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អ្ងគការ ហប្រជាជាតិបាន នាសៅក្ន ុងស ចក្ត ីប្រកា ររ ់ែល នួអ្ាំពីសោលសៅអ្េិវឌ្ឍន៍

ប្រក្រសដាយចីរភាព ណែលសតត តសលើការសធវ ើែាំសែើររមួោន  សែើមបីលុររាំបាត់ភាពប្កី្ប្ក្ និងអ្ មធ៌ម 

សដាយមិនេុក្អ្នក្ណាមាន ក់្សោលស ើយ ។សលើ ពីសនះសេៀត អ្នក្ណែលងាយរងសប្ោះ និងេេួលការសរ ើ សអ្ើងនឹង

ប្តវូោត់េុក្ជាប្ក្មុអាេភិាព សហើយសយើងនឹងែិតែាំប្រឹងណប្រង

សែើមបជួីយែល់ប្ក្មុជនណែលងាយរងសប្ោះជាងសគឱ្យបានសប្ចើនជាេីរាំផុត"1។ 

សែើមបីចូលរមួឲ្យ សប្មចបានការ នាខាងសលើសនះ  ប្ក្ ួងការររសេ ររ ់ប្រសេ ហូ ង់ែ ៌

បានសរៀរចាំឲ្យ មាននូវមូលនិធិពិស  មួយណែលសៅថា វ៉យ  សដាយមានសោលរាំែងជួយោាំប្េប្ក្មុណែល

ប្ក្មុជនណែលងាយរងសប្ោះ និងសរ ើ សអ្ើងជាងសគសែើមបីឲ្យពួក្សគេេួលបាននូវធនធាន ស វា ងគម 

និងសាធារែៈ និងចូលរមួក្ន ុងណផនក្នសោបាយ។ វ៉យ 

គឺជាក្មម វធីិែ៌ ាំខាន់មួយររ ប់្ក្ ួងការររសេ ម្នប្រសេ ហូ ង់ែ៌ ណែល ត ពី ី កិ្ចច នទនេូសៅ និងកិ្ចច

 នទនសោលនសោបាយ (ការណ វងរក្ការោាំប្េមតិ)2 ណែលមានសោលរាំែងពប្ងឹង មតថភាពណផនក្រញុ្ះ

រញ្លូ និងការណ វងរក្ការោាំប្េមតិររ អ់្ងគការ ងគម ីុវលិ (សៅក្ន ុងប្រសេ ក្ាំពុងអ្េិវឌ្ឍន៌ 

និងប្រសេ ណែលមានចាំែូលក្ប្មិតមធយម) សែើមបីរសងក ើនការចូលរមួឲ្យបានសពញសលញសៅក្ន ុង

ែាំសែើរការអ្េិវឌ្ឍន៍ប្រសេ ។ អ្ងគការអុ្ក្សាវ ម រមួជាមួយនឹងអ្ងគការហីុវ ូ ជាប្រតិរតត ិក្រររ ់ក្មម វធីិ វ៉យ 

សៅក្ន ុងប្រសេ ចាំនួន១០។ អ្ងគការអុ្ក្សាវ ម ប្រោាំប្រសេ ក្មព ុជា ជាអ្នក្ ប្មរ ប្មួលក្មម វធីិ វយ៉ 

សៅប្រសេ ក្មព ុជា។  

វ៉យ សតត តសលើប្ក្មុសោលសៅចាំនួនប្បាាំ ណផែក្សលើការវភិាគអ្ាំពរីររិេនិងសាថ នភាពសៅតាមប្រសេ និមួយៗ 3៖ 

  អ្នក្ណែលរ ់សៅជាមួយពកិារភាព 
 
     អ្នក្ប្ ឡាញ់សេេែូចោន  អ្នក្ប្ ឡាញ់សេេទាំងពរី  អ្នក្ណែលរត រូសេេ   

 
 ស្រ ត ីណែលេេួលរងការសក្ងប្រវញ័ច  ការរំសោេរាំពាន និងអ្ាំសពើហិងា 
 

   ប្ក្មុមនុ សណែលេេួលរងការសរ ើ សអ្ើងែូចជា មនុ សវយ័សក្មង និងោ ់ជរា 
 
    ជនជាតិសែើមភាគតិច 
 

                                                           
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

  

  

១. លិែិតពី
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1.1 MANAGEMENT AND COORDINATION 

 

https://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
https://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
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  តាមការវភិាគរររិេម្នប្រសេ ក្មព ុជា មូលនិធិ វ៉យ សៅក្មព ុជា 

សតត តសលើចាំែុចប្រ ពវនិងេាំនក់្េាំនងរវាងប្ក្មុសោលសៅែូចខាងសប្កាម៖  

 ចាំែុចប្រ ពវ ាំខាន់រាំផុតណែលបានក្ាំែត់រវាងប្ក្មុទាំងអ្  ់គឺភាពងាយរងសប្ោះសក្ើនស ើងក្ន ុង

ប្ក្មុនីមួយៗ  ប្មារ់ស្រ ត ី និងកុ្មារ ើ ។ ស្រ ត ីសៅក្ន ុងប្ក្មុទាំងអ្  ់គឺមានភាពងាយរងសប្ោះកាន់ណតសប្ចើន 

ប្រឈមនឹងអ្ប្តាែព ់ម្នភាពប្កី្ប្ក្ ឱ្កា ស ែឋកិ្ចចទរ អ្ប្តាែព ម់្នអ្ាំសពើហឹងា សាថ នភាព ុែភាពមិនលែ  

និងភាពងាយរងសប្ោះសផសងសេៀតសរើសធៀរសៅនឹងរុរ សៅក្ន ុងប្ក្មុែូចោន ។ 
ស្រ ត ីវយ័ចាំណា ់ប្រឈមនឹងរញ្ហា លាំបាក្ស ែឋកិ្ចចនិង ុែភាពសប្ចើនជាង រុរ វយ័ចាំណា  ់សហើយ

សក្មងប្ ីមានលេធភាពេេួលបានការអ្រ់រំតិចជាងសក្មងប្រ ុ ។ ស្រ ត ីជនជាតិសែើមភាគតិចគឺមិន ូវបាន

កាន់មុែតាំ ណែងជាអ្នក្ែកឹ្នាំ ឬមានការ សប្មចចិតតមានអ្ាំណាចតិចជាងរុរ ជនជាតិសែើមភាគតិច 

ស្រ ត ីរត រូសេេនិងស្រ ត ីប្ ឡាញស់េេែូចោន ប្រឈមមុែនឹងអ្ាំសពើហិងាសប្ចើនជាងរុរ ប្ ឡាញសេេែូចោន  

ស្រ ត ីពិការគឺសប្ចើនណតជួរប្រេះការរំសោេរាំពានមិនណមនសដាយសារម្ែគូរ  ជាងរុរ ពិការ ។ ក្តាត ទាំងសនះ 

បានឆល ុះរញ្ហច ាំងពីរញ្ហា  វ ិមភាពសយនឌ្័រណែលជារញ្ហា ទាំងអ្ ់ក្ន ុងចាំសណាមប្ក្មុសោលសៅ។ 

ផលរ ះពាល់សយនឌ្័រគឺមានវតតមានសៅក្ន ុងការវភិាគសដាយណ ក្ ប្មារ់ប្ក្មុនីមួយៗ ។ 

 ររូភាពសនះរងាា ញោ ងចា ់ពីសាថ នភាពខាងសលើ 

សហើយ ាំសែើគសប្មាងណែលសឆល ើយតរនឹងការសរ ើ សអ្ើងផទ នួៗទាំងសនះ 

នឹងមានអាេិភាពែព ក់្ន ុងការេេួលបានថ វកិា៖ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ជាសរឿយៗ 

មានការលាំបាក្ណា ់ក្ន ុងការចូលសៅែល់ប្ក្មុទាំងសនះ។ ែូសចនះ ជាការោាំបាច់ក្ន ុងការសប្រើប្បា ់នូវ វធីិសាស្រ ត  

ណែលមានលក្ខែះម្ចនប្រឌ្តិសផសងៗ ក្ន ុងការពប្ងឹង មតថភាព រញុ្ះរញ្លូនិងនិងការណ វងរក្ការោាំប្េមតិ 

ក៏្ែូចជា ការរសងក ើនភាពអ្ង់អាច ។ ែាំសែើរការផាភាជ រ់ និងសរៀន ូប្តពីការការងារខាងសលើសនះ 

គឺជាចាំែុច ាំខាន់ររ ក់្មម វធីិ សែើមបជប្មញុឱ្យមានការណចក្រំណលក្សមសរៀននិងរេពិសសាធន៏ 

និងផតល់ជាសវេិកា ប្មារក់ារសរៀន ូប្តសៅវញិសៅមក្ 

និងការសលើក្ ទ យួ ិេធិអ្ាំណាចររ ់ប្ក្មុណែលងាយរងសប្ោះ និងមានការសរ ើ សអ្ើង។ វ៉យ មានរយៈសពលប្បាាំឆ្ន ាំ 

(២០១៦-២០២០) ណែលមានថវកិា រុរចាំនួន ៥០ោនអឺុ្រ ូ ប្មារ់សប្រើប្បា ស់លើមូលនិធី ការប្គរ់ប្គង និងការ

ផាភាជ រ់ និងការសរៀន ូប្ត។ ក្ន ុងសនះមានេឹក្ប្បាក់្ចាំនួន ៣៥ ោនអឺុ្រ ូ   ប្មារមូ់លនិធិទាំង១០ប្រសេ   

សហើយ មូលនិធិវ៉យ មានោរ់ពី ២០១៦ ែល់ ២០២០ ។

ព័ត៌មានរណនថមមានសៅសគហេាំព័រ រមួទ ាំងការប្រកា ដាក់្ ាំសែើគសប្មាង 

និងព័ត៌មានពាក់្ព័នធសផសងៗ អ្ាំពីអ្នក្េេួលបានមូលនិធិ វ៉យ ។ 

 ស ៀវសៅណែនាំសនះ គឺជួយែល់អ្ងគការឬប្ក្មុណែលមាន កាត នុពល សែើមបជួីយពួក្សគសធវ ើការ សប្មច

ចិតតក្ន ុងការដាក់្ ាំសែើគសប្មាង និងរសរៀរម្នដាក់្ ាំសែើគសប្មាង និងការសធវ ើរបាយការែ៍។ 

ស្ត រ្ីនិងកុមារី

ក្កុមររី្រ ើងអាយុ

ក្កុមរេទភាគតិច

ជនពិការ

ក្កុមជនជាតិរ ើមភាគ
តិច

http://www.voice.global/
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អ្នក្អាចផតល់សោរល់និងអ្នុសា ន៏មក្ក្មម វធីិ វ៉យ 

សែើមបីឲ្យប្ក្មុការងារអាចណក្លាំអ្រសរៀរផតល់មូលនិធីររ ់ែល នួ តាមរយៈ  ។ 

អ្រគុែចាំសពាះការចូលរមួជាមួយសយើងែុ្ាំ! 

  

mailto:hello@voice.global
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មូលនិធិររ ់ វ៉យ តាក់្ណតងស ើងសែើមបោីាំប្េែលប់្ក្មុណែលសេើរសក្ើតថមីសប្ៅផល វូការ ក៏្ែូចជាអ្ងគការ 
និងរណាត ញណែលបានចុះរញជ ីផល វូការ ណែលមានគែនីធនោរ ដាក់្ស ម្ ះររ ់សរក្ខជន 
(វាអាចសធវ ើបានជាមួយសាថ រ័នមីប្កូ្ហិរញញ វតថ ុ)។  ប្រសេេមូលនិធិមានែូចខាងសប្កាម៖

មូលនធិិសម្រាប់ពម្ររឹរសទិ្ធ ិនិរភាពអរ់អាច ៖ 
 ាំសៅែលប់្ក្មុណែលសេើរសក្ើតថមីសប្ៅផល វូការ  ឬអ្ងគការ ងគម ីុវលិសែើមបសីលើក្
 ទ យួការយល់ែឹង រសងក ើតភាពជាអ្នក្ែឹក្នាំ  ភាពសជឿជាក់្និងជាំនញ សែើមបសីធវ ើ
ការកាត់រនថយការរសរ ើ សអ្ើងប្ក្មុណែលងាយរងសប្ោះ ។ មូលនិធិខាន តតូច 
មានរយៈសពលសប្ចើនរាំផុតពីរឆ្ន ាំ ។ប្ក្មុណែលសេើរសក្ើត
ថមីមិនទន់បានចុះរញជ ីជាផល វូការ អាចដាក់្ ាំសែើគសប្មាង 
តាមរយៈភាពជាម្ែគូជាមួយអ្ងគការ ឬប្ក្មុណែលបានចុះរញជ ីជាផល វូការរចួ។ 
អ្ងគការ និងប្ក្មុណែលមានចាំណារ់អារមមែ៏ អាចដាក់្ ាំសែើគសប្មាង និង
របាយការែ៍ររ ់ែល នួជាភាសាណែមរ ណែលប្តវូសៅនឹងលក្ខែៈវនិិចឆ ័យររ ់ក្មម វធីិ 
វ៉យ ។ មូលនិធិសនះ មានេាំហាំោរ់ពី ៥.០០០អឺុ្រ ូែល់ ២៥.០០០អឺុ្រ។ូ 

