តូវវាយតម្មលតដាយតប្រីលកខ ៈវនិិចឆ័យែូចខាងតប្កាម៖ 

១. ភាពោតណំាងឱ្យប្កុមតោលតៅ៖ កប្មិតដែលគតប្មាងនិងអ្ងគការពាក់ព័នធោមយួនិងតណំាងឱ្យប្កុមតោល
 តៅររស់ររស់កមមវធិ ីវយ៉ ។ 

២.  ការម្ចនប្រឌិ្តនិងលទធភាពពប្ងីក៖ កប្មតិដែលគំនិតមួយោគំនិតថមីតៅតាមរររិទ តហយីន្ទឱំ្យមានការ តលកី
សាួយសទិធិអ្ំណាចនិងការរំផុ្សសំត ងររស់ប្កមុតោលតៅមួយម្នប្កមុតោលតៅររស់ វយ៉។ ដាក់រញចូ លការ
វភិាគសមតថភាពររស់តរកខជនកនុងការអ្នុវតត ពប្ងកីនិងតធវីឱ្យមាននិរនតរភាព។ 

 ក្មមភា្ពរមូសដាះប្ាយរញ្ហា រនា ន់ភា្ល មៗ  

១. ការតណំាងឱ្យប្កុមតោលតៅ៖ កប្មតិដែលគតប្មាងនិងអ្ងគការពាក់ព័នធោមយួនិងតំណាងឱ្យប្កុមតោលតៅ
ររស់កមមវធិី វយ៉ ។ 

២. ការផ្តួ ចតផ្តីមនិងការពប្ងីកឱ្កាស៖ កប្មតិរុ៉ណាណ ដែលគតប្មាងវភិាគនងិតឆលីយតរចំតពាះឱ្កាសថមីៗ តែមីបតីលីក
សាួយការយល់ែឹង ការអ្េិវឌ្ឍភាពោអ្នកែឹកន្ទ ំកសាងភាពតជឿោក់និងជំន្ទញែល់ប្កមុតោលតៅមួយឬតប្ចីន 
ម្នប្កុមតោលតៅររស់ វយ៉ នងិ ការរតងកនីសតមលង និងកសាងឥទធិពលររស់ប្កុមតោលតៅ។. 

ជាំហាន៣៖ ការពនិិតយអ្ងគការ 

តែីមបទីទលួបានជំនួយពកីមមវធិី វយ៉ គឺអ្ងគការប្តូវមានការវាយតម្មលសាថ រ័នដែលមានគុ ភាពអាចទទួលយក
បាន។ ការពនិិតយសាថ រ័នប្តូវដតតធវីឱ្យបានប្គរ់ប្ជងុតប្ោយកនុង ។ ច ុំចខវះខាតដែលរកតឃញីតាមរយៈការពិនតិយសាថ រ័
ននឹងតផ្្ជូីនតរកខជនតែមីបរីតងកតីដផ្នការអ្េិវឌ្ឍសមតថភាពមយួដែលអាចទទលួថវកិាពកីមមវធិី វយ៉ ។ តប្កាយពីតធវីការ
ពិនិតយសាថ រ័នតហយី អ្ងគកាដែលក ំត់ថាមានហានេ័ិយខពស់តន្ទះគមឺិនមានសិទធទិទលួបាននូវមូលនិធិត យី ។ 

ការវាយតម្មលសាថ រ័ននឹងពិនិតយតមីលតលីច ុំចែូចតតៅ អ្េបិាលកិចច និងសុចរតិភាព ការប្គរ់ប្គងហរិញញវតថុ 
និងលទធកមម ធនធានមនុសសនងិការប្គរ់ប្គងគតប្មាង។ ដែនកំ ត់ម្នការវាយតម្មលសាថ រ័ន គឺអាប្ស័យតៅតាមប្រតេទ
មូលនិធិដែលដាក់តសនីត ងី។   

អ្ងគការគួរតរកីចំហនិងទទួលយកនូវការតរៀនសូប្ត នងិយកចិតតទុកដាក់ចំតពាះតោលការ ៍សខំាន់ៗ  ររស់ វ ់
យ ។ នឹងមានការពភិាកាតលកីារវាយតម្មលខលួនឯងររស់តរកខជន។ ប្កុមការងារប្រោបំ្រតទសររស់ វយ៉ អាចនឹងតប្រៀរ
តធៀរការវាយតម្មលររស់សាថ រ័នោមួយនងឹការអ្តងកតររស់ខលួន តហយីយល់ប្ពមតលីការអ្េវិឌ្ឍសមតថភាពដែលអាចតៅ  រួ
ចដែលប្តូវការតែីមបដីាក់រញចូលកនុងមូលនធិិ។  

ែំត ីរការវាយតម្មល គឺោឱ្កាសមួយសប្មារ់ការតលីកសាួយការដាក់រញចូ លច ុំចតផ្សងៗម្នការផ្ាភាជ រ់ និង
ការតរៀនសូប្តតៅកនុងសំត ីគតប្មាង។  តៅតពលោបំាច់ ប្កមុការងារ វយ៉ ប្រោបំ្រតទសអាចតរៀរចំកចិចប្រជុរំំផុ្សគំនតិ 
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ោមួយអ្នកទទលួមូលនិធិោតប្ចីន តែីមបឱី្យមានការចូលរមួនិងសកមមភាពរមួ តែីមបសីតប្មចបានប្រធានរទធំរមួមួយ។ 
តនះោឱ្កាសមយួផ្ងដែរកនុងការដាក់រញចូលសកមមភាពម្ចនប្រឌ្ិតតៅកនុងសំត ី។ 

