
 
 

 

 

កម្មវធិីសហប្រតរិតតិការអសូ្រ្តត ល-ីកម្ពុជាដ ើម្បកីារផ្តលដ់សវា
ប្រករដោយនិរនតរភាព និងសម្ធម្៌ (ដៅកាត់ថា ACCESS) 

ដសចកតីណែនាំសប្ារ់ការអាំពាវនវឱ្យោក់សាំដែើ រង្ហា ញពីចាំណារ់
អារម្មែ៍ 
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ឈ ម្ ោះកម្មវធីិ កម្មវធីិសហប្រតិរតតិការអូស្រ្តត លី-កម្ពុជាឈ ីម្បកីារផ្តល់ឈសវា
ប្រករឈោយនិរនតរភាព និងសម្ធម៌្ (ឈៅកាត់ថា ACCESS) 

យនតការផ្តល់ហរិញ្ញរបទាន យនតការវនិិឈោគដ លមានភាពប្រកតួប្រដែងររស់កម្មវធីិ 
ACCESS (ឈៅកាត់ថា CIM) 

សមាសភាគឈោលឈៅររស់កម្ម
វធីិ ACCESS 

• លទ្ធភាពទ្ទ្លួបានឈសវាសប្មារ់ស្រ្សតីរងឈប្ោោះឈោយអំឈពី
ហងិាទាក់ទ្ងនឹងឈយនឌ័រ 

• លទ្ធភាពទ្ទ្លួបានឈសវាសប្មារ់ែនមានពិការភាព 

កាលររឈិឆេទ្ និងឈពលឈវលារិទ្
ការោក់សឈំ ី 

ឈៅថ្ងៃទី្ ២១ ដែឈម្ត ឆ្ន ២ំ០១៩ ប្តឹម្ឈមា៉ោ ង ០៥:០០រឈសៀល 
(ឈមា៉ោ ងឈៅកម្ពុជា)  

ដរររទ្ថ្នការោក់សឈំ ី • ឯកតរឈអឡកិប្តូនិកតាម្៖  cim@accesscambodia.org 

• ោក់ជាប្កោស៖ ឈៅការោិល័យ ACCESS អោរអា នីណា 
ជាន់ទី្៣ រនទ រ់ឈលែ២៤០ ផ្លូ វឈលែ២៧១ សង្កា ត់រឹងទំ្ពន់
ែ ឌ មានែ័យ រាែធានីភ្នំឈពញ ប្ពោះរាជាណាឆប្កកម្ពុជា 

ទំ្នាក់ទំ្នងសប្មារ់ពត៌មាន
រដនែម្ 

អីុដម្ល៖ cim@accesscambodia.org 

កាលររឈិឆេទ្ និងឈពលឈវលារិទ្
ដលងទ្ទ្លួស ួំរ 

ឈៅថ្ងៃទី្០៤ ដែឈម្ត ឆ្ន ២ំ០១៩ ប្តឹម្ឈមា៉ោ ង ០៥:០០រឈសៀល 
(ឈមា៉ោ ងឈៅកម្ពុជា)  

កិឆចប្រែំុពនយល់ឈោយសឈងេរ
អំពីការអំពាវនាវពីការោក់
សឈំ ីរង្កា ញពីឆំណារ់
អារម្ម ៍ 

• ឈៅថ្ងៃទី្ ៤ ដែឈម្ត ឆ្ន ២ំ០១៩  

(ទី្កដនលងជាក់លាក់នឹងរញ្ជា ក់តាម្ឈប្កាយ) 

• សប្មារ់ការឆូលរូម្ររស់ឈលាក/ឈលាកប្សីសូម្ផ្តល់ពត៌មាន
ម្កកាន់៖ cim@accesscambodia.org  
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I. តវតារ 

កម្មវធីិសហប្រតិរតតិការអូស្រ្តត ល-ីកម្ពុជាឈ ីម្បកីារផ្តល់ឈសវាប្រករឈោយនិរនតរភាពនិងសម្ធម៌្ 
(ឈៅកាត់ថា ACCESS) គឺជាកម្មវធីិរយៈឈពល៣ឆ្ន  ំ(២០១៨-២០២១) ដ លសែិតឈប្កាម្ការ      
ផ្តួឆឈផ្តីម្ និងោបំ្ទ្ឈោយរោា ភិ្បាលអូស្រ្តត លី។ កនុងរយៈឈពល៣ឆ្ន  ំរោា ភិ្បាលអូស្រ្តត លីនឹងផ្តល់ងវកិា
ឆំននួ១៥លាន ុលាល រអូស្រ្តត លីតាម្រយៈកម្មវធីិ ACCESS កនុងឈោលឈៅពប្ងឹងនិរនតរភាព គុ ភាព 
និងររោិរននឈសវាសប្មារ់ែនដ លមានពិការភាព និងស្រ្សតីដ លរងឈប្ោោះឈោយអំឈពីហងិាទាក់ទ្ងនឹង 
ឈយនឌ័រ។ 

កម្មវធីិ ACCESS បានឆលុោះរញ្ជច ងំពីការឈរតជាា ឆិតតោ៉ោ ងែពស់ររស់រោា ភិ្បាលអូស្រ្តត លីកនុងការ   
ោបំ្ទ្ឈលីការង្ករសិទ្ធិម្នុសស សម្ភាពឈយនឌ័រ និងការអភិ្វឌឍដផ្នកពិការភាពប្រករឈោយររោិរនន 
ឈៅកនុងតំរន់។ 