មូលនធិិសម្រាប់ការសែសវ ររកការគាំម្រទ្មតិម្របកបដោយម្របសិទ្ធភាព៖ 
សតត តសលើអ្ងគការនិងរណាត ញនន សែើមបីពប្ងឹងប្រ េិធភាព  មតថភាព
ណផនក្រញុ្ះរញ្លូ ការណ វងរក្ការោាំប្េមតិ និងរសងក ើន សមលងររ ់ប្ក្មុ
ជនណែលងាយរងសប្ោះនិងណែលប្តវូបានសគសរ ើ សអ្ើង។ 
មូលនិធិសនះមានេាំហាំេឹក្ប្បាក់្ពី ២៥.០០០អឹុ្រ ូែល់ ២០០.០០០អឹុ្រ។ូ 
 

មូលនធិិសម្រាប់ការច្ចៃម្របឌិតថ្មីៗ នរិការដរៀនសូម្រត៖  ប្មារប់្ក្មុ 
និងអ្ងគការ ងគម ីុវលិសែើមបីសាក្លបងនិងពប្ងីក្វធីិសាស្រ ត និងគាំនិតថមីៗ 
ណែលពាក់្ពន័ធសៅនឹងប្ក្មុសោលសៅនិងប្រធានរេម្នក្មម វធីិ វ៉យ។ មូលនិធិសនះ
មានេឹក្ប្បាក់្ព៥ី.០០០អឺុ្រ ូែល់ ២០០.០០០អឺុ្រ។ូ 
 

មូលនធិិសម្រាប់សកមមភាពបន្ទា ន់ភាា មៗ៖ 
រសងក ើតភាពរត់ណរនក្ន ុងការសធវ ើ ក្មមភាពរមួោន សែើមបីសដាះប្សាយ 
រញ្ហា សក្ើតស ើងភាល មៗ (ណែលសគពុាំបានគិតេុក្ជាមុន) 
សៅសលើការតល  ់រត រូសោលនសោបាយ ឬពាក់្ពនធ ័សៅនឹងឱ្កា ចូលរមួររ ់
អ្ងគការ ងគម ីុវលិ សហើយណែលរ ះពាល់សៅសលើប្ក្មុសោលសៅ ឬក៏្ប្រធានរេ 
(មួយឬសប្ចើន) ររ ់ក្មម វធីិ វ៉យ ។ មូលនិធិសនះ មានេឹក្ប្បាក់្ោរ់ពី២៥.០០០អឺុ្រ ូ
ែល់ ២០០.០០០អឺុ្រ។ូ 

 

   

 មូលនិធិនីមួយៗ មានវធីិសាស្រ ត សផសងៗោន ក្ន ុងការដាក់្ ាំសែើគសប្មាង ការវាយតម្មលគសប្មាង និង
ការសធវ ើរបាយការែ៏អ្ាំពគីសប្មាង ។ មូលនិធិ ប្មារ់ពប្ងឹង ិេធិនិងភាពអ្ង់អាច 
និងមូលនិធិខាន តតូចណែលសរៀរចាំស ើងសែើមបីសឆល ើយតរ ចាំសពាះឱ្កា និង ក្មមភាពភាល មៗ 
មានភាពរត់ណរនសប្ចើន និងមានតប្មូវការ និងលក្ខែ័ែឌ តិចជាងមូលនិធិសផសងសេៀត។ 
មូលនិធិ ប្មារ់ការណ វងរក្ការោាំប្េមតិប្រក្រសដាយប្រ ិេធភាព និងមូលនិធិ ប្មារ់ការម្ចនប្រឌ្ិតថមីៗ   
មានតប្មូវការនិងលក្ខែ័ែឌ សប្ចើនជាង សែើមបកីាត់រនថយហានិេ័យ និងរសងក ើនគែសនយយភាព។ 

២. សតើមានមូលនធិិប្រសេេអ្វ ីែល ះណែលនឹងប្តូវផតល់?

 

1 MANAGEMENT AND COORDINATION 

 

1.1 MANAGEMENT AND COORDINATION 
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វ៉យ មានភាពែុ ពីក្មម វធីិផតល់មូលនិធិសផសងៗសេៀត។ វ៉យ អាចឲ្យប្ក្មុនិងអ្ងគការ ងគម ីុវលិ ដាក់្
 ាំសែើគសប្មាង និងរសរៀរសធវ ើរបាយការែ៍ជាភាសាណែមរ និងមានភាពងាយប្ ួល 
និងភាពរត់ណរនតាមប្ក្មុសោលសៅ និងប្រសេេមូលនិធិ។

ជាំហាន កិចចការ សកមមភាព 

ជាំហាន ១ សរៀរចាំ ប្មារ់ការ 

ប្រកា ឱ្យដាក់្ 

 ាំសែើគសប្មាង 

សោងតាមការវភិាគរររិេប្រោាំប្រសេ  គែៈ

ក្មមការប្រឹក្ាសោរលរ់រ  ់វ៉យ 

នឹងផតល់សោលការែ៍ណែនាំអ្ាំពីប្រធានរេធាំៗ និងចាំែុច ាំខាន់ៗ 

ណែលគសប្មាងប្តវូសតត តការយក្ចិតតេុក្ដាក់្។ ែាំសែើរការសនះនឹង

ប្តវូសធវ ើស ើងជាសរៀងរាលឆ់្ន ាំ សៅតាមកាលវភិាគម្នការដាក់្ ាំសែើ

គសប្មាង។ 

ជាំហាន ២ ប្រកា ឱ្យដាក់្ 

 ាំសែើ 

ប្រកា ដាក់្ពាក្យ ាំសែើគសប្មាង (ោ ងសហាចណា ម់ានរយៈសពញ ៦

 បាត ហ៍  ប្មារឱ់្យសរក្ខជនដាក់្ ាំសែើគសប្មាង)។ ការផសពវផាយ 

និង ក្មមភាពតាមមូលដាឋ ន សែើមបីផតលព់ត៌័មានឲ្យបានេូលាំេូោយ 

ែល់ប្ក្មុសោលសៅ។   

ជាំហាន ៣ ោាំប្េ 

 

ែាំសែើរការដាក់្ពាក្យ ាំសែើគសប្មាងគឺជាណផនក្មួយម្នការសាង មតថ

ភាព។ អ្នក្ដាក់្ពាក្យ ប្តវូេេួលបានសោរលប់្ត រ់ណែលមាន

ប្រសោជនរ៍នទ រ់ពី ាំសែើគសប្មាងប្តវូបានវាយតម្មលសហើយ។ 

អ្ងគការអុ្ក្សាវ ម ប្រោាំប្រសេ  

ប្តវូសរៀរចាំផតល់ព័ត៌មានអ្ាំព ីាំសែើគសប្មាង សដាយសប្រើលក្ខែៈ

ម្ចនប្រឌ្ិត។ 

ជាំហាន ៤ ការចប្មាញ ់ វ៉យ បានតាក់្ណតងស ើងជាក្មម វធីិណែលមានការដាក់្

ពាក្យ ាំសែើគសប្មាង តាមលក្ខែៈប្រកួ្តប្រណជង។ ប្ក្មុ 

ឬអ្ងគការ ងគម ីុវលិ ប្តវូណតដាក់្ពាក្យ ាំសែើគសប្មាង 

សហើយ ាំសែើទ ាំងសនះនឹងប្តវូពិនិតយនិងវាយតម្មលប្រក្រសដាយតមាល

ភាព។ 

 ាំសែើគសប្មាងទាំងអ្ នឹ់ងប្តវូវាយតម្មល 

សដាយណផែក្តាម ិេធិ មប្ រ និងលក្ខែវនិិចឆ ័យណែលជាតប្មូវការ 

(ការពិនិតយនិងវាយតម្មលមានរយៈសពល១ណែ សហើយអាចពនាសពល

អាប្ ័យសៅតាមចាំនួនម្នគសប្មាងណែលបានេេួល)។ 

សប្ៅពីការវាយតម្មលសដាយណផែក្សលើមូលដាឋ ន ិេធិ មប្ រ 

និងមានការវាយ តម្មល

ជារឋមសៅសលើ មតថភាពររ ់អ្នក្ដាក់្ពាក្យ។ ការចុះសមើលសដាយ

តទ ល់ អាចនឹងប្តវូសធវ ើស ើង សែើមបីធានថាអ្នក្ដាក់្ពាក្យ 

មានអ្េិបាលកិ្ចច និងរសរៀររររប្គរ់ប្គង និងគែសនយយ 

 មប្ រ ។ 

៣. ែាំសែើរការម្នការដាក្់ ាំសែើគសប្មាង 

 

1 MANAGEMENT AND COORDINATION 

 

1.1 MANAGEMENT AND COORDINATION 
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ជាំហាន៥ ការសប្ជើ សរ ើ  កាលណាការវាយតម្មលចរ់ ពវប្គរ់ 

អ្នុសា ន៍ ប្មារ់ការផតលមូ់លនិធិ រមួនឹង

អ្នុសា ន៍អ្ាំពីការអ្េិវឌ្ឍ មតថភាព នឹងប្តវូដាក់្សៅអ្ងគការអុ្ក្

សាវ មប្រោាំប្រសេ សែើមបី សប្មច។ ប្គរ់ ាំសែើគសប្មាង នឹងប្តវូដាក់្

ពិនទ ុនិងោត់ចាំណាត់ថាន ក់្សដាយសប្រើលក្ខែវនិិចឆ ័យណែលមានខាង

សប្កាម។ 

ជាំហាន ៦ កិ្ចចប្ពមសប្ពៀង សៅសពល ាំសែើគសប្មាងប្តវូបាន សប្មចនិងជាផល វូការសហើយ ក្មម វធីិ 

វ៉យ នឹងសធវ ើកិ្ចចប្ពមសប្ពៀងជាមួយប្ក្មុ ឬ អ្ងគការណែលេេួលបាន

សជាគជ័យ។ កិ្ចចប្ពមសប្ពៀង មានរយៈសពលសៅតាម  

គសប្មាងនីមួយៗ។ ណផនការ រយៈសពលនិងថវកិាណែលេេួលបាន

ការអ្នុម័តនឹងប្តវូដាក់្រញ្លូក្ន ុងកិ្ចចប្ពម សប្ពៀង។ 

កិ្ចចប្ពមសប្ពៀងនឹងរញ្លូនូវលក្ខែែឌ ័និងតប្មូវការសផសងៗ។ 

សនះមានន័យថា អ្ងគការអុ្ក្សាវ ម ប្រោាំប្រសេ ក្មព ុជាមានសពល ប្មារវ់ាយតម្មលចាំនួន ៦ បាត ហ៏ 

មុននឹងសធវ ើ ការប្រកា លេធផល។ 

ប្គរ់ ាំសែើគសប្មាងទាំងអ្ ់នឹងេេួលបាននូវពត៌័មាន ត ីពីលេធផលម្ន ាំសែើររ ់ពួក្សគ។ អ្ងគការអុ្ក្សាវ ម 

ប្រោាំប្រសេ ក្មព ុជានឹងសរៀរចាំការផសពវផាយពីគសប្មាងមូលនិធិសៅតាមកាលវភិាគខាងសលើ។
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សតើអ្ងគការររ ់អ្នក្គួរដាក់្ពាក្យ ុាំសៅសពលណា?