មូលនធិសិប្មារ់ការតលកីសាួយសទិធនិងិរតងកនីភាពអ្ង់អាច  

សំត ីគតប្មាងម្នមូលនធិិនឹងប្តូវវាយតម្មលតដាយតប្រលីកខ វនិិចឆ័យខាងតប្កាម៖ 

១. អ្េិបាលកិចចនិងសុចចរតិភាព 

• តរកខជនមានតោលរ ំងមយួចាស់ោស់និងតធវីសកមមតាមការសតប្មចចិតតរមួ។  

• កប្មិតម្ន ភាពោអ្នកែឹកន្ទ ំដែលប្តូវបានតោរពតដាយប្កុមតោលតៅ។ 

២. ការប្គរ់ប្គងហិរញញវតថុ ៖  

• គុ ភាពម្នការប្គរ់ប្គងហរិញញវតថុនិងរែឋបាលគឺប្តូវមានលកខ ៈប្គរ់ប្ោន់តែីមបធីាន្ទថាការចំណាយថវកិា 
និងមានលកខ ៈប្តមឹប្តូវ។ 

មូលនធិសិប្មារ់ការដសវងរកការោបំ្ទមតបិ្រករតដាយប្រសទិធភាព នងិមូលនធិសិប្មារ់ឱ្កាសរន្ទា ន់    ភាល មៗ (តប្ចនី
ោង ២៥០០០ អ្រឺ ៉ ូនងិតចិោង ២០០,០០០ អ្រឺ ៉ូ)    

រដនថមតលលីកខ វនិចិឆ័យសប្មារ់ការវាយតម្មលអ្ងគការតរកខជនម្នមូលនិធកិារតលីកសាួយសិទធិនិងរតងកីនភាពអ្ង់អាច 
តរកខជនម្នមូលនិធិការដសវងរកការោបំ្ទមតិប្រករតដាយប្រសិទឋភាព នងិ មូលនធិិសប្មារ់ឳកាសរន្ទា ន់ភាល មៗសប្មារ់
ប្រតទសមយួ នឹងប្តូវវាយតម្មលតដាយតប្រីលកខ វនិចិឆ័យែូចខាងតប្កាម៖ 

១. អ្េិបាលកិចចនិងសុចចរតិភាព  

• តរកខជនដែលមានដផ្នការយុទធសាស្រសតមយួដែលសុីសងាវ ក់ោន និងប្បាកែនិយម។ (ពនិិតយតមីលគុ ភាព ម្ន
ការរតងកីតតោលរ ំង លទធផ្លតប្ោងទុក នងិសូចន្ទករ ការពនយល់អ្ំពីជតប្មសីោយុទធសាស្រសត)។ 

• តរកខជនមានគ តនយយភាពចំតពាះនងិប្បាប្ស័យទក់ទងប្រករតដាយប្រសិទធភាពោមយួប្រោជនតោលតៅ /
អ្នកទទលួផ្លចមបង។ តរកខជន (ការប្គរ់ប្គង) ជំរុញនិងោបំ្ទឱ្យមានការតរៀនសូប្តនិងែំត ីរការឆលុះ 
រញ្ហច ងំម្ផ្ាកនុង។  

២. លទធកមមនិងការប្គរ់ប្គងហិរញញវតថុ  

• គុ ភាពម្នការប្គរ់ប្គងហរិញញវតថុនិងរែឋបាលគឺប្តូវប្គរ់ប្ោន់តែីមបធីាន្ទគ តនយយភាពខាងហរិញញវតថុ។ 
(ថវកិា ដផ្នការផ្តល់ថវកិា ការប្គរ់ប្គងហរិញញវតថុ របាយការ ៍ហរិញញវតថុ)។ 
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៣. ការប្គរ់ប្គងកមមវធីិនិងគតប្មាង 

• តរកខជនមានែំត ីរការប្តតួពនិិតយនិងវាយតម្មលសមប្សរមយួ (ការចងប្កងឯកសារនិងការប្រមូលទិននន័យ 
ការឱ្យអ្នកពាក់ព័នធចូលរមួ គុ ភាពម្នការវភិាគនិងការតធវតីមតរៀនដែលតរៀនសូប្តបាន)។ 

៤. ធនធានមនុសស 

• តរកខជនមានែំត ីរប្តួតពិនិតយនិងវាយតម្មលសមប្សរមួយ  (ការចងប្កងឯកសារនងិការប្រមូលទនិនន័យ ការ
ដាក់អ្នកពាក់ព័នធឱ្យចូលរមួ គុ ភាពម្នការវភិាគនិងការតរៀនសូប្ត)និងតប្រីប្បាស់វាតែមីបតីោលរ ំង តរៀនសូ
ប្ត។ 

• ចំនួន សមាសភាព នងិឯកតទសររស់រុគគលកិគឺប្គរ់ប្ោន់តៅតាមតោលរ ំងនងិកមមវធិីររស់តរកខជន។  

មូលនិធសិប្មារ់ការម្ចនប្រឌ្តិ និងការតរៀនសូប្ត  

មូលនធិសិប្មារ់ការម្ចនប្រឌ្តិថមីៗ នងិការតរៀនសូប្ត (ោ៉ងតចិ ៥០០០ អ្រឺ ៉ូ នងិតប្ចនីរផុំ្ត ២០០,០០០ អ្រឺ ៉)ូ នងិមូលនិ
ធសិប្មារ់ឱ្កាសរន្ទា ន់ភាល មៗ (ោ៉ងតចិ ៥០០០ អ្រឺ ៉ ូនងិតប្ចនីរផុំ្ត ២០០,០០០ អ្រឺ ៉ូ) 

រដនថមតលលីកខ វនិចិឆ័យសប្មារ់ការវាយតម្មលអ្ងគការតរកខជនតសនីមូលិធសិប្មារ់ប្រតទសមួយមូលនិធសិប្មារ់ការម្ចន
ប្រឌ្ិតថមីៗនិងការតរៀនសូប្ត និងមូលនិធសិប្មារ់ការដសវងរកការោបំ្ទមតិប្រករតដាយប្រសិទធភាពសប្មារ់ពហុ
ប្រទេស ប្រវូបានវាយរម្លៃតដាយតប្រីលកខ វនិចិឆ័យែូចខាងតប្កាម៖ 

រដនថមពីតលីលកខ វនិិចឆ័យទូតៅ មូលនិធិនងឹប្តូវវាយតម្មលតដាយតប្រីលកខ ៈវនិិចឆ័យខាង តប្កាម៖ 

១. អ្េិបាលកិចចនិងសុចចរតិភាព  

• តរកខជនមានដផ្នការយុទធសាស្រសតមួយដែលសុសីងាខ ក់និងប្បាកែនិយម (ការវភិាគរររិទនងិរញ្ហា  ប្ទសឹតីម្នការ
តល ស់រតូរ (Theory of Change) គុ ភាពម្នការរតងកតីតោលរ ំង លទធផ្លរពំងឹទុក ការពនយល់អ្ំពី
ជតប្មីសោយុទធសាស្រសត)។ 

• តរកខជនមានសមតថភាពតកៀងគរធនធានហរិញញវតថុប្គរ់ប្ោន់និង(ប្តង់ច ុំចដែលទក់ទង) គឺមិនមាន
ធនធានសមាា រៈពសីមាជកិ/អ្នកោបំ្ទ។ 

• តរកខជនគឺមានតមាល ភាពនិងគ តនយយភាពម្ផ្ាកនុង។ (ទនំ្ទក់ទំនងរវាងរុគគ ន្ទយកនងិគ កមមការន្ទយក 
គុ ភាពម្នែំត ីរការសតប្មចចិតត)។ 

• តរកខជនដថរកាទំន្ទក់ទំនងសាថ រ័នោមួយអ្នកពាក់ព័នធខាងតប្ៅនិងតធវឱី្យតគតមីលតឃញីោអ្នកមានកិតតិយសាក
សមនិងប្សរចារ់។ 
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• តរកខជនគឺមានសមតថភាពដថរកាសងគតភិាព (ភាពប្តូវោន ) រវាងមហចិឆិតា ទសសនវស័ិយ យុទធសាស្រសតនិង
ប្រតិរតតិការ។ គ ប្គរ់ប្គងអាចតធវីការោយុទធសាស្រសតោមយួសមាព ធពីខាងតប្ៅនិងតប្មូវការដែលប្រទងំ 
ប្រតទីសោន ។ 

• តរកខជនរតងកីតតោលរ ំងតដាយគិតពសីាថ នភាពស្រសតីនងិរញ្ហា ម្នភាពតសមោីន ររស់តយនឌ័្រ។ 

២. លទធកមមនិងការប្គរ់ប្គងហិរញញវតថុ  

• គុ ភាពម្នការប្គរ់ប្គងហរិញញវតថុគឺប្តូវប្គរ់ប្ោន់តែមីបធីាន្ទឱ្យមានគ តនយយភាពនិងតមាល ភាពខាង ហរញិញវ
តថុ។ (ថវកិា ដផ្នការផ្តល់ថវកិា ការប្គរ់ប្គងហរិញញវតថុ និងរបាយការ ៍ហរិញញវតថុ)។ 

• អ្ងគការរកាឱ្យមានគ នីដែលតធវីសវនកមមោតរៀងរាល់ឆ្ន ។ំ 

៣. ការប្គរ់ប្គងកមមវធីិនិងគតប្មាង 

• តរកខជនមានែំត ីរការប្តតួពនិិតយនិងវាយតម្មលសមប្សរមយួ (ការទុកដាក់ឯកសារនងិការប្រមូលទិននន័យ 
ការដាក់អ្នកពាក់ព័នធឱ្យចូលរមួ គុ ភាពម្នការវភិាគនងិការតរៀនសូប្ត)និងការតប្រីប្បាស់វាកនុងតោលរ ំង
គ តនយយភាពនិងការតរៀនសូប្ត។ 

• តរកខជន (ការប្គរ់ប្គង) តឆលយីតរតដាយមានន័យប្គរ់ប្ោន់ចំតពាះនិន្ទន ការ (trends) និងការតល ស់រតូរកនុងរ
ររិទ និងតប្រីប្បាស់យុទធសាស្រសតនិងរចចុរបននភាពចំត ះែងឹ (up-to-date)។ 

 

 

អ្នកនឹងបានទទួលការជូនែ ឹំងោោយលកខ ៍អ្កសរ ប្រសនិតរីអ្ងគការររស់អ្នកមិនប្តូវបានអ្នុម័តឱ្យ
ទទួលមូលនធិិដែលបានតសនីត ងី។តោរល់ប្ត រ់ោក់ោក់គឺប្តូវបានផ្តល់ចំតពាះដតអ្នកដែលោរ់កនុងវគគចប្មាញ់
រុ៉តណាណ ះ (ពិនិតយគុ ភាពគតប្មាង) តាមដែលអាចតធវីបាន។  អ្នកអាចទក់ទងប្កុមការងារ វយ៉ ប្រោបំ្រតទសតែីមបី
ពិភាកាអ្ំពសីំត ីររស់អ្នក។ ោធមមតា ែំត ីរការតោរល់ប្ត រ់តនះជយួតរកខជន ដែលមិនទទលួបានតោគជ័យ ឱ្យ
កំ ត់ច ុំចតខាយតៅកនុងសំត ីររស់ពកួតគ តែីមបគីិតត ងីវញិនិងដាក់សំត ីសារោថមី តៅតពលមានការប្រកាស
ឱ្យដាក់សំត ីតលកីតប្កាយតទៀត។ 
 

 

 

សតើមានអ្វីសក្ើតស ើង សៅសពលណែលអ្ងគការររ ែ់្ុ ាំេេួលបានការអ្នុម័តឱ្យេេួលថវិកា? 