ការប្រកា ឱ្យដាក់្ ាំសែើគសប្មាងនឹងប្តវូផាយជាសរៀងរាល់ឆ្ន ាំ តាមរយៈសគហេាំព័រ

និង ។  ាំសែើគសប្មាង ប្មារមូ់លនិធិពប្ងឹង ិេធិនិងភាពអ្ង់អាច 

និងការម្ចន ប្រឌ្ិតថមីៗ និងការសរៀន ូប្ត និងមូលនិធិ ប្មារ់ ក្មមភាពរនទ ន់ភាល មៗ 

អាចដាក់្ពាក្យសពលណាក៏្បាន តាមរយៈ www.voice.global ។ 

ការវាយតម្មល ាំសែើគសប្មាងនឹងប្តវូសធច ើសៅតាមកាលវភិាគខាងសប្កាម។

ណផនការសពលសវោខាងសប្កាមគឺអ្នុវតតសលើវែតប្រោាំឆ្ន ាំជាប្រោាំមួយ។  

ប្រភេទនៃមលូៃិធ ិ ផុតកំណត់នៃការដាក់
ពាកយ 

កាលររិភ្ឆទនៃការភ្លើ
យតរ 

ដំភណើរការភរៀរ្ំកិ្ច
សៃា 

ពម្ររឹរសទិ្ធ ិនិរភាពអរអ់ាច  កុមភះ

 កញ្ញា

 មករា

 កញ្ញា

 មករា

 កញ្ញា

 រមសា

 តុលា

 កុមភះ

 តុលា

 កុមភះ

 តុលា

 កកកដា 

 វិចឆិកា

 រមសា

 ធ្នូ

 មិនា

 ធ្នូ 

ការច្ចៃម្របឌិតថ្មីៗ  និរការដរៀនសូម្រត  ឧ្ភា

 កញ្ញា

 មករា

 កញ្ញា

 មករា

 កញ្ញា

 មិថុនា

 តុលា

 កុមភះ

 តុលា

 កុមភះ

 តុលា

 ្ីហា

 ធ្នូ

 រមសា

 ធ្នូ

 មិនា

 ធ្នូ

ការសែសវ ររកការគាំម្រទ្មតិម្របកបដោយម្រប

សិទ្ធភាព

 ឧ្ភា

 ឧ្ភា

 មិថុនា

 មិថុនា

 ្ីហា

 ្ីហា

សកមមភាពបន្ទា ន់ភាា មៗ  ្ីហា

 មករា

 មករា

កនុងកំឡុងរពល ៤ ្ប្តរ ហប៍នាា បព់ទីទួលប្តន 

 

សតើអ្នក្ណាណែលអាចដាក់្ពាក្យ ុាំបាន? 

http://www.voice.global/
http://www.facebook.com/voice.global.online
http://www.voice.global/
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អ្ងគការណែលបានចុះរញជ ីប្តឹមប្តវូតាមចារ់ ឬមានការេេួលសាគ ល់ ឧទហរែ៍ ពីប្រធានឃុាំ 

និងមានគែនី 

ក្ន ុងធនោរសដាយមានស ម្ ះររ ់សរក្ខជនជាមាច  គ់ែនីអាចដាក់្ពាក្យ ាំសែើគសប្មាងបាន ។  អ្ងគការ 

រញប្ក្មុណែលសេើរសក្ើតស ើងថមីៗ ឬ ប្ក្មុណែលមិនទន់បានចុះរញជ ីជាផល វូការអាចដាក់្ ាំសែើគសប្មាង 

តាមរយៈភាពជាម្ែគូជាមួយអ្ងគការ រញប្ក្មុណែលបានចុះរញជ ីជាផល វូការរចួ។ ប្ក្មុឬអ្ងគការ 

អាចដាក់្ពាក្យ ាំសែើគសប្មាងណតមាន ក់្ឯង ឬចូលរមួជាម្ែគូរមួោន ។ ម្ែគូ4 

គឺជាប្ក្មុមួយណែលមានប្ក្មុឬអ្ងគការ ងគម ីុវលិមួយឬសប្ចើន ណែលអ្នុវតតរមួោន នូវគសប្មាងរមួ។ ក្ន ុង

ក្រែីសនះ តាំណាងភាពជាម្ែគូ (ណែលសៅថា «ភាគីែឹក្នាំ») ដាក់្ពាក្យ ាំសែើគសប្មាងក្ន ុងនមម្ែគូទាំង

មូល។ ក្ន ុងក្រែីសនះ មានណតភាគីែឹក្នាំរ ុសណាណ ះណែលប្តវូចុះរញជ ីឱ្យប្តឹមប្តវូតាមចារ់ 

មិនោាំបាច់ មាជិក្ទាំងអ្ ស់េ។ ប្រ និសរើ ាំសែើគសប្មាងេេួលបានការអ្នុម័តសនះ 

ភាគីែឹក្នាំប្តវូេេួលែុ ប្តវូសលើការអ្នុវតតគសប្មាងរមួ។ អ្នក្ដាក់្

ពាក្យអាចនឹងរសងក ើតភាពជាម្ែគូមួយជាមួយអ្ងគការមិនរក្ក្ាំម្រ ឬ 

ប្ក្មុហ ុនឯក្ជនណាមួយសែើមបីអ្នុវតតគសប្មាងឬ ណផនក្ណាមួយម្នគសប្មាង។ សទះជាោ ងណាក៏្សដាយ 

ភាពជាម្ែគូណររសនះប្តវូណតរញ្ហជ ក់្ឲ្យបានចា ់ក្ន ុង ាំសែើគសប្មាង ។  ាំសែើគសប្មាងអាច

ដាក់្រញ្លូនូវ ក្មមភាពសផសងៗ សែើមបីពប្ងឹង មតថភាពររ ់ប្ក្មុឬអ្ងគការ។  ូមសមើលណផនក្ខាងសប្កាម៖ 

សតើសយើងគួររញជ នូពាក្យ ាំសែើគសប្មាងររ ់សយើងសៅេីណា? 

 ាំសែើគសប្មាង ប្តវូណតសប្រើនូវេប្មង់ណរររេររ ់ក្មម វធីិវ៉យណែលមានសៅក្ន ុង 5។ 

 ាំសែើគសប្មាងគួរណតរាំសពញឲ្យ ពវប្គរ់និងដាក់្ស ន ើសៅេាំព័រណែលប្តឹមប្តវូ និងលីង  ក្ន ុង 

 ។  ូមក្ត់ ាំោល់ថា េាំហាំអ្តិររមិាររ ់ឯក្សារណែលអាចេេួលបានមានេាំហាំ ១០ MB។ 

សយើង នឹងរញ្ហជ ក់្តាមអីុ្ណម ល អ្ាំពីការេេួលបាន ាំសែើគសប្មាងររ អ់្នក្ 

សដាយមានរញ្លូសលែសោង ររ ់ ាំសែើគសប្មាងររ ់ ាំសែើររ ់អ្នក្ ។ 

លិែិតេាំនក់្េាំនងទាំងអ្ ់ណែលទក់្េងនឹង ាំសែើគសប្មាងររ អ់្នក្នឹងប្តវូសធវ ើ

ស ើងសដាយសប្រើសលែសោងសនះ។ សលែសោងនឹងទក់្េងជាមួយនឹងប្រសេ  ប្រសេេជាំនួយនិងកាលររសិចឆេ

ម្នការប្រកា ឱ្យដាក់្ ាំសែើតាមេប្មង់ខាងសប្កាម (ប្រសេ  ប្រសេេជាំនួយ កាលររសិចឆេ(ណែ, ឆ្ន ាំ)សលែ ាំសែើ

គសប្មាង)។ 

សតើសធវ ើែូចសមតច ប្រ ិនសរើអ្នក្មាន ាំែួរអ្ាំពីែាំសែើរការសនះ? 

 ាំែួរសផសងៗអ្ាំពីការដាក់្ពាក្យ ាំសែើគសប្មាង ប្តវូសធវ ើស ើងតាមរយៈអីុ្ណម ល ឬ 

ក្ន ុងការពិសប្ោះសោរល់។  ាំែួរនឹងប្តវូដាក់្សចញជាអ្នមិក្ សដាយមានចសមល ើយ តាមអីុ្នធឹសែត ។ 

 ាំែួរអាចដាក់្តាមអីុ្ណម លសៅកាន់អីុ្ណម ល cambodia@voice.global។ 

ចសមល ើយនឹងសធវ ើរចុ្របននភាពតាមសគហេាំព័រ  ។ ព័ត៌មានលាំអិ្តពសីពលសវោនិងេីក្ណនលង 

នឹងប្តវូផាយតាមសគហេាំពរ័  www.voice.global។ 

សតើការ សប្មចក្ន ុងការផតលមូ់លនិធិនឹងសធវ ើស ើងសៅសពលណា? 

ប្រ ិនសរើអ្នក្ដាក់្ ាំសែើគសប្មាង ប្មារ ់ក្មមភាពឱ្កា ភាល មៗ  

ស ចក្ត ី សប្មចនឹងប្តវូសធវ ើក្ន ុងរយះសពល ៦  បាត ហ៍រនទ រ់ពីបានេេួល ាំសែើគសប្មាងររ ់អ្នក្។  ូមចាំណាាំថា 

អ្ងគការមួយអាចដាក់្គសប្មាង ាំសែើមួយក្ន ុងរយះសពលណតមួយ 

រ ុណនតកិ្ចចប្ពមសប្ពៀងអាចប្តវូបានសរៀរចាំ ប្មារ់មូលនិធិណតមួយរ ុសណាណ ះ ។ 

                                                           
4consortium 
5
េប្មង់ណរររ ាំែគសប្មាងអាចយក្បានព ីhttp://www.voice.global/... 

http://www.voice.global/
http://www.voice.global/
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ប្រ ិនសរើអ្នក្ដាក់្ ាំសែើគសប្មាង ត ីពកីារណ វងរក្ការោាំប្េមតិប្រក្រសដាយប្រ េិធភាព 

អ្នក្ប្តវូណតដាក់្ ាំសែើគសប្មាងឱ្យបានមុនកាលររសិចឆេផុតក្ាំែត់ 

ណែលណចងក្ន ុងស ចក្ត ីប្រកា ឱ្យដាក់្ ាំសែើ ។ ការ សប្មចសលើ ាំសែើគសប្មាងនឹងប្តវូសធវ ើក្ន ុងរយៈសពល៦ បាត ហ៍ 

សប្កាយពកីាលររសិចឆេផុតក្ាំែត់។  ប្មារ់ ាំសែើគសប្មាង ក្មមភាពរនទ ន់ភាល មៗ 

ការ សប្មចនឹងប្តវូសធវ ើក្ន ុងរយៈសពល៤ បាត ហ៍។ 

សតើអ្វ ីែល ះសធវ ើឱ្យ ាំសែើគសប្មាងេេួលបានសជាគជយ័? 

ក្តាត ខាងសប្កាមសនះ គឺជាការណែនាំ ប្មារ់អ្នក្ដាក់្ ាំសែើ សែើមបីឲ្យែឹងថា 

សតើ ាំសែើររ ់ពួក្សគបានសតត តសលើរញ្ហា ធាំៗ និងអាចេេួលបានការពិោរណាណែរឬសេ៖  

•  ក្មមភាពណែលោាំប្េនិងរាំសពញឱ្យ «ប្រធានរេធាំររ ក់្មម វធីិវ៉យ 

ណែលមានឥេធិពលនិងផលរ ះពាលែ់លប់្ក្មុសោលសៅ»។  

• ការប្បាប្ ័យទក់្េងនិងវធីិសាស្រ ត ចូលរមួណែលរមួចាំ ណែក្សលើក្ ទ យួការយល់ែឹង 

ឥេធិពលសលើការយល់ែឹង  ហប្រតិរតត ិការ និងការ ហការ។  

• រងាា ញពីការផាភាជ រ់ ឬការ ប្មរ ប្មួលជាមួយអ្ងគការ 

 ហគមន៍និងសាថ រ័នរដាឋ េិបាលណែលពាក់្ព័នធ។  

• ការសលើក្ ទ យួនិងការចូលរមួររ ់ស្រ ត ីសៅប្គរ់ក្ប្មិត ក្ន ុងការអ្នុវតត ក្មមភាព។  

• ការរងាា ញថាផលប្រសោជន៍ណែលរសងក ើតស ើងសដាយគសប្មាងនឹងប្តវូមានផលប្រសោជន៏ មប្ រ 

និងេូលាំេូោយ។  

•  ក្មមភាពទាំងឡាយណែលរងាា ញអ្ាំពីផលប្រសោជន៍រយៈណវង ប្មារ់ប្រជាជនេូសៅនិងប្ក្មុជនណែ

លងាយរងសប្ោះនិងមានការសរ ើ សអ្ើងខាល ាំង។  

• ការរងាា ញអ្ាំពីជាំនញនិងរេពិសសាធន៍ក្ន ុង ហគមន៍

/ ងគម ីុវលិ/តាមវ ័ិយនិងតាំរន់េូមិសាស្រ ត ។  

• ការរងាា ញអ្ាំពីការយល់ែឹងក្ន ុងការប្គរ់ប្គងគសប្មាងនិងវធីិសាស្រ ត សប្រើប្បា ់មូលនិធិ។ 

• ការសលើក្ ទ យួការចូលរមួោ ងសពញសលញ និង ប្រក្រសដាយតមាល ភាពនិងគែសនយយភាព។  

• ការរមួចាំ ណែក្រែិភាគណែលស ន ើស ើងសដាយអ្ងគការនិង/ឬប្ក្មុសោលសៅ មានែូចជា ក្មាល ាំងការងារ 

ការោិល័យ  មាា រៈ និងថវកិា។  

ក្តាត មិនសជាគជយ័ៈ  

•  ាំសែើណែលមិនប្តវូតាមលក្ខែះ វនិិចឆ ័យ 

•  ាំសែើណែលមិនប្តវូេប្មង់ររ ់ក្មម វធីិវ៉យ ឬ មិនបានសឆល ើយ ាំែួរ ាំខាន់ៗ 

•  ាំសែើណែលមានតម្មលោាំប្េណផនក្ប្គរ់ប្គង 

និងការប្រតិរតិតការរែឋបាលមាន មមាប្តែព ់មិន មសហតុផលនិង ាំសែើសលើ មាា រៈែព  ់

• ថវកិា ប្មារក់ារែឹក្ជញជ នូផល វូឆ្ា យ 

• ជាេូសៅ ការេិញោនយនត ែី ឬ អ្ោរ 

• ែវះព័ត៌មានលាំអិ្តអ្ាំពបី្រ ិេធភាពម្នការសប្រើប្បា ់ថវកិា 

ឬមានការចាំណាយសលើការសរៀរចាំ ាំសែើគសប្មាង។  

• ថវកិា ប្មារស់ វាពាែិជជក្មម ឬ  ក្មមភាពពាែិជជក្មមសផសងសេៀត។ 

• សតត តសលើការរែត ុ ះរណាត លរុគគលិក្ខាល ាំងសពក្។  

ការផាភាជ រ់និងការសរៀន ូប្ត 

ណផនក្ម្នការផាភាជ រ់និងការសរៀន ូប្តផតល់ឱ្កា ែ ៏ាំខានមួ់យក្ន ុងការផាភាជ រ់ជាមួយអ្នក្ពាក់្ព័នធ