៦. រនា រព់ីមលូនធិិប្តវូបានអ្នមុ័ត 

៥. ប្រ និសរើពាក្យ ុាំររ អ់្នក្មនិបានេេលួសជាគជយ័ 
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ប្កុមការងារ វយ៉ នឹងអ្តញជ ីញអ្នកមកពិភាកានងិសតប្មចគតប្មាងោផ្លូវការ។ ប្រការតនះផ្តល់ឱ្កាសពិនតិយត ងី
វញិតលីការតល ស់រតូរដែលអាចតកីតមានោរ់តាងំពីការសរតសរសំត ី។ កចិចពិភាកានឹងផ្តល់ផ្ងដែរនូវឱ្កាសឱ្យ ប្កមុ
ការងារ និងអ្ងគការររស់អ្នក តែីមបពីិនតិយត ងីវញិនូវហានិេ័យគតប្មាង នងិតធវីការដកតប្មូវខលះៗ តៅតលសីកមមភាព 
តារាងតពលតវោ និងទនិនផ្ល តៅតាមតសចកតីប្តូវការ។ តាមរយៈការពិនតិយត ងីវញិនូវសំត ី ប្កុមការងារ អាចមាន 
សំត ីនិងស ួំរខលះ តៅអ្ងគការររស់អ្នកតែីមបពីនិិតយនងិពោិរណាដកសប្មួល។ 

ក្ិចចប្ពមសប្ពៀងផ្តលម់ូលនិធ ិ

កាលណាគតប្មាងបានសតប្មចចុងតប្កាយោផ្លូវការតហយី ប្កុមការងារ នឹងចុះកិចចប្ពមតប្ពៀងផ្តល់ជំនួយោមួយ
អ្ងគការររស់អ្នក។ កិចចប្ពមតប្ពៀងផ្តល់មូលនិធិតនះ គឺប្សរតៅតាមអ្ តតិ ដែលអ្ងគការអុ្កសាវ ម បានប្ពមតប្ពៀងោ
មួយប្កសងួការររតទសហូ ង់ែ៏ ។  

កិចចប្ពមតប្ពៀងផ្តល់ជំនួយនឹងប្តូវចរ់សពវប្គរ់តៅតពលដែលសំត ីគតប្មាងបានដកសប្មលួ និងរកប្សាយ 
បានចាស់ោស់។ កចិចប្ពមតប្ពៀងនឹងអ្នុវតតកនុងរយៈតពលម្នគតប្មាង។ ដផ្នការតពលតវោនិងថវកិាដែលបានអ្នុម័ត
នឹងដាក់រញចូ លោដផ្នកមយួម្នកិចចប្ពមតប្ពៀងផ្តល់ជំនួយ។  

កិចចប្ពមតប្ពៀងផ្តល់ជំនួយនឹងដាក់តចញនូវតប្មូវការតៅកនុងប្ករខ ឌ ជនំួយ និងលកខខ ឌ ោបំាច់ែ៏ម្ទតទៀត 
ដែលអ្ងគការររស់អ្នកប្តូវអ្នុវតតនិងអ្នុតោម ។ កចិចប្ពមតប្ពៀងផ្តល់ជំនួយនឹងនិោយផ្ងដែរនូវសតង់ដាម្នការរំតពញ
ការងារនិងលកខខ ឌ ម្នការទមាល ក់ថវកិាដែលនឹងតធវីត ងីោែំណាក់កាល។ តៅកនុងអ្ងគការររស់អ្នក អ្នកដែលមានសិទធិ
ចុះហតថតលខា នឹងតប្មូវឱ្យចុះហតថតលខាតលីកិចចប្ពមតប្ពៀងផ្តល់ជំនយួ ។ គតប្មាងដែលបានទទលួការអ្នុម័ត ោធមមតា
នឹងតប្មូវឱ្យោរ់តផ្តមីកនុងរយៈតពលមួយដខរន្ទា រ់ពីចុះហតថតលខាតលីកចិចប្ពមតប្ពៀងផ្តល់ជនំួយ ។  

ការវាយតម្មលតលីការកសាងសមតថភាព ររស់សាថ រ័ននឹងប្តវូរញច រ់ោមយួអ្នកទទួលជំនយួ ។ ដផ្នការតធវឱី្យ
ប្រតសីរត ងីនូវសមតថភាពអ្នកទទួលជនំួយអាចដាក់រញចូ លកនុងកិចចប្ពមតប្ពៀងដែលសតប្មចោផ្លូវការ ។ កិចចប្ពមតប្ពៀង
នឹងតរៀរចំតៅតាមរយៈតពលម្នគតប្មាង ។ ដផ្នការតពលតវោ និងការប្រតមលីតមលីម្នហរិញញវតថុ នឹងប្តូវដាក់ចូលោដផ្នក
មួយររស់កិចចប្ពមតប្ពៀង ។ កិចចប្ពមតប្ពៀងអ្េិវឌ្ឍសមតថភាពអាចអ្នុវតតនងិប្គរ់ប្គងតដាយរមួតៅតាមការតសនីសុំររស់
អ្នកទទលួមូលនិធិ។ 

ជំនួយរតចចកតទសទូតៅនងិការអ្េិវឌ្ឍសមតថភាពទក់ទងនងឹការប្គរ់ប្គងគតប្មាង រែឋបាល និងគ តនយយ គឺ
ោដផ្នកសខំាន់មួយតៅកនុងកិចចប្ពមតប្ពៀង ។  

 