ននសែើមប ី សរៀន ូប្តែក្ប្ ង់រេពិសសាធន៏ជាមួយោន ។ ក្មម វធីិ វ៉យ សលើក្ ទ យួនិងោាំប្េការផាភាជ រ់



12 
 

និងការសរៀន ូប្តជាេូសៅ។ អ្នក្េេួលមូលនិធិទាំងអ្  ់ ប្តវូបានសលើក្េឹក្ចិតតឱ្យដាក់្រញ្លូការផាភាជ រ់ 

និង ក្មមភាពសរៀន ូប្តសៅក្ន ុង ាំសែើគសប្មាង។ ែូសចនះ អ្នក្គួរ៖  

• សធវ ើណផនការ ប្មារក់ារចូលរមួររ ់ប្ក្មុសោលសៅ 

និងអ្នក្ពាក់្ព័នធចមបងៗក្ន ុងែាំណាក់្កាលគសប្មាងទាំងអ្  ់

រមួទ ាំងការ សប្មចណែលមានការពាក់្ព័នធនឹងគសប្មាង។ 

• រសងក ើតរសរៀរវារៈ ប្មារ់សធវ ើឲ្យមានការតល  ់រត រូ ប្មារ់គសប្មាង 

និង ប្មារ់អ្ងគការររ ់អ្នក្ជាេូសៅ។ 

• រសងក ើតរសរៀរវារៈសរៀន ូប្តឬ ាំែួរសរៀន ូប្តតទ ល់ែល នួររ ់អ្នក្។ 

• ចូលរមួជាមួយប្ក្មុឬ ហគមន៍សែើមបីណចក្រំណលក្រេពិសសាធន៏និងការផត ចួសផតើមគាំនិតថមីៗ ។ 

• សលើក្ស ើងនូវ វធីិសាស្រ ត ម្ចនប្រឌ្ិតឬែាំសណាះប្សាយសផសងៗ ណែលអាចសធវ ើការសាក្លបង 

សហើយសរើសជាគជយ័ នឹងប្តវូពប្ងីក្ឱ្យបានសប្ចើន។ 

• ចងប្ក្ងជាឯក្សារនូវការសរៀន ូប្តបាននិងការតល  រ់ត រូទ ាំងអ្ ់ណែលក្ាំពុងសក្ើតស ើងសៅក្ន ុងគ

សប្មាង ររ ់អ្នក្។ 

• ចូលរមួក្ន ុងការប្រមូលក្រែី ិក្ាអ្ាំពីការ រ ើក្ចសប្មើនណែលជាណផនក្មួយម្នការប្តួតពិនិតយនិងវាយត

ម្មលគសប្មាង។ 

• ចូលរមួោ ង ក្មមជាមួយអ្នក្េេួលមូលនិធិែម្េសេៀត និងប្ក្មុការងារររ ក់្មម វធីិ វ៉យ 

សរៀន ូប្តពីសជាគជ័យ ការររាជ័យ និងក្តាត ប្រឈម។ 

ក្មម វធីិ វ៉យ សប្រើែាំសែើរការវាយតម្មលណែលមាន ៣ ជាំហាន គឺ៖ 

១. លក្ខែវនិិចឆ ័យែព ់រាំផតុគឺ  ាំសែើគសប្មាងទាំងអ្ ់ប្តវូណតប្តវូតាម ត ង់ដាអ្របររមា ។ 

ប្រ ិនសរើ ាំសែើគសប្មាងមិនប្តវូតាមលក្ខែវនិិចឆ ័យែព ់រាំផុតទាំងអ្ ់សេ 

 ាំសែើសនះនឹងប្តវូរែិស ធ។ 

២. លក្ខែវនិិចឆ ័យណែលទក់្េងនឹងគុែភាព ាំសែើគសប្មាង (ការពិនិតយគសប្មាង)។ 

៣. លក្ខែវនិិចឆ ័យណែលទក់្េងនឹងគុែភាពម្នអ្ងគការណែលជាសរក្ខជនឬភាគីែឹក្នាំ 

(ពិនិតយអ្ងគការ)។ 

ចាំសពាះមូលនិធិខាន តតូច ( ប្មារ់ការសលើក្ ទ យួ ិេធនិិងរសងក ើនភាពអ្ង់អាច 

ណែលមានេឹក្ប្បាក់្ប្តឹម ២៥.០០០អឺុ្រ ូលក្ខែវនិិចឆ ័យអាចមានភាពងាយប្ ួលជាង)។  

ជាំហាន១៖ លក្ខែវនិិចឆ ័យែព ់រាំផុត 

លក្ខែវនិិចឆ ័យែព ់រាំផុត គឺជា ត ង់ដាអ្របររមាណែល ាំសែើទ ាំងអ្ ប់្តវូសធវ ើឱ្យបានតាម លក្ខែ

 វនិិចឆ ័យទាំងសនះគឺ៖ 

  ក. អ្ងគការណែលចុះរញជ ីប្តឹមប្តវូតាមចារ់ ណែលអាចដាក់្ ាំសែើបាន សហើយប្តវូមានគែនីធនោរ 

 ណែលសប្រើស ម្ ះ សរក្ខជន។ 

  ខ. សលើក្ណលងណតមូលនិធិពប្ងឹង ិេធិនិងភាពអ្ង់អាចណែលប្តវូប្រកា េេួល ាំសែើពីប្ក្មុណែលសេើរ

សក្ើតថមីមិន ទន់បានចុះរញជ ីជាផល វូការ  

ការដាក់្ពាក្យប្តវូសរើក្េេួលស ន ើ ុាំពីអ្ងគការណែលបានចុះរញជ ីប្តឹមប្តវូក្ន ុងប្រសេ  ក្មព ុជា ។ 

  គ. គសប្មាងប្តវូសដាះប្សាយប្រធានរេធាំមួយឬសប្ចើនណែលសធវ ើឱ្យមានឥេធិពល៖ 

៤. សតើ ាំសែើររ ់អ្នក្េេួលបានសជាគជយ័សដាយរសរៀរណា?

 

1 MANAGEMENT AND COORDINATION 

 

1.1 MANAGEMENT AND COORDINATION 
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• សធវ ើឱ្យប្រស ើរស ើងនូវលេធភាពសប្រើប្បា ់ធនធាន (ផលតិភាព) (ហិរញញ វតថ ុ ែីធល ី 

និងេឹក្)និងការងារ។ 

• សធវ ើឱ្យប្រស ើរស ើងនូវលេធភាពសប្រើប្បា ស់ វា ងគម  ុែភាពនិងអ្រ់រំ ជាពិស  ។ 

• រសងក ើនររោិកា  ប្មារក់ារចូលរមួក្ន ុងនសោបាយ។ 

  ឃ. គសប្មាងនឹងផតល់ផលប្រសោជន៍ែល់ប្ក្មុសោលសៅមួយឬសប្ចើនែូចខាងសប្កាម៖  

១. អ្នក្ណែលរ ស់ៅជាមួយពិការភាព  
 ២. អ្នក្ប្ ឡាញស់េេែូចោន  អ្នក្ប្ ឡាញ់សេេទាំងពីរ  អ្នក្ណែលរត រូសេេ។   
 ៣. ស្រ ត ីណែលេេួលរងការសក្ងប្រវញ័ច  ការរំសោេរាំពាន និងអ្ាំសពើហិងា។  
 ៤. ប្ក្មុមនុ សណែលេេួលរងការសរ ើ សអ្ើងែូចជា មនុ សវយ័សក្មង និងោ ់ជរា។ 

 ៥. ប្ក្មុអ្សនត ប្ោម និងជនជាតិសែើមភាគតិច។ 
 

 យុវជននិងស្រ ត ីគឺជាប្ក្មុណែលមានភាពរងសប្ោះែព ់ ពួក្សគប្តវូរញ្លូសៅប្គរ់គសប្មាង។

  រ.   គសប្មាងណែលសដាះប្សាយរនទ ន់ភាល មៗ ប្តវូណតដាក់្រញ្លូ ក្មមភាពរមួោន ជាសប្ចើន។

  ច. សរក្ខជនឬភាគីែឹក្នាំ គឺប្តវូចុះរញជ ីប្តឹមប្តវូតាមចារ់ ជា ងគម ុី

 វលិឬអ្ងគការតាម ហគមន៍ណែលមិន រក្ក្ាំម្រ សដាយមានគែនីធនោរណែលមាន ុពលភាព 

និងមានស ម្ ះររ ស់រក្ខជន។ 

  ឆ. សរក្ខជនឬភាគីែឹក្នាំណែលសធវ ើការជាមួយប្ក្មុជនណែលងាយរងសប្ោះរាំផតុ 

និងសរ ើ សអ្ើងក្ន ុង ងគម (ជា ពិស  ប្ក្មុណែលជាសោលសៅររ វ៉់យ) 

សែើមបីក្សាង មតថភាពក្ន ុងការរញុ្ះរញ្លូឬការណ វងរក្ការោាំប្េ មតិសលើផលប្រសោ

ជន៍ររ ់ ហគមន៍។  

  ជ. សរក្ខជន (និង ហសរក្ខជនទាំងអ្ ់ ប្រ ិនសរើ ាំសែើសធវ ើស ើងជាម្ែគូ) គឺជាអ្ងគការមួយ 

ណែលមានគុែ តម្មល ន លូជាសប្ចើន ប្ រោន នឹងសោលរាំែងររ  ់ វ៉យ 

ក្ន ុងការសលើក្ក្មព  ់ិេធិស ម ើោន ែល់មនុ សជាតិប្គរ់ររូ  សដាយមិនគិតពីអ្តត ញ្ហញ ែសេេ 

ពូជសា ន៍  ញ្ហជ តិ ឬជាតិពនធ ុ  (ប្ក្មុជនជាតិ) ជាំសនឿសា ន ពិការភាព  ការប្រប្ពឹតតម្នសេេ 

វែណ ៈ ងគម និងអាយុ។ 

  ឈ. សរក្ខជន (ភាគីែឹក្នាំនិង/ឬ ហសរក្ខជនឬ មព ័នធ ) 

មិនណមនជាម្ែគូររ ប់្ក្ ួងពាែិជជក្មមររសេ និង ភាពជាម្ែគូ

យុេធសាស្រ ត ម្ន ហប្រតិរតត ិការអ្េិវឌ្ឍន៍ម្នប្រសេ ហូ ង់ែ៏។ 

  ញ. សលើក្ណលងណតមូលនិធិ ប្មារ់ការសលើក្ ទ យួ េិធិនិងភាពអ្ង់អាច សរក្ខជនប្តវូណតរងាា ញថា 

មក្ែល់ប្តឹម ម្ថាេី ១ ណែមក្រា ឆ្ន ាំ ២០១៧ មូលនិធិណែលផតលឱ់្យសដាយក្មម វធីិ វ៉យ មិនសប្ចើនជាង 

៤០% ម្នចាំែូល រុរ ប្រោាំឆ្ន ាំររ ់ អ្ងគការជាសរក្ខជន។ 

សរក្ខជនអាចរងាា ញភាគរយសនះសលើមូលដាឋ នចាំែូលក្ន ុងរយៈសពល  ២០១៥-២០១៦ និង/ឬ 

ជាកិ្ចច នាពីម្ែគូសផសង ។ ប្រ ិនសរើសរក្ខជានជាភាគីែឹក្នាំ 

 លក្ខែវនិិចឆ ័យទាំងសនះនឹងប្តវូអ្នុវតតចាំសពាះម្ែគូ ទាំងមូល។  

  ត.  ាំសែើគសប្មាងប្តវូណតដាក់្ ប្មារ់ប្រសេេមួយ ម្នប្រសេេមូលនិធិណចងសៅខាងសប្កាម 

សហើយប្តវូណតអ្នុវតត 

  សៅតាមចាំនួនេឹក្ប្បាក់្និងរយៈសពលណែលបានក្ាំែត់។ 
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ប្រសេេមូលនិធិ េឹក្ប្បាក់្អ្របររមា េឹក្ប្បាក់្អ្តិររមា រយៈសពលម្នគសប្មាង 