សតើ វ៉យ នឹងប្តួតពិនិតយនិងវាយតម្មលជាំនយួសដាយរសរៀរណា? 
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អ្នកប្គរ់ប្គងនិងរុគគលិកររស់វយ៉ នឹងប្តួតពិនិតយនូវសុចចរតិភាពនងិការរំតពញការងារររស់គតប្មាងទងំអ្ស់
ដែលទទលួបានការអ្នុម័ត ។ អ្នកប្គរ់ប្គង និងរុគគលិកររស់វយ៉នឹងតធវីទសសនកិចចែល់កដនលងអ្នុវតតគតប្មាង សវនកមម
ហរិញញវតថុ និងអ្ធិការកិចច តៅតលីការអ្នុវតតតាមោរយៈៗ។  

ចំតពាះគតប្មាងទងំអ្ស់ អ្នកទទួលមូលនិធិនងឹតប្មូវឱ្យរកាទុកឱ្យបានលែនូវក ំត់ប្តាហរិញញវតថុ សប្មារ់ 
អ្ធិការកិចចតៅតពលដែលប្តូវការ។ អ្នកទទួលមូលនធិិ នឹងប្តូវទទួលការពិនិតយត ងីវញិោរយៈៗ និងោតទៀងទត់នងិ
ការចុះពនិិតយតមលីតដាយមនិប្បារ់ឱ្យែឹងោមុន ។ សវនកមមប្រោឆំ្ន នំឹងប្តូវតធវីតៅតលគីតប្មាងទងំអ្ស់ដែលមានទកឹ
ប្បាក់តប្ចីនោង ១០០.០០០អ្ឺរូ។ ថវកិាសប្មារ់តធវសីវនកមមគឺប្តូវដាក់ចូលកនុងសំត ីថវកិា។ តប្ៅពីតនះ មូលនិធិ មយួ
ចំនួនែម្ទតទៀត នឹងប្តូវតធវសីវនកមមតៅតាមសំត ីររស់ប្កមុការងារររស់វយ៉ប្រោបំ្រតទស។  

សតើអ្ងគការររ អ់្នក្ ប្តវូប្បាប្ យ័ទាក្់េងជាមួយ វ៉យ សដាយរសរៀរណា? 

តយងីចង់ឱ្យអ្នកបានទទលួតោគជ័យ។ ប្រសិនតរអី្ងគការររស់អ្នក មានស ួំរឬការបារមាអ្វីអ្ំពីកចិចប្ពមតប្ពៀង 
ឬរតរៀរតធវីរបាយការ ៍ សូមកុំញតញីតកនុងការទក់ទងមកតយងី។ តយងីរកីរាយនងឹតឆលីយសំ ួរររស់អ្នក និងជួយអ្នក
ឱ្យរំតពញតាមតប្មូវការដែលដចងកនុងកិចចប្ពមតប្ពៀង។ អ្នកទំន្ទក់ទំនងទីមួយររស់គតប្មាងនឹងមានដាក់កនុងកចិចប្ពម
តប្ពៀង។ តយងីសូមសាវ គមន៍អ្នក កនុងការទក់ទងមកតយងីតែីមបជីដជកោន អ្ំពកីារតធវីឱ្យប្រតសីរត ងីនូវសមតថភាពអ្ងគការ
ររស់អ្នក (ប្រតិរតតកិារ ការប្គរ់ប្គង និងរតចចកតទស) ប្កមុការងារររស់តយងីអាចផ្តល់តោរល់ជូនបាន។ 

ប្រសិនតរអី្ងគការររស់អ្នកមិនអាចតធវីបានតាមតប្មូវការររស់មូលនិធិ អ្នកប្តូវដតទក់ទងមកតយងី។ ប្កមុការ
ងារតយងី នឹងពាោមឱ្យអ្ស់ពីសមតថភាពតែមីបតីធវីការោមយួអ្នកតែីមបឱី្យបានែំតណាះប្សាយសប្មារ់ជួយអ្ងគការររស់
អ្នកឱ្យែំត ីរការតៅមុខ នងិតរៀនសូប្តពីការរាងំសាះ។ កនុងករ ីខលះ ដែលោលទធផ្លរណាត លមកពីប្ពតឹតិការ ៍ដែល
ហួសពសីមតថភាពប្គរ់ប្គងររស់អ្នក អ្នកអាចតសនីសុឱំ្យមានការដកដប្រតលគីតប្មាង។ សំត ីសុំដកដប្រគតប្មាងគកឺំពុង
រតងកីតតៅត យី។ ភាល មៗតៅតពលអ្នកគិតថាកាលៈតទសៈអាចតប្មូវឱ្យមានការតល ស់រតូរតៅតលីគតប្មាងររស់អ្នក សូម
ទក់ទងោមួយជនរតងាគ លររស់តយងី ដែលទទលួខុសប្តូវចំតពាះគតប្មាងររស់អ្នក តែមីបទីទួលបានការដ ន្ទមុំននឹង
ដាក់សំត ី។ 

សតើអ្ងកការររ អ់្នក្រាយការែ៍មក្ វយ៉ សដាយរសរៀរណា?  

អ្ងគការររស់អ្នកនឹងប្តូវរាយការ ៍មកប្កុមការងារ វយ៉ អ្ពំីការតល ស់រតូរធំៗ និងហរិញញវតថុម្នការអ្នុវតតគតប្មាង
ររស់អ្នក។ តយងីបានក ំត់ទប្មង់របាយការ ៍២តផ្សងោន  សប្មារ់តាមដានវឌ្ឍនភាពម្នគតប្មាងររស់អ្នក តន្ទះគ៖ឺ 
ការតល ស់រតូររយៈតពលខល ី សប្មារ់របាយការ ៍កនុងកំ ុងតពលតិចោងមយួឆ្ន  ំ (ទប្មង់របាយការ ៍ប្រហាក់ប្រដហល
និងទប្មង់របាយការ ៍រាល់៦ដខមតង) និងការតល ស់រតូររយៈតពលដវង ដែលោរបាយការ ៍រញច រ់គតប្មាង ។ ោអ្របររ
មា មូលនិធិ វយ៉ ប្តូវការរបាយការ ៍តរៀងរាល់៦ដខមតង ។ 

សូមទញយកតសចកតីសតងខរខលីៗអ្ំពីប្រតេទទប្មង់របាយការ ៍នីមយួៗ៖ 
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ក. ការតល ស់រតូររយៈតពលខល ី

របាយការ ៍កនុងទប្មង់របាយការ ៍រយៈតពលខលីតនះ គួររញចូ លព័ត៌មានមយួចំននួែូចខាងតប្កាម៖ 

• មជឈដាឋ នខាងតប្ៅ៖ ការតល ស់រតូរសំខាន់ៗ តកីតត ងីកនុងរររិទមូលដាឋ ន រររិទោតិ តំរន់ ឬពិេពតោក 
(ឧទហរ ៍៖ ការតល ស់រតូរតលីរទដាឋ នគតយុិតតិដែលមានប្សារ់) ដែលពាក់ព័នធោមួយ និងមានឥទធិពលតលី
គតប្មាង នងិប្កុមតោលតៅររស់អ្នក។ 

• វឌ្ឍនភាពតៅតលីការតល ស់រតូរធំៗ៖ ការតល ស់រតូរធំៗសតប្មចបានកនុងកំ ុងតពលរាយការ ៍ នងិការដរងដចក
ថវកិា សកមមភាពតប្ោងទុកសប្មារ់របាយការ ៍រន្ទា រ់ ការតល ស់រតូរតលីដផ្នការតែមីនិងមូលតហតុ ោតែីម។ 

• ការផ្ារភាជ រ់ោមយួអ្នកពាក់ព័នធន្ទន្ទម្នគតប្មាងររស់អ្នក៖ តតីកមមភាពប្រតេទណាខលះដែលអ្នកបានតប្រីប្បាស់
កនុងការផ្ារភាជ រ់ោមួយប្កមុតោលតៅម្នគតប្មាងររស់អ្នក? សកមមភាពណាមួយដែលអ្នកទទួលបានតោគ
ជ័យោពិតសស? តតអី្នកជរួប្រទះការលំបាកកនុងការផ្ារភាជ រ់ ឬតធវីការោមួយប្កមុទងំតន្ទះឬតទ? 

• ការវភិាគរញ្ហា  និងយុទធសាស្រសតកាត់រនថយហានេ័ិយ 

• ការតរៀនសូប្ត នងិររកគំតហញីថមីម្នគតប្មាង៖ អ្វីខលះដែលអ្នកបានតរៀនសូប្តពីការអ្នុវតតគតប្មាងររស់អ្នកកនលង
មក? តតីអ្នកចងប្កងការតរៀនសូប្តទងំតន្ទះោ៉ងែូចតមតច? ប្រសិនតរកីារតរៀនសូប្តប្តូវបានចងប្កងោឯក
សារតលីប្រព័នធអុ្ីនធឺ ិត សូមផ្តល់រញជ ី លងី និងតគហទព័ំរ ។ តតអី្វខីលះដែលអ្នកនិង ឬ ប្កុមដែលងាយរង
តប្ោះនិងប្កមុដែលប្តូវបានតគតអ្ីសតអ្ីង (អ្នកទទលួផ្លពគីតប្មាងររស់អ្នក)បានតធវីអ្វីដរលកខលះដែលោលទធ
ផ្លម្នគតប្មាងតនះ ? របាយការ ៍ម្នការតល ស់រតូរគតប្មាង វយ៉? តតីមូលនិធិ វយ៉ អាចឲ្យអ្នក (នឹង ឬអ្ងគការ
ែ៏ម្ទតទៀតដែលោម្ែគូររស់គតប្មាងអ្នក) តប្រីប្បាស់គំនតិ នឹង ឬររកគំតហញីថមីៗឬតទ? ប្រសិនតរបីាទ/ោស 
តតីតប្រីប្បាស់ោ៉ងែូចតមតច? 

• លទធផ្លម្នគតប្មាង៖ សកមមភាព ទិននផ្លកនុងរយៈតពលតធវរីបាយការ ៍ និងលទធផ្លរពំងឹទុក។ 

• ការប្តួតពិនតិយ និងវាយតម្មលររស់អ្នក ផ្ារភាជ រ់ោមួយប្ករខ ឌ  ការប្តួតពនិិតយវាយតម្មល និងការតរៀនសូប្ត
ររស់គតប្មាង វយ៉ ពេិពតោក៖ តតគីតប្មាងររស់អ្នករមួចំដ កតលីកសាួយលទធផ្លណាមួយកនុងចំតណាមលទវ
ផ្លទងំ ៣ ររស់គតប្មាង វយ៉ ពិេពតោក? 

ខ. ការតល ស់រតូររយៈតពលដវង 

ទប្មង់របាយការ ៍រយៈតពលដវងតនះ តតត តតលីច ុំចទងំអ្ស់ខាងតលី រមួោមួយច ុំចសំខាន់រដនថមតទៀត
ខាងតប្កាម៖ 
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• វឌ្ឍនភាពតធៀរតៅនឹងស ួំរតរៀនសូប្តររស់អ្នក៖ តតីអ្នកបានតៅរកប្កមុតោលតៅោ៉ងែូចតមតច តហយីអ្នកតធវី
ការោមួយនរណាតែីមបតីៅរកប្កុមនីមួយៗ? 