 ថ ិតក្ន ុងចសនល ះ 

ការសលើក្ ទ យួ ិេធិ 

និងភាពអ្ង់អាច 

៥.០០០អឹុ្រ ូ ២៥.០០០អឹុ្រ ូ ៦ ែល់ ២៤ ណែ 

ការណ វងរក្ការោាំប្េមតិ 

ប្រក្រសដាយប្រ ិេធភាព 

២៥.០០០អឹុ្រ ូ ២០.០០០០អឹុ្រ ូ ២៤ ែល់ ៣៦ ណែ 

ការម្ចនប្រឌ្ិតថមីៗនិងការ

សរៀន ូប្ត 

៥០.០០០អឹុ្រ ូ ២00,000អឹុ្រ ូ ៦ ែល់ ២៤ ណែ 

 ក្មមភាពរនទ ន់ភាល មៗ ២៥.០០០អឹុ្រ ូ ២០០.០០០អឹុ្រ ូ ៦ ែល់ ១២ ណែ 

ថ្.  មូលនិធិណែលស ន ើ ុាំមិនទក់្េងជាមួយនឹងការផតល់មូលនិធិម្នស វាពាែិជជក្មម រណាត ក់្េុន 

ឬ ក្មមភាពពាែិជជក្មមែម្េសេៀតស ើយ។ 

ជាំហាន២៖ ការពិនិតយគដម្រារ 

ប្រ ិនសរើគុែភាពគសប្មាងមិនប្គរ់ប្ោន់  ាំសែើនឹងមិនបានការពិោរណាស ើយ។ 

ការពិនិតយគសប្មាងវាយតម្មលសលើគុែភាពម្នគសប្មាង 

សដាយណផែក្សលើលក្ខែវនិិចឆយ័គុែភាពេូសៅែូចខាងសប្កាមជាមូលដាឋ ន និងសៅតាម 

លក្ខែវនិិចឆ ័យណែលបានណចង ប្មារ់ប្រសេេមូលនិធិនីមួយៗែូចខាងសប្កាម៖ 

លក្ខែវនិិចឆ ័យេូសៅ 

១. ការវភិាគរររិេ៖ និោយអ្ាំពីក្ប្មិតណែលគសប្មាងឆល ុះរញ្ហច ាំងពីរររគាំសហើញម្នការវភិាគរររិេ 

ជាពិស  ក្ាំែត់រញ្ហា និងសោលរាំែង។ 

២. ការវភិាគអ្ាំពីភាពសជាគជយ័ររ ់គសប្មាង 

• ក្ប្មិតណែលគសប្មាងរក្ប្សាយអ្ាំពីលេធផល េិននផល (outcomes, 

outputs) ក្មមភាពណែលស ន ើស ើងនិងធនធាន 

និងការផាភាជ រ់ចា ោ់ ់ណែលបានរសងក ើតស ើងរវាងលេធផលណែលប្តវូ សប្មចបាននិងធនធាន

ោាំបាច់ ប្មារស់ធវ ើឱ្យសក្ើតលេធផល។ 

• ហានិេ័យ ការប្តួតពិនិតយនិង ក្មមភាពណក្តប្មូវ៖ បានរសងក ើតការប្គរ់ប្គងហានិេ័យ ណែលមាន 

ការវភិាគហានិេ័យបាន មរមយ 

និងប្រព័នធ ប្តួតពិនិតយនិងតាមដាននិង ក្មមភាពណក្តប្មូវណែល មប្ រ។ 

១. ប្រ េិធភាពថវកិា៖ 

ក្ប្មិតណែលគសប្មាងនឹងសប្រើប្បា ់ធនធានប្រក្រសដាយប្រ ិេធភាពសែើមបីសធវ ើ ក្មមភាពសែើមបី

 សប្មចបានលេធផល។ 

មូលនិធិ ប្មារ់ការពប្ងឹង ិេធិនិងភាពអ្ង់អាច 

បសែនែមដលើលក្ខែវនិិចឆ ័យេូសៅ 

ជាំនួយ ប្មារក់ារសលើក្ ទ យួ ិេធិនិងភាពអ្ង់អាចនឹងវាយតម្មលសដាយសប្រើលក្ខែៈ វនិិចឆ ័យខាង សប្កាម៖ 

១.  ភាពជាតាំណាងម្នប្ក្មុសោលសៅ៖ ក្ប្មិតណែលគសប្មាងនិងអ្ងគការពាក់្ព័នធ  

សែើរតួរជាតាំណាងឱ្យ និងសលើក្ ទ យួការយល់ែឹងប្រក្រសដាយប្រ ិេធភាព 

អ្េិវឌ្ឍភាពជាអ្នក្ែឹក្នាំ  ក្សាងភាពសជឿជាក់្និងជាំនញររ ់ប្ក្មុសោលសៅ។ 
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មូលនិធិ ប្មារ់ការណ វងរក្ការោាំប្េមតិប្រក្រសដាយប្រ ិេធភាព 

បសែនែមពីដលើលកខណវនិិចឆ ័យទូ្ដៅ មូលនិធិសនះ នឹងប្តវូវាយតម្មលសដាយសប្រើលក្ខែៈ វនិិចឆ ័យខាងសប្កាម៖ 

១.  ភាពជាតាំណាងម្នប្ក្មុសោលសៅ៖ ក្ប្មិតណែលគសប្មាងនិងអ្ងគការពាក់្ព័នធជាមួយប្ក្មុសោលសៅ 

តាំណាងឱ្យ ប្ក្មុសោលសៅ និងរសងក ើន សមលងររ ់ប្ក្មុសោលសៅ 

និងក្សាងឥេធិពលម្នប្ក្មុសោលសៅ។ 

២. ការណ វងរក្ការោាំប្េមតិនិងការរញុ្ះរញ្លូ៖ 

ក្ប្មិតណែលគសប្មាងនឹងោាំប្េអ្នក្េេួលផលជាសោលសៅសែើមបី

ណ វ ងរក្ការោាំប្េមតិនិងការរញុ្ះរញ្លូប្រក្រសដាយប្រ ិេធភាព សលើអ្នក្ពាក់្ព័នធសផសងៗ សែើមបី

អ្នុវតតនីតិវធីិ និងសោលនសោបាយថមី និងរសងក ើតការផាភាជ រ់ និងភាពជាម្ែគូថមីៗ  ។ 

មូលនិធិ ប្មារ់ការម្ចនប្រឌ្ិតនិងការសរៀន ូប្ត 

បសែនែមពីដលើលក្ខែវនិិចឆ ័យេូសៅ មូលនិធិសនះ នឹងប្តវូវាយតម្មលសដាយសប្រើលក្ខែៈ វនិិចឆ ័យែូចខាងសប្កាម៖ 

១. ភាពជាតាំណាងឱ្យប្ក្មុសោលសៅ៖ 

ក្ប្មិតណែលគសប្មាងនិងអ្ងគការពាក់្ព័នធជាមួយនិងតាំណាងឱ្យប្ក្មុសោល សៅររ ់៖ 

២.  ការម្ចនប្រឌ្ិតនិងលេធភាពពប្ងកី្៖ ក្ប្មិតណែលគាំនិតមួយជាគាំនិតថមីសៅតាមរររិេ 

សហើយនាំឱ្យមានការ សលើក្

 ទ យួ ិេធិអ្ាំណាចនិងការរាំផុ  ាំស ងររ ់ប្ក្មុសោលសៅមួយម្នប្ក្មុសោលសៅររ ់ វ៉យ។ ដាក់្

រញ្លូការ វភិាគ មតថភាពររ ់សរក្ខជនក្ន ុងការអ្នុវតត ពប្ងីក្និងសធវ ើឱ្យមាននិរនតរភាព។ 

 ក្មមភាពរមូសដាះប្សាយរញ្ហា រនទ ន់ភាល មៗ  

១. ការតាំណាងឱ្យប្ក្មុសោលសៅ៖ ក្ប្មិតណែលគសប្មាងនិងអ្ងគការពាក់្ព័នធជាមួយនិងតាំណាងឱ្យប្ក្មុ

សោលសៅររ ក់្មម វធីិ វ៉យ ។ 

២. ការផត ចួសផតើមនិងការពប្ងកី្ឱ្កា ៖ ក្ប្មិតរ ុណាណ ណែលគសប្មាង វភិាគនិងសឆល ើយតរចាំសពាះឱ្កា ថមីៗ 

សែើមបសីលើក្ ទ យួការយល់ែងឹ ការអ្េិវឌ្ឍភាពជាអ្នក្ែឹក្នាំ ក្សាងភាពសជឿជាក់្

និងជាំនញែល់ប្ក្មុសោលសៅមួយឬសប្ចើន ម្នប្ក្មុសោលសៅររ ់ វ៉យ និង ការរសងក ើន សមលង 

និងក្សាងឥេធិពលររ ់ប្ក្មុសោលសៅ។

ជាំហាន៣៖ ការពិនិតយអ្ងគការ 

សែើមបីេេួលបានជាំនួយពីក្មម វធីិ វ៉យ 

គឺអ្ងគការប្តវូមានការវាយតម្មលសាថ រ័នណែលមានគុែភាពអាចេេួលយក្បាន។ 

ការពិនិតយសាថ រ័នប្តវូណតសធវ ើឱ្យបានប្គរ់ប្ជងុសប្ជាយក្ន ុង ។ ចាំែុចែវះខាតណែលរក្សឃើញតាមរយៈការពិនិតយ

សាថ រ័ននឹងសផញើជូនសរក្ខជនសែើមបីរសងក ើតណផនការអ្េិវឌ្ឍ មតថភាពមួយណែលអាចេេួលថវកិាពីក្មម វធីិ វ៉យ ។ 

សប្កាយពីសធវ ើការពិនិតយសាថ រ័នសហើយ 

អ្ងគកាណែលក្ាំែត់ថាមានហានិេ័យែព ់សនះគឺមិនមាន ិេធិេេួលបាននូវមូលនិធិស ើយ ។ 

ការវាយតម្មលសាថ រ័ននឹងពនិិតយសមើលសលើចាំែុចែូចតសៅ អ្េិបាលកិ្ចច និង ុចរតិភាព 

ការប្គរ់ប្គងហិរញញ វតថ ុ និងលេធក្មម ធនធានមនុ សនិងការប្គរ់ប្គងគសប្មាង។ 

ណែនក្ាំែត់ម្នការវាយតម្មលសាថ រ័ន គឺអាប្ ័យសៅតាមប្រសេេមូលនិធិណែលដាក់្ស ន ើស ើង។   

អ្ងគការគួរសរើក្ចាំហនិងេេួលយក្នូវការសរៀន ូប្ត 

និងយក្ចិតតេុក្ដាក់្ចាំសពាះសោលការែ៍ ាំខាន់ៗ  ររ ់ វ់យ ។ 

នឹងមានការពិភាក្ាសលើការវាយតម្មលែល នួឯងររ ់សរក្ខជន។ ប្ក្មុការងារប្រោាំប្រសេ ររ ់ វ៉យ អាចនឹង
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សប្រៀរសធៀរការវាយតម្មលររ ់សាថ រ័នជាមួយនឹងការអ្សងកតររ ់ែល នួ សហើយ

យល់ប្ពមសលើការអ្េិវឌ្ឍ មតថភាពណែលអាចសៅ  រចួណែលប្តវូការសែើមបីដាក់្រញ្លូក្ន ុងមូលនិធិ។  

ែាំសែើរការវាយតម្មល 

គឺជាឱ្កា មួយ ប្មារក់ារសលើក្ ទ យួការដាក់្រញ្លូចាំែុចសផសងៗម្នការផាភាជ រ់ និង

ការសរៀន ូប្តសៅក្ន ុង ាំសែើគសប្មាង។  សៅសពលោាំបាច់ ប្ក្មុការងារ វ៉យ 

ប្រោាំប្រសេ អាចសរៀរចាំកិ្ចចប្រជុាំរាំផុ គាំនិត ជាមួយអ្នក្េេួលមូលនិធិជាសប្ចើន 

សែើមបឱី្យមានការចូលរមួនិង ក្មមភាពរមួ សែើមបី សប្មចបានប្រធានរេធាំរមួមួយ។ 

សនះជាឱ្កា មួយផងណែរក្ន ុងការដាក់្រញ្លូ ក្មមភាពម្ចនប្រឌ្ិតសៅក្ន ុង ាំសែើ។ 

មូលនិធិ ប្មារ់ការសលើក្ ទ យួ ិេធិនិងរសងក ើនភាពអ្ង់អាច  

 ាំសែើគសប្មាងម្នមូលនិធិនឹងប្តវូវាយតម្មលសដាយសប្រើលក្ខែវនិិចឆ ័យខាងសប្កាម៖ 

១. អ្េិបាលកិ្ចចនិង ុចច រតិភាព 

• សរក្ខជនមានសោលរាំែងមួយចា ់ោ ់និងសធវ ើ ក្មមតាមការ សប្មចចិតតរមួ។  

• ក្ប្មិតម្ន ភាពជាអ្នក្ែឹក្នាំ ណែលប្តវូបានសោរពសដាយប្ក្មុសោលសៅ។ 

២. ការប្គរ់ប្គងហិរញញ វតថ ុ៖  

• គុែភាពម្នការប្គរ់ប្គងហិរញញ វតថ ុនិងរែឋបាលគឺប្តវូមានលក្ខែៈប្គរ់ប្ោន់សែើមបីធានថាការចាំណា

យថវកិា និងមានលក្ខែៈប្តឹមប្តវូ។ 

មូលនធិិសម្រាប់ការសែសវ ររកការគាំម្រទ្មតិម្របកបដោយម្របសិទ្ធភាព 
និរមូលនិធសិម្រាបឱ់កាសបន្ទា ន់ភាា មៗ  