• តយងីបានគូសរញ្ហជ ក់លំអ្តិនូវរញ្ហា ន្ទន្ទទក់ទិនតៅនឹងការពប្ងឹងសទិធិនិងភាពអ្ង់អាច(ការរតងកីតទសុីវតថិ
ភាព សាងភាពតជឿោក់និងជនំ្ទញ) ការសាងសមព័នធភាព នងិឧរករ ៍សប្មារ់ការតកៀងករដសវងរកការោបំ្ទ 
មត។ិ 

• តរឿងរ៉ាវតល ស់រតូរ៖ តពលរញច រ់គតប្មាងររស់អ្នក តយងីសូមឲ្យអ្នកគិតអ្ំពីតរឿងរ៉ាវតល ស់រតូរររស់រុគគលមាន ក់ៗឬ
ប្កុមដែលគតប្មាងររស់អ្នកបានរមួចំដ ក ។ រតរៀរដែលអ្នកនឹងតរៀររារ់អ្ំពីតរឿងនងឹប្តូវបានតរីកចហំ តាមរ
យៈការសរតសតរឿង សារោសតមលង និងវតីែអូ្ ោតែីម។ តយងីបានោត់ថាន ក់ប្រតេទម្នតរឿងរ៉ាវតល ស់រតូរដែលតយងី
ចង់ែឹងវាសថិតតៅកនុងរបាយការ ៍ខលួនឯង។ មស្រនតីប្តួតពនិិតយ និងវាយតម្មល ថាន ក់ពេិពតោកររស់តយងី នឹង
តោទស ួំរទក់ទងនងឹតរឿងរ៉ាវទងំតន្ទះ។ 

ោទូតៅ តែីមបធីាន្ទថាការតរៀនសូប្តពែីំត ីរការមិនបាត់រង់តន្ទះ អ្នកទទលួមូលនិធគិួរឆលុះរញ្ហច ងំតលីែំត ីរតរៀន
សូប្តររស់កមមវធិតីៅកនុងគតប្មាង។ ដផ្ែកតលីរតរៀរវារៈតល ស់រតូរររស់អ្ងគការនិងស ួំរតរៀនសូប្ត អ្នកទទលួមូលនិធិ
នឹងប្តូវអ្តញជ ីញឱ្យចូលរមួកនុងប្ពឹតតិការ ៍តរៀនសូប្តកនុងមូលដាឋ ន ឬសហគមន៍អ្នុវតតថាន ក់ោតិឬអ្នតរោត។ិ តដាយ
មានរទពិតសាធន៍ពគីតប្មាងររស់ពួកតគ អ្នកទទលួមូលនិធ ិនឹងរមួចំដ កកនុងែំត ីរការតរៀនសូប្តអ្ំពកីារតល ស់រតូរ
តដាយដផ្ែកតលរីទពិតសាធន៍ោក់ដសតង។ អ្នកទទលួមូលនធិិ ប្តូវតធវីការវាយតម្មលោមួយអ្ងគការ ប្កមុតោលតៅនិង
អ្នកពាក់ព័នធសខំាន់ៗអ្ពំីកតាត ប្រឈមដែលបានជួរប្រទះនងិយុទធសាស្រសតដែលបានរតងកីតតែីមបតីដាះប្សាយកតាត
ប្រឈមទងំតនះ អ្ំពីរតរៀរចូលរមួររស់អ្នកពាក់ព័នធទងំអ្ស់។ ការសរតសរទុកនូវគនំិតររស់អ្នកអ្ំពីែំត ីរការ ក៏
ែូចោលទធផ្លនិងគំនិតតផ្សងតទៀត នឹងោឧតតមប្រតោជន៍កនុងការរតស្រញជ ៀរចំត ះែងឹតៅកនុងសងគម  ផ្លិតផ្ល
តរៀនសូប្ត នងិរតរៀរដែលពួកតគអាចតប្រីប្បាស់បានទូលំទូោយដថមតទៀតតៅកនុងកមមវធិ ីវយ៉ ។ ប្កមុការងារវយ៉ 
ប្រោបំ្រតទសនឹងអាចផ្តល់ការោបំ្ទនិងតសចកតីដ ន្ទបំាន។   

រាយការ ៍អ្ពំីហរិញញវតថុនឹងតធវីត ងីប្សរតៅតាមទំហ ំនងិរយៈតពលររស់មូលនិធិ ដែលនឹងប្តូវរញចូលតៅកនុង
កិចចប្ពមតប្ពៀង ។ របាយការ ៍ហរិញញវតថុប្តូវតប្រីទប្មង់ដែលបានផ្តល់ជូន។ 

អ្ងគការររស់អ្នកនឹងរកាឱ្យមានតសៀវតៅកត់ប្តាមួយដាច់តដាយដ កសប្មារ់មូលនិធិររស់កមមវធិី វយ៉ ដែល 
ប្តូវកត់ចូលនូវការចណំាយររស់គតប្មាងទងំអ្ស់។ ដផ្ែកតលីតសៀវតៅក ំត់ប្តាតនះ អ្នកនឹងគ ន្ទរកការចំណាយ 
ររស់គតប្មាងតាមខាង់ចណំាយ ដាក់វាចូលតៅកនុងគូតឡានសមប្សរមួយតៅកនុងទប្មង់ តហយីគ ន្ទ កនុងគូតឡានដាច់
តដាយដ កមួយ រកចំននួលុយដែលតៅសល់កនុងខាង់ចណំាយតន្ទះនិងភាគរយ។ អ្នកអាចចល័តថវកិា ពីខាង់មយួតៅ 
ខាង់មួយតទៀត រុ៉ដនតបានដតអ្តិររមា ១០% រុ៉តណាណ ះ តហយីប្តូវប្បារ់ប្កុមការងារថាន ក់ោតិររស់កមមវធិី វយ៉ ឱ្យបានែឹង
ោនិចចអ្ពំីការតល ស់រតូរដររតនះ។ ប្រសិនតរីអ្នកប្តូវការការតល ស់រតូរតលសីព ី ១០% អ្នកប្តូវសុំការសតប្មចពីប្កមុការងារ
ររស់កមមវធិ ីវយ៉ ោមុន។ 
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ឯកសារោបំ្ទដែលរញ្ហជ ក់ថាអ្នកប្បាកែោបានតធវីការចណំាយដមនតន្ទះ នងឹប្តូវរកាទុកកនុងប្រព័នធទុកដាក់
ឯកសារសប្មារ់រយៈកាល ១០ឆ្ន  ំ តប្កាយពីគតប្មាងបានរញច រ់សប្មារ់ការតធវីសវនកមមណាមួយដែលអាចតកីតមាន។ 
ប្កុម ការងារកមមវធិី វយ៉ ប្រោបំ្រតទស  នងឹផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវតសចកតីពសិាត ររដនថមតទៀតអ្ពំីឯកសារ ោបំ្ទមួយណាដែលអ្នក
ប្តូវរកាទុកកនុងប្រព័នធទុកដាក់ឯកសារ។ 

េប្មង ់

ទប្មង់សមប្សរទងំឡាយែូចោ សំត ីគតប្មាង ទប្មង់ថវកិា ក៏ែូចោទប្មង់វាយតម្មលនឹងដប្រប្រលួតៅតាម
តសចកតីប្រកាសឱ្យដាក់សំត ីដែលអាចទញយកបានតាមរយៈ via https://voice.global/calls-for-proposals-

overview/ ។  

   
 ការដកលងរនល ំគឺោការទញយកផ្លចំត ញតដាយទុចចរតិ តាមរយៈការឆតបាក ឬមតធាបាយន្ទន្ទ។ មូលនិធិ 
វយ៉ មិនប្ទបំ្ទដាច់ខាត ចំតពាះសកមមភាពដកលងរនល ំនិងពុករលួយប្គរ់រូរភាព។ តនះមានន័យថា មូលនិធិ វយ៉ ោបំ្ទ
តដាយតោលការ ៍ររស់អ្ងគការអុ្កសាវ ម និងអ្ងគការហុវូីស នឹងពុំតលីកដលងប្គរ់ទប្មង់ម្នការដកលងរនលំ នងិពុករលយួ
កនុងែំត ីរប្រតរិតតិការ ែូចោ ការឲ្យស ូំក ការជួយសប្មលួ ឬោក់តលៀមការរង់ប្បាក់សប្មារ់មូលតហតុន្ទន្ទ។ 
អ្ងគការដែលទទលួការោបំ្ទថវកិា គួរមានយនតការរចួប្សចសប្មារ់ោត់ការរាល់អ្ំតពីដកលងរនលំ ែូចោ វធិានការ ៍
ការពារ ការតសុីរអ្តងកត និងការរាយការ ៍។ 

 ប្រសិនតរអី្នកមានការសងសយ័តលីភាពមនិប្រប្កតណីាមយួ សូមរាយការ ៍តៅកាន់ន្ទយកប្រតិរតតិប្រោំ
ប្រតទស ឬតំរន់ដែលទទួលរនាុក ឬអ្នកប្គរ់ប្គងកមមវធិីមូលនិធិ វយ៉ ទូទងំពេិពតោក ដែលអាចរាយការ ៍រន្ទា ន់
តៅប្កសួងការររតទសររស់ប្រតទសហូ ង់ែ៌។ វយ៉ និងប្កសួងការររតទស នងឹរកាសទិធកិនុងការតសុរីអ្តងកតរាល់ការ
សងសយ័តលកីរ ីដកលងរនលំ។ ប្គរ់ករ ីោរ់សងសយ័ទងំអ្ស់ នឹងប្តូវបានប្គរ់ប្គង និងតសុីរអ្តងកត ោ៉ងសមាៃ ត់ 
រន្ទា ន់ នងិផ្លូវការ ។ 

 ន្ទយកប្រតរិតតិប្រោបំ្រតទសឬតំរន់ នឹងតដាះប្សាយរញ្ហា កនុងរយៈតពល២សបាត ហ៍ រន្ទា រ់ពីបានទទួលរ តឹ ង 
។ ប្រសនិតរីរ តឹ ងពុំប្តូវបានតដាះប្សាយទន់តពល ឬរំតពញតសចកតីតពញចិតតររស់តែមីរ តឹ ងតទ អ្នកប្គរ់ប្គងកមមវធិី
មូលនិធ ិវយ៉ នងឹោត់ឲ្យមានការតសុីរអ្តងកតតលីពាកយរ តឹ ង។ កនុងករ ីដែលអ្នកប្គរ់ប្គងកមមវធិី ពុំបានោត់ការពាកយ
រ តឹ ង ប្សរតាមការតពញចតិតតទៀត តន្ទះការតដាះប្សាយនងឹប្តូវរញជូ នរនតឲ្យគ កមាម ធកិារអ្ចិម្ស្រនតយរ៍រស់វយ៉ ដែល
មានអ្ំណាចកនុងការតធវីតសចកតសីតប្មចចុងតប្កាយតលីរាល់រ តឹ ង តដាយតោងតាមតសចកតីសតប្មចររស់ the Dutch 
Staatscourant កាលពីម្ថៃទ២ី ធនូ ២០១៦។ 

តយងីក៏សូមដ ន្ទអំ្នកអ្ំពីតោលនតោបាយផ្លុ ំកដញច ដែលអាចរកបានតាមរយៈ www.voice.global 

៧. ការណក្លងរនលាំ នងិអ្ាំសពើពុក្រលយួ 

https://voice.global/calls-for-proposals-overview/
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