បសែនែមដលើលក្ខែវនិិចឆ ័យខាងសលើ 

សរក្ខជនម្នមូលនិធិសនះនឹងប្តវូវាយតម្មលសដាយសប្រើលក្ខែវនិិចឆ ័យែូចខាងសប្កាម៖ 

១. អ្េិបាលកិ្ចចនិង ុចច រតិភាព  

• សរក្ខជនណែលមានណផនការយុេធសាស្រ ត មួយណែល ីុ ងាវ ក់្ោន និងប្បាក្ែនិយម។ 

(ពិនិតយសមើលគុែភាព ម្នការរសងក ើតសោលរាំែង លេធផលសប្ោងេុក្ និង ូចនក្រ 

ការពនយល់អ្ាំពីជសប្មើ ជាយុេធសាស្រ ត )។ 

• សរក្ខជនមានគែសនយយភាពចាំសពាះនិងប្បាប្ ័យទក់្េងប្រក្រសដាយប្រ ិេធភាពជាមួយប្រជាជន

សោលសៅ /អ្នក្េេួលផលចមបង។ សរក្ខជន (ការប្គរ់ប្គង) 

ជាំរុញនិងោាំប្េឱ្យមានការសរៀន ូប្តនិងែាំសែើរការឆល ុះ រញ្ហច ាំងម្ផទក្ន ុង។  

២. លេធក្មមនិងការប្គរ់ប្គងហិរញញ វតថ ុ 

• គុែភាពម្នការប្គរ់ប្គងហិរញញ វតថ ុនិងរែឋបាលគឺប្តវូប្គរ់ប្ោន់សែើមបីធានគែសនយយភាពខាងហិរញញ

វតថ ុ។ (ថវកិា ណផនការផតល់ថវកិា ការប្គរ់ប្គងហិរញញ វតថ ុ របាយការែ៍ហិរញញ វតថ ុ)។ 

៣. ការប្គរ់ប្គងក្មម វធីិនិងគសប្មាង 

• សរក្ខជនមានែាំសែើរការប្តួតពិនិតយនិងវាយតម្មល មប្ រមួយ 

(ការចងប្ក្ងឯក្សារនិងការប្រមូលេិននន័យ ការឱ្យអ្នក្ពាក់្ព័នធចូលរមួ 

គុែភាពម្នការវភិាគនិងការសធវ ើសមសរៀនណែលសរៀន ូប្តបាន)។ 

៤. ធនធានមនុ ស 
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• សរក្ខជនមានែាំសែើរប្តួតពនិិតយនិងវាយតម្មល មប្ រមួយ  

(ការចងប្ក្ងឯក្សារនិងការប្រមូលេិននន័យ ការដាក់្អ្នក្ពាក់្ព័នធឱ្យចូលរមួ 

គុែភាពម្នការវភិាគនិងការសរៀន ូប្ត)និងសប្រើប្បា ់វាសែើមបីសោលរាំែង សរៀន ូប្ត។ 

• ចាំនួន  មា ភាព 

និងឯក្សេ ររ ់រុគគលិក្គឺប្គរ់ប្ោន់សៅតាមសោលរាំែងនិងក្មម វធីិររ ់សរក្ខជន។  

មូលនិធិ ប្មារ់ការម្ចនប្រឌ្ិត និងការសរៀន ូប្ត  

រណនថមពីសលើលក្ខែវនិិចឆ ័យេូសៅ មូលនិធិនឹងប្តវូវាយតម្មលសដាយសប្រើលក្ខែៈ វនិិចឆ ័យខាង សប្កាម៖ 

១. អ្េិបាលកិ្ចចនិង ុចច រតិភាព  

• សរក្ខជនមានណផនការយុេធសាស្រ ត មួយណែល ីុ ងាខ ក់្និងប្បាក្ែនិយម (ការវភិាគរររិេនិងរញ្ហា  

ប្េឹ ត ីម្នការតល  ់រត រូ (Theory of Change) គុែភាពម្នការរសងក ើតសោលរាំែង លេធផលរំពឹងេុក្ 

ការពនយលអ់្ាំពជីសប្មើ ជាយុេធសាស្រ ត )។ 

• សរក្ខជនមាន មតថភាពសក្ៀងគរធនធានហិរញញ វតថ ុប្គរ់ប្ោន់និង(ប្តង់ចាំែុចណែលទក់្េង) 

គឺមិនមានធនធាន មាា រៈពី មាជិក្/អ្នក្ោាំប្េ។ 

• សរក្ខជនគឺមានតមាល ភាពនិងគែសនយយភាពម្ផទក្ន ុង។ (េាំនក់្េាំនងរវាងរុគគ  

នយក្និងគែក្មមការនយក្ គុែភាពម្នែាំសែើរការ សប្មចចិតត)។ 

• សរក្ខជនណថរក្ាេាំនក់្េាំនងសាថ រ័នជាមួយអ្នក្ពាក់្ព័នធខាងសប្ៅនិងសធវ ើឱ្យសគសមើលសឃើញជាអ្នក្មា

នកិ្តត ិយសាក្ មនិងប្ រចារ់។ 

• សរក្ខជនគឺមាន មតថភាពណថរក្ា ងគតិភាព (ភាពប្តវូោន ) រវាងមហិចឆ ិតា េ សនវ ័ិយ យុេធសាស្រ ត

និងប្រតិរតត ិការ។ 

គែប្គរ់ប្គងអាចសធវ ើការជាយុេធសាស្រ តជាមួយ មាព ធពីខាងសប្ៅនិងតប្មូវការណែលប្រទាំង 

ប្រសេើ ោន ។ 

• សរក្ខជនរសងក ើតសោលរាំែងសដាយគិតពីសាថ នភាពស្រ ត និីងរញ្ហា ម្នភាពស ម ើោន ររ ់សយនឌ្័រ។ 

២. លេធក្មមនិងការប្គរ់ប្គងហិរញញ វតថ ុ 

• គុែភាពម្នការប្គរ់ប្គងហិរញញ វតថ ុគឺប្តវូប្គរ់ប្ោន់សែើមបីធានឱ្យមានគែសនយយភាពនិងតមាល ភាព

ខាង ហរញិញ វតថ ុ។ (ថវកិា ណផនការផតល់ថវកិា ការប្គរ់ប្គងហិរញញ វតថ ុ និងរបាយការែ៍ហិរញញ វតថ ុ)។ 

• អ្ងគការរក្ាឱ្យមានគែនីណែលសធវ ើ វនក្មមជាសរៀងរាល់ឆ្ន ាំ។ 

៣. ការប្គរ់ប្គងក្មម វធីិនិងគសប្មាង 

• សរក្ខជនមានែាំសែើរការប្តួតពិនិតយនិងវាយតម្មល មប្ រមួយ 

(ការេុក្ដាក់្ឯក្សារនិងការប្រមូលេិននន័យ ការដាក់្អ្នក្ពាក់្ព័នធឱ្យចូលរមួ 

គុែភាពម្នការវភិាគនិងការសរៀន ូប្ត)និងការសប្រើប្បា ់វាក្ន ុងសោលរាំែង

គែសនយយភាពនិងការសរៀន ូប្ត។ 

• សរក្ខជន (ការប្គរ់ប្គង) សឆល ើយតរសដាយមានន័យប្គរ់ប្ោន់ចាំសពាះនិនន ការ (trends) និងការតល  ់

រត រូក្ន ុងរររិេ និងសប្រើប្បា ់យុេធសាស្រ ត និងរចុ្របននភាពចាំសែះែឹង (up-to-date)។ 

៥. ប្រ ិនសរើពាក្យ ុាំររ ់អ្នក្មិនបានេេួលសជាគជ័យ



18 
 

អ្នក្នឹងបានេេួលការជូនែាំែឹងជាោយលក្ខែ៍អ្ក្សរ 

ប្រ ិនសរើអ្ងគការររ ់អ្នក្មិនប្តវូបានអ្នុម័តឱ្យេេួលមូលនិធិណែលបានស ន ើស ើង។ 

អ្នក្អាចទក់្េងប្ក្មុការងារ វ៉យ ប្រោាំប្រសេ សែើមបីពិភាក្ាអ្ាំព ីាំសែើររ ់អ្នក្។ ជាធមមតា 

ែាំសែើរការសោរល់ប្ត រ់សនះជួយសរក្ខជន ណែលមិនេេួលបានសជាគជ័យ ឱ្យក្ាំែត់ចាំែុចសែាយសៅក្ន ុង

 ាំសែើររ ់ពួក្សគ សែើមបគិីតស ើងវញិនិងដាក់្ ាំសែើសារជាថមី សៅសពលមានការប្រកា ឱ្យដាក់្ ាំសែើសលើក្

សប្កាយសេៀត។ 

សតើមានអ្វ ីសក្ើតស ើង សៅសពលណែលអ្ងគការររ ់ែុ្ាំេេួលបានការអ្នុម័តឱ្យេេួលថវកិា? 

ប្ក្មុការងារ វ៉យ នឹងអ្សញជ ើញអ្នក្មក្ពិភាក្ានិង សប្មចគសប្មាងជាផល វូការ។ 

ប្រការសនះផតលឱ់្កា ពិនិតយស ើងវញិសលើការតល  ់រត រូណែលអាចសក្ើតមានោរ់តាាំងពីការ រស រ ាំសែើ។ 

កិ្ចចពិភាក្ានឹងផតល់ផងណែរនូវឱ្កា ឱ្យ ប្ក្មុការងារ និងអ្ងគការររ ់អ្នក្ 

សែើមបីពិនិតយស ើងវញិនូវហានិេ័យគសប្មាង និងសធវ ើការណក្តប្មូវែលះៗ សៅសលើ ក្មមភាព តារាងសពលសវោ 

និងេិននផល សៅតាមស ចក្ត ីប្តវូការ។ តាមរយៈការពិនិតយស ើងវញិនូវ ាំសែើ ប្ក្មុការងារ អាចមាន  ាំសែើ

និង ាំែួរែលះ សៅអ្ងគការររ ់អ្នក្សែើមបីពិនិតយនិងពោិរណាណក្ ប្មួល។

កិ្ចចប្ពមសប្ពៀងផតល់មូលនិធិ 

កាលណាគសប្មាងបាន សប្មចចុងសប្កាយជាផល វូការសហើយ ប្ក្មុការងារ 

នឹងចុះកិ្ចចប្ពមសប្ពៀងផតលជ់ាំនួយជាមួយអ្ងគការររ អ់្នក្។ កិ្ចចប្ពមសប្ពៀងផតល់មូលនិធិសនះ 

គឺប្ រសៅតាមអ្ែតតិ ណែលអ្ងគការអុ្ក្សាវ ម បានប្ពមសប្ពៀងជាមួយប្ក្ ួងការររសេ ហូ ង់ែ៏ ។  

កិ្ចចប្ពមសប្ពៀងផតល់ជាំនួយនឹងប្តវូចរ់ ពវប្គរ់សៅសពលណែល ាំសែើគសប្មាងបានណក្ ប្មួល 

និងរក្ប្សាយ បានចា ់ោ ។់ កិ្ចចប្ពមសប្ពៀងនឹងអ្នុវតតក្ន ុងរយៈសពលម្នគសប្មាង។ 

ណផនការសពលសវោនិងថវកិាណែលបានអ្នុម័តនឹងដាក់្រញ្លូជាណផនក្មួយម្នកិ្ចចប្ពមសប្ពៀងផតល់ជាំនួយ។  

កិ្ចចប្ពមសប្ពៀងផតល់ជាំនួយនឹងដាក់្សចញនូវតប្មូវការសៅក្ន ុងប្ក្រែែឌ ជាំនួយ 

និងលក្ខែែឌោាំបាច់ែ៏ម្េសេៀត ណែលអ្ងគការររ ់អ្នក្ប្តវូអ្នុវតតនិងអ្នុសោម ។ 

កិ្ចចប្ពមសប្ពៀងផតល់ជាំនួយនឹងនិោយផងណែរនូវ ត ង់ដាម្នការរាំសពញ

ការងារនិងលក្ខែែឌ ម្នការេមាល ក់្ថវកិាណែលនឹងសធវ ើស ើងជាែាំណាក់្កាល។ សៅក្ន ុងអ្ងគការររ ់អ្នក្ 

អ្នក្ណែលមាន ិេធិចុះហតថសលខា នឹងតប្មូវឱ្យចុះហតថសលខាសលើកិ្ចចប្ពមសប្ពៀងផតល់ជាំនួយ ។ គសប្មាងណែល

បានេេួលការអ្នុម័ត ជាធមមតានឹងតប្មូវឱ្យោរ់សផតើមក្ន ុងរយៈសពលមួយណែរនទ រ់ពីចុះហតថសលខា

សលើកិ្ចចប្ពមសប្ពៀងផតលជ់ាំនួយ ។  

ការវាយតម្មលសលើការក្សាង មតថភាព ររ ់សាថ រ័ននឹងប្តវូរញច រ់ជាមួយអ្នក្េេួលជាំនួយ ។ ណផនការ

សធវ ើឱ្យប្រស ើរស ើងនូវ មតថភាពអ្នក្េេួលជាំនួយអាចដាក់្រញ្លូក្ន ុងកិ្ចចប្ពមសប្ពៀងណែល សប្មចជាផល វូការ ។ 

កិ្ចចប្ពមសប្ពៀងនឹងសរៀរចាំសៅតាមរយៈសពលម្នគសប្មាង ។ ណផនការសពលសវោ 

និងការប្រសមើលសមើលម្នហិរញញ វតថ ុ នឹងប្តវូដាក់្ចូលជាណផនក្មួយររ កិ់្ចចប្ពមសប្ពៀង ។ 

កិ្ចចប្ពមសប្ពៀងអ្េិវឌ្ឍ មតថភាពអាចអ្នុវតតនិងប្គរ់ប្គងសដាយរមួសៅតាមការស ន ើ ុាំររ អ់្នក្េេួលមូលនិធ្។ិ 

ជាំនួយរសចចក្សេ េូសៅនិងការអ្េិវឌ្ឍ មតថភាពទក់្េងនឹងការប្គរ់ប្គងគសប្មាង រែឋបាល 

និងគែសនយយ គឺជាណផនក្ ាំខាន់មួយសៅក្ន ុងកិ្ចចប្ពមសប្ពៀង ។  

សតើ វ៉យ នឹងប្តួតពិនិតយនិងវាយតម្មលជាំនួយសដាយរសរៀរណា? 

៦. រនទ រ់ពីមូលនិធិប្តូវបានអ្នុមត័
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អ្នក្ប្គរ់ប្គងនិងរុគគលិក្ររ ់វ៉យ នឹងប្តួតពិនិតយនូវ ុចច រតិភាព

និងការរាំសពញការងារររ គ់សប្មាងទាំងអ្ ់ណែលេេួលបានការអ្នុម័ត ។ អ្នក្ប្គរ់ប្គង 

និងរុគគលិក្ររ ់វ៉យនឹងសធវ ើេ សនកិ្ចចែល់ក្ណនលងអ្នុវតតគសប្មាង  វនក្មមហិរញញ វតថ ុ និងអ្ធិការកិ្ចច 

សៅសលើការអ្នុវតតតាមជារយៈៗ។  

ចាំសពាះគសប្មាងទាំងអ្ ់ អ្នក្េេួលមូលនិធិនឹងតប្មូវឱ្យរក្ាេុក្ឱ្យបានលែ នូវក្ាំែត់ប្តាហិរញញ វតថ ុ 

 ប្មារ់ អ្ធិការកិ្ចចសៅសពលណែលប្តវូការ។ អ្នក្េេួលមូលនិធិ នឹងប្តវូេេួលការពិនិតយស ើងវញិជារយៈៗ 

និងជាសេៀងទត់និងការចុះពិនិតយសមើលសដាយមិនប្បារ់ឱ្យែឹងជាមុន ។ 

 វនក្មមប្រោាំឆ្ន ាំនឹងប្តវូសធវ ើសៅសលើគសប្មាងទាំងអ្ ណ់ែលមានេឹក្ប្បាក់្សប្ចើនជាង ១០០.០០០អឺ្រ។ូ 

ថវកិា ប្មារស់ធវ ើ វនក្មមគឺប្តវូដាក់្ចូលក្ន ុង ាំសែើថវកិា។ សប្ៅពសីនះ មូលនិធិ មួយចាំនួនែម្េសេៀត 

នឹងប្តវូសធវ ើ វនក្មមសៅតាម ាំសែើររ ់ប្ក្មុការងារររ វ៉់យប្រោាំប្រសេ ។ 

សតើអ្ងគការររ ់អ្នក្ ប្តវូប្បាប្ ័យទក់្េងជាមួយ វ៉យ សដាយរសរៀរណា? 

សយើងចង់ឱ្យអ្នក្បានេេួលសជាគជ័យ។ ប្រ ិនសរើអ្ងគការររ ់អ្នក្ 

មាន ាំែួរឬការបារមាអ្វ ីអ្ាំពីកិ្ចចប្ពមសប្ពៀង ឬរសរៀរសធវ ើរបាយការែ ៍  ូមកុ្ាំញសញើតក្ន ុងការទក់្េងមក្

សយើង។ សយើងរ ើក្រាយនឹងសឆល ើយ ាំែួរររ ់អ្នក្ និងជួយអ្នក្ឱ្យ

រាំសពញតាមតប្មូវការណែលណចងក្ន ុងកិ្ចចប្ពមសប្ពៀង។ 

អ្នក្េាំនក់្េាំនងេីមួយររ គ់សប្មាងនឹងមានដាក់្ក្ន ុងកិ្ចចប្ពមសប្ពៀង។ សយើង ូមសាវ គមន៍អ្នក្ 

ក្ន ុងការទក់្េងមក្សយើងសែើមបីជណជក្ោន អ្ាំពីការសធវ ើឱ្យប្រស ើរស ើងនូវ មតថភាពអ្ងគការររ ់អ្នក្ 

(ប្រតិរតត ិការ ការប្គរ់ប្គង និងរសចចក្សេ ) ប្ក្មុការងារររ ់សយើងអាចផតលស់ោរលជូ់នបាន។ 

ប្រ ិនសរើអ្ងគការររ ់អ្នក្មិនអាចសធវ ើបានតាមតប្មូវការររ ់មូលនិធិ 

អ្នក្ប្តវូណតទក់្េងមក្សយើង។ ប្ក្មុការងារសយើង 

នឹងពាោមឱ្យអ្ ់ពី មតថភាពសែើមបីសធវ ើការជាមួយអ្នក្សែើមបីឱ្យបានែាំសណាះប្សាយ ប្មារ់ជួយអ្ងគការ

ររ អ់្នក្ឱ្យែាំសែើរការសៅមុែ និងសរៀន ូប្តពីការរាាំង ទ ះ។ ក្ន ុងក្រែីែលះ ណែលជាលេធផល

រណាត លមក្ពីប្ពឹតត ិការែ៍ណែលហួ ពី មតថភាពប្គរ់ប្គងររ ់អ្នក្ 

អ្នក្អាចស ន ើ ុាំឱ្យមានការណក្ណប្រសលើគសប្មាង។  ាំសែើ ុាំណក្ណប្រគសប្មាងគឺក្ាំពុងរសងក ើតសៅស ើយ។ 

ភាល មៗសៅសពលអ្នក្គិតថាកាលៈសេ ៈអាចតប្មូវឱ្យមានការតល  ់រត រូសៅសលើគសប្មាងររ ់អ្នក្ 

 ូមទក់្េងជាមួយជនរសងាគ លររ ់សយើង ណែលេេួលែុ ប្តវូចាំសពាះគសប្មាងររ ់អ្នក្ 

សែើមបីេេួលបានការណែនាំមុននឹងដាក់្ ាំសែើ។ 

សតើអ្ងកការររ ់អ្នក្រាយការែ៍មក្ វ៉យ សដាយរសរៀរណា?  

អ្ងគការររ ់អ្នក្នឹងប្តវូរាយការែ៍មក្ប្ក្មុការងារ វ៉យ អ្ាំពីការតល  ់រត រូធាំៗ 

និងហិរញញ វតថ ុម្នការអ្នុវតតគសប្មាងររ ់អ្នក្។ សយើងបានក្ាំែត់េប្មង់របាយការែ៍២សផសងោន  

 ប្មារ់តាមដានវឌ្ឍនភាពម្នគសប្មាងររ ់អ្នក្ សនះគឺ៖ ការផ្លា សប់ត រូរយៈដពលខា ី 

 ប្មារ់របាយការែ៍ក្ន ុងក្ាំ ុងសពលតិចជាងមួយឆ្ន ាំ 

(េប្មង់របាយការែ៍ប្រហាក់្ប្រណហលនិងេប្មង់របាយការែ៍រាល៦់ណែមតង) និងការផ្លា ស់បត រូរយៈដពលសែវរ 

ណែលជារបាយការែ៍រញច រ់គសប្មាង ។ ជាអ្របររមា មូលនិធិ វ៉យ ប្តវូការរបាយការែ៍សរៀងរាល់៦ណែមតង ។ 

 ូមទញយក្ស ចក្ត ី សងខរែល ីៗអ្ាំពីប្រសេេេប្មង់របាយការែ៍នីមួយៗ៖ 

ក. ការផ្លា ស់បត រូរយៈដពលខា  ី

របាយការែក៍្ន ុងេប្មង់របាយការែ៍រយៈសពលែល ីសនះ គួររញ្លូព័ត៌មានមួយចាំនួនែូចខាងសប្កាម៖ 

• មជឈដាឋ នខាងសប្ៅ៖ ការតល  ់រត រូ ាំខាន់ៗ សក្ើតស ើងក្ន ុងរររិេមូលដាឋ ន រររិេជាតិ តាំរន់ ឬ

ពិេពសោក្ (ឧទហរែ៍៖ ការតល  ់រត រូសលើរេដាឋ នគតិយុតត ិណែលមានប្សារ់) ណែលពាក់្ព័នធជាមួយ 

និងមានឥេធិពលសលើគសប្មាង និងប្ក្មុសោលសៅររ អ់្នក្។ 
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• វឌ្ឍនភាពសៅសលើការតល  រ់ត រូធាំៗ៖ ការតល  ់រត រូធាំៗ សប្មចបានក្ន ុងក្ាំ ុងសពលរាយការែ៍ 

និងការណរងណចក្ថវកិា  ក្មមភាពសប្ោងេុក្ ប្មារ់របាយការែ៍រនទ រ់ 

ការតល  ់រត រូសលើណផនការសែើមនិងមូលសហតុ ជាសែើម។ 

• ការផារភាជ រ់ជាមួយអ្នក្ពាក់្ព័នធននម្នគសប្មាងររ ់អ្នក្៖ 

សតើក្មមភាពប្រសេេណាែលះណែលអ្នក្បានសប្រើប្បា ់ក្ន ុងការផារភាជ រ់ជាមួយប្ក្មុសោលសៅម្នគសប្មាង

ររ ់អ្នក្?  ក្មមភាពណាមួយណែលអ្នក្េេួលបានសជាគជ័យជាពសិ  ? 

សតើអ្នក្ជួរប្រេះការលាំបាក្ក្ន ុងការផារភាជ រ់ ឬសធវ ើការជាមួយប្ក្មុទាំងសនះឬសេ? 

• ការវភិាគរញ្ហា  និងយុេធសាស្រ តកាត់រនថយហានិេ័យ 

• ការសរៀន ូប្ត និងររក្គាំសហើញថមីម្នគសប្មាង៖ 

អ្វ ីែល ះណែលអ្នក្បានសរៀន ូប្តពីការអ្នុវតតគសប្មាងររ ់អ្នក្ក្នលងមក្? 

សតើអ្នក្ចងប្ក្ងការសរៀន ូប្តទាំងសនះោ ងែូចសមតច? 

ប្រ ិនសរើការសរៀន ូប្តប្តវូបានចងប្ក្ងជាឯក្សារសលើប្រព័នធ អីុ្នធឺែិត  ូមផតល់រញជ ី លីង 

និងសគហេាំព័រ ។ សតើអ្វ ីែល ះណែលអ្នក្និង ឬ 

ប្ក្មុណែលងាយរងសប្ោះនិងប្ក្មុណែលប្តវូបានសគសអ្ើ សអ្ើង 

(អ្នក្េេួលផលពីគសប្មាងររ ់អ្នក្)បានសធវ ើអ្វ ីណរលក្ែលះណែលជាលេធផលម្នគសប្មាងសនះ ? 

របាយការែម៍្នការតល  ់រត រូគសប្មាង វ៉យ? សតើមូលនិធិ វ៉យ អាចឲ្យអ្នក្ (នឹង 

ឬអ្ងគការែ៏ម្េសេៀតណែលជាម្ែគូររ ់គសប្មាងអ្នក្) សប្រើប្បា ់គាំនិត នឹង ឬររក្គាំសហើញថមីៗឬសេ? 

ប្រ ិនសរើបាេ/ោ  សតើសប្រើប្បា ់ោ ងែូចសមតច? 

• លេធផលម្នគសប្មាង៖  ក្មមភាព េិននផលក្ន ុងរយៈសពលសធវ ើរបាយការែ៍ និងលេធផលរំពឹងេុក្។ 

• ការប្តួតពិនិតយ និងវាយតម្មលររ ់អ្នក្ ផារភាជ រ់ជាមួយប្ក្រែែឌ  ការប្តួតពិនិតយវាយតម្មល 

និងការសរៀន ូប្តររ គ់សប្មាង វ៉យ ពិេពសោក្៖ 

សតើគសប្មាងររ ់អ្នក្រមួចាំ ណែក្សលើក្ ទ យួលេធផលណាមួយក្ន ុងចាំសណាមលេវផលទាំង ៣ 

ររ ់គសប្មាង វ៉យ ពិេពសោក្? 

ខ. ការផ្លា សប់ត រូរយៈដពលសែវរ 

េប្មង់របាយការែ៍រយៈសពលណវងសនះ សតត តសលើចាំែុចទាំងអ្ ់ខាងសលើ 

រមួជាមួយចាំែុច ាំខាន់រណនថមសេៀតខាងសប្កាម៖ 

• វឌ្ឍនភាពសធៀរសៅនឹង ាំែួរសរៀន ូប្តររ ់អ្នក្៖ សតើអ្នក្បានសៅរក្ប្ក្មុសោលសៅោ ងែូចសមតច 

សហើយអ្នក្សធវ ើការជាមួយនរណាសែើមបសីៅរក្ប្ក្មុនីមួយៗ? 

• សយើងបានគូ រញ្ហជ ក់្លាំអិ្តនូវរញ្ហា ននទក់្េិនសៅនឹងការពប្ងឹង ិេធិនិងភាពអ្ង់អាច(ការរ

សងក ើតេី ុវតថ ិភាព សាងភាពសជឿជាក់្និងជាំនញ) ការសាង មព័នធភាព 

និងឧរក្រែ៍ ប្មារ់ការសក្ៀងក្រណ វងរក្ការោាំប្េ មតិ។ 

• សរឿងរ៉ាវតល  ់រត រូ៖ សពលរញច រ់គសប្មាងររ ់អ្នក្ សយើង ូមឲ្យអ្នក្គិតអ្ាំពី

សរឿងរ៉ាវតល  ់រត រូររ ់រុគគលមាន ក់្ៗឬប្ក្មុណែលគសប្មាងររ ់អ្នក្បានរមួចាំ ណែក្ ។ 

រសរៀរណែលអ្នក្នឹងសរៀររារ់អ្ាំពីសរឿងនឹងប្តវូបានសរើក្ចាំហ តាមរយៈការ រស សរឿង សារជា សមលង 

និងវ ើសែអូ្ ជាសែើម។ 

សយើងបានោត់ថាន ក់្ប្រសេេម្នសរឿងរ៉ាវតល  ់រត រូណែលសយើងចង់ែឹងវា ថ ិតសៅក្ន ុងរបាយការែ៍ែល នួឯង។ 

មស្រនត ីប្តួតពិនិតយ និងវាយតម្មល ថាន ក់្ពិេពសោក្ររ ់សយើង 

នឹងសោេ ាំែួរទក់្េងនឹងសរឿងរ៉ាវទ ាំងសនះ។ 

ជាេូសៅ សែើមបធីានថាការសរៀន ូប្តពីែាំសែើរការមិនបាត់រង់សនះ 

អ្នក្េេួលមូលនិធិគួរឆល ុះរញ្ហច ាំងសលើែាំសែើរសរៀន ូប្តររ ់ក្មម វធីិសៅក្ន ុងគសប្មាង។ 
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ណផែក្សលើរសរៀរវារៈតល  ់រត រូររ ់អ្ងគការនិង ាំែួរសរៀន ូប្ត 

អ្នក្េេួលមូលនិធិនឹងប្តវូអ្សញជ ើញឱ្យចូលរមួក្ន ុងប្ពឹតតកិារែ៍សរៀន ូប្តក្ន ុងមូលដាឋ ន 

ឬ ហគមន៍អ្នុវតតថាន ក់្ជាតិឬអ្នតរជាតិ។ សដាយមានរេពិសសាធន៍ពីគសប្មាងររ ់ពួក្សគ 

អ្នក្េេួលមូលនិធិ នឹងរមួចាំ ណែក្

ក្ន ុងែាំសែើរការសរៀន ូប្តអ្ាំពីការតល  ់រត រូសដាយណផែក្សលើរេពិសសាធន៍ជាក់្ណ តង។ អ្នក្េេួលមូលនិធិ 

ប្តវូសធវ ើការវាយតម្មលជាមួយអ្ងគការ 

ប្ក្មុសោលសៅនិងអ្នក្ពាក់្ព័នធ ាំខាន់ៗអ្ាំពីក្តាត ប្រឈមណែលបានជួរប្រេះនិងយុេធសាស្រ ត

ណែលបានរសងក ើតសែើមបសីដាះប្សាយក្តាត ប្រឈមទាំងសនះ 

អ្ាំពីរសរៀរចូលរមួររ ់អ្នក្ពាក់្ព័នធទ ាំងអ្ ់។ ការ រស រេុក្នូវគាំនិតររ ់អ្នក្អ្ាំពីែាំសែើរការ 

ក៏្ែូចជាលេធផលនិងគាំនិតសផសងសេៀត នឹងជាឧតតមប្រសោជន៍ក្ន ុងការរសស្រញជ ៀរចាំសែះែឹងសៅក្ន ុង

 ងគម  ផលិតផលសរៀន ូប្ត 

និងរសរៀរណែលពួក្សគអាចសប្រើប្បា ់បានេូលាំេូោយណថមសេៀតសៅក្ន ុងក្មម វធីិ វ៉យ ។ ប្ក្មុ

ការងារវ៉យ ប្រោាំប្រសេ នឹងអាចផតល់ការោាំប្េនិងស ចក្ត ីណែនាំបាន។   

រាយការែ៍អ្ាំពីហិរញញ វតថ ុនឹងសធវ ើស ើងប្ រសៅតាមេាំហាំ និងរយៈសពលររ មូ់លនិធិ 

ណែលនឹងប្តវូរញ្លូសៅក្ន ុងកិ្ចចប្ពមសប្ពៀង ។ របាយការែ៍ហិរញញ វតថ ុប្តវូសប្រើេប្មង់ណែលបានផតលជូ់ន។ 

អ្ងគការររ ់អ្នក្នឹងរក្ាឱ្យមានស ៀវសៅក្ត់ប្តាមួយដាច់សដាយណ ក្ ប្មារមូ់លនិធិររ ក់្មម វធីិ 

វ៉យ ណែល ប្តវូក្ត់ចូលនូវការចាំណាយររ ់គសប្មាងទាំងអ្ ់។ ណផែក្សលើស ៀវសៅក្ាំែត់ប្តាសនះ 

អ្នក្នឹងគែនរក្ការចាំណាយ ររ ់គសប្មាងតាមែទង់ចាំណាយ 

ដាក់្វាចូលសៅក្ន ុងគូសឡាន មប្ រមួយសៅក្ន ុងេប្មង់ សហើយគែន ក្ន ុងគូសឡានដាច់សដាយណ ក្មួយ 

រក្ចាំនួនលុយណែលសៅ ល់ក្ន ុងែទង់ចាំណាយសនះនិងភាគរយ។ អ្នក្អាចចល័តថវកិា ពីែទង់មួយសៅ ែទង់

មួយសេៀត រ ុណនតបានណតអ្តិររមា ១០% រ ុសណាណ ះ សហើយប្តវូប្បារ់ប្ក្មុការងារថាន ក់្ជាតិររ ់ក្មម វធីិ វ៉យ 

ឱ្យបានែឹងជានិចចអ្ាំពីការតល  ់រត រូណររសនះ។ ប្រ ិនសរើអ្នក្ប្តវូការការតល  ់រត រូសលើ ពី ១០% 

អ្នក្ប្តវូ ុាំការ សប្មចពីប្ក្មុការងារររ ក់្មម វធីិ វ៉យ ជាមុន។ 

ឯក្សារោាំប្េណែលរញ្ហជ ក់្ថាអ្នក្ប្បាក្ែជាបានសធវ ើការចាំណាយណមនសនះ នឹងប្តវូរក្ាេុក្ក្ន ុងប្រព័នធ

េុក្ដាក់្ឯក្សារ ប្មារ់រយៈកាល ១០ឆ្ន ាំ 

សប្កាយពីគសប្មាងបានរញច រ់ ប្មារ់ការសធវ ើ វនក្មមណាមួយណែលអាចសក្ើតមាន។ ប្ក្មុ ការងារក្មម វធីិ វ៉យ 

ប្រោាំប្រសេ   នឹងផតល់ឱ្យអ្នក្នូវស ចក្ត ីពសិាត ររណនថមសេៀតអ្ាំពីឯក្សារ ោាំប្េមួយណាណែលអ្នក្

ប្តវូរក្ាេុក្ក្ន ុងប្រព័នធេុក្ដាក់្ឯក្សារ។

េប្មង់ 

េប្មង់ មប្ រទាំងឡាយែូចជា  ាំសែើគសប្មាង េប្មង់ថវកិា 

ក៏្ែូចជាេប្មង់វាយតម្មលនឹងណប្រប្រួលសៅតាមស ចក្ត ីប្រកា ឱ្យដាក់្ ាំសែើ។ សៅក្ន ុងឧរ មព ័នធ  

អ្នក្នឹងបានឧទហរែ៍ែលះ េប្មង់ប្តឹមប្តវូនឹងមានសៅជាមួយការប្រកា ឱ្យដាក់្ ាំសែើនីមួយៗ 

តាមរយៈសគហេាំព័រ www.voice.global ។ 

ឧរ មព ័នធ េី១៖ េប្មង់ ាំសែើគសប្មាង 

ឧរ មព ័នធ េី២៖ េប្មង់ថវកិានិងរបាយការែ៍ 

ឧរ មព ័នធ េី៣៖ េប្មង់វាយតម្មល 

http://www.voice.global/
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 ការណក្លងរនល ាំ គឺជាការទញយក្ផលចាំសែញសដាយេុចច រតិ តាមរយៈការឆសបាក្ ឬមសធាបាយនន។ 

មូលនិធិ វ៉យ មិនប្ទាំប្េដាច់ខាត ចាំសពាះ ក្មមភាពណក្លងរនល ាំ និងពុក្រលួយប្គរ់ររូភាព។ សនះមានន័យថា 

មូលនិធិ វ៉យ ោាំប្េសដាយសោលការែ៍ររ ់អ្ងគការអុ្ក្សាវ ម និងអ្ងគការហុីវ ូ 

នឹងពុាំសលើក្ណលងប្គរ់េប្មង់ម្នការណក្លងរនល ាំ និងពុក្រលួយក្ន ុងែាំសែើរប្រតិរតតកិារ ែូចជា ការឲ្យ ាំែូក្ 

ការជួយ ប្មួល ឬោក់្សលៀមការរង់ប្បាក់្ ប្មារ់មូលសហតុនន។ អ្ងគការណែលេេួលការោាំប្េថវកិា 

គួរមានយនតការរចួប្ ច ប្មារ់ោត់ការរាល់អ្ាំសពើណក្លងរនល ាំ ែូចជា វធិានការែ៍ការពារ ការស ុើរអ្សងកត 

និងការរាយការែ។៍ 

 ប្រ ិនសរើអ្នក្មានការ ងស័យសលើភាពមិនប្រប្ក្តីណាមួយ 

 ូមរាយការែ៍សៅកាន់នយក្ប្រតិរតត ិប្រោាំប្រសេ  ឬតាំរន់ណែលេេួលរនទ ុក្ 

ឬអ្នក្ប្គរ់ប្គងក្មម វធីិមូលនិធិ វ៉យ េូទ ាំងពិេពសោក្ 

ណែលអាចរាយការែ៍រនទ ន់សៅប្ក្ ួងការររសេ ររ ់ប្រសេ ហូ ង់ែ។៌ វ៉យ និងប្ក្ ួងការររសេ  

នឹងរក្ា ិេធិក្ន ុងការស ុើរអ្សងកតរាល់ការ ងស័យសលើក្រែីណក្លងរនល ាំ។ ប្គរ់ក្រែីជារ់ ងស័យទាំងអ្ ់ 

នឹងប្តវូបានប្គរ់ប្គង និងស ុើរអ្សងកត ោ ង មាា ត់ រនទ ន់ និងផល វូការ ។ 

 នយក្ប្រតិរតត ិប្រោាំប្រសេ ឬតាំរន់ នឹងសដាះប្សាយរញ្ហា ក្ន ុងរយៈសពល២ បាត ហ៍ 

រនទ រ់ពីបានេេួលរែត ឹង ។ ប្រ ិនសរើរែត ឹងពុាំប្តវូបានសដាះប្សាយទន់សពល 

ឬរាំសពញស ចក្ត ីសពញចិតតររ ់សែើមរែត ឹងសេ អ្នក្ប្គរ់ប្គងក្មម វធីិមូលនិធិ វ៉យ 

នឹងោត់ឲ្យមានការស ុើរអ្សងកតសលើពាក្យរែត ឹង។ ក្ន ុងក្រែីណែលអ្នក្ប្គរ់ប្គងក្មម វធីិ 

ពុាំបានោត់ការពាក្យរែត ងឹ ប្ រតាមការសពញចិតតសេៀត 

សនះការសដាះប្សាយនឹងប្តវូរញជ នូរនតឲ្យគែក្មាម ធិការអ្ចិម្ស្រនតយ៍ររ ់វ៉យ 

ណែលមានអ្ាំណាចក្ន ុងការសធវ ើស ចក្ត ី សប្មចចុងសប្កាយសលើរាល់រែត ឹង សដាយសោងតាមស ចក្ត ី សប្មចររ  ់

the Dutch Staatscourant កាលពីម្ថាេី២ ធន  ូ២០១៦។

៧. ការណក្លងរនល ាំ នងិអ្ាំសពើពុក្រលួយ