កម្មវធីិ ACCESS ឈប្រីប្បាស់សមិ្ទ្ធផ្លនិងឈម្ឈរៀនដ លទ្ទ្លួបានពីកិឆចសហការរវាងរោា      
ភិ្បាលអូស្រ្តត លី រាែរោា ភិ្បាលកម្ពុជា និងថ្ គូកនុងប្សុកដ លមានរយៈឈពលជាងម្យួទ្សវតសរក៍នលង
ម្កឈនោះ ឈលីការផ្តល់ឈសវានិងការឈធវីកំដ ទ្ប្ម្ង់ សប្មារ់ជាប្រឈោែន៍ ល់ប្រជាែនកម្ពុជាដ លមាន
ពិការភាពឬរងឈប្ោោះឈោយអំឈពីហងឹាទាក់ទ្ងនឹងឈយនឌ័រ។ 

កម្មវធីិ ACCESS ឈធវីការង្ករជាថ្ គូជាម្យួរាែរោា ភិ្បាលកម្ពុជា សំឈៅឆូលរមួ្ឆំដ កកនុងការ
អនុវតតដផ្នការសកម្មភាពជាតិសតីពីការទ្រ់តា ត់អំឈពីហងិាឈលីស្រ្សតី និងដផ្នការយុទ្ធតស្រ្សតជាតិសតីពី       
ពិការភាព។កម្មវធីិឈនោះនឹងឆូលរមួ្ឆំដ ក ល់លទ្ធផ្ល ូឆខាងឈប្កាម្៖ 

សប្មារ់ែនមានពិការភាព៖ 

• ទ្ទ្លួបានការឈលីកកម្ពស់ដផ្នកសុែភាព ការអរ់រ ំនិងឈស ាកិឆច។ 

• មានលទ្ធភាពឆូលរមួ្ និងឧរតែម្ភ ល់ប្គួតរ សហគម្ន៍ និងែីវតិនឈោបាយ។ 

• មានរទ្ពិឈតធន៍នឹងការឈរសីឈអីងតិឆជាងមុ្ន។ 

• មានការប្រឈសីរឈឡងីដផ្នកសតិអារម្ម ៍ពីតថ្ម្លែលួនឯង ទំ្នុកឆិតត និងឯករាែយភាព។ 

សប្មារ់ស្រ្សតីរងឈប្ោោះឈោយអំឈពីហិងាទាក់ទ្ងនឹងឈយនឌ័រ៖ 

• មានលទ្ធភាពទ្ទ្លួបានការដងទាសុំែភាពដ លមានគុ ភាពឈោយរមួ្រញ្ចូ លទាងំការ 
ោបំ្ទ្ឈពញឈលញ ការដងទារំរសួ ការពាបាលរនាទ ន់ និងការឈធវីឈកាសលយវឆិច័យ។ 
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• មានលទ្ធភាពទ្ទ្លួបានការការពារដផ្នកផ្លូវឆារ់ដ លគិតពីសិទ្ធិែនរងឈប្ោោះជាឆម្បង   
រមួ្ទាងំមានគ ឈនយយភាពឆំឈពាោះែនឈលមីស។ 

• មានលទ្ធភាពទ្ទ្លួបានការសប្ម្រសប្មួ្លដផ្នកឈសវាសងគម្ឈផ្សងឈទ្ៀតរមួ្មាន ការទ្ទ្លួ
បានព័ត៌មានចបំាឆ់ឈៅឈពលមានវរិតតិ ទី្ែប្ម្កសុវតែិភាព ការោបំ្ទ្ដផ្នកផ្លូវឆិតតសងគម្ និង
ែំនយួជាសមាភ រ។ 

កម្មវធីិ ACCESS បានទ្ទ្ួលតគ ល់អំពីការវវិតតររស់ប្រឈទ្សកម្ពុជាឈៅជាប្រឈទ្សដ លមាន
ប្បាក់ឆំ ូលម្ធយម្កប្មិ្តទារ និងកំឈ ីនកនុងការទ្ទ្លួបានមូ្លនិធិពីវស័ិយតធារ ៈ និងឯក   
ែន។ កម្មវធីិឈនោះឈធវីការង្ករជាម្យួប្កសួងកិឆចការនារ ីប្កសួងសងគម្កិឆច អតីតយុទ្ធែន និងយុវនីតិ    
សម្បទា ប្កុម្ប្រឹកាសកម្មភាពែនពិការ និងប្កសួងឈស ាកិឆចនិងហរិញ្ញវតែុ ឈ ីម្បឈីរៀរឆំដផ្នការ និង
ឈប្រីប្បាស់ធនធានប្រករឈោយប្រសិទ្ធភាពកនុងការផ្តល់ឈសវា ល់ស្រ្សតីដ លរងឈប្ោោះឈោយអំឈពីហងិា
ទាក់ទ្ងនឹងឈយនឌ័រ និងែនមានពិការភាព ។ ការង្ករឈនោះរមួ្រញ្ចូ លទាងំការឈប្រីប្បាស់ធនធាន
ប្រករឈោយប្រសិទ្ធភាព តាម្រយៈការពប្ងឹង ការសប្ម្រសប្មួ្ល ការប្គរ់ប្គង ការឈធវីដផ្នការ និងការ
ឈធវីរបាយការ ៍ ដ លមានលកេ ៈសម្ប្សរជាម្យួនឹងអាទិ្ភាពររស់ដផ្នការសកម្មភាពជាតិសតីពី
ការទ្រ់តា ត់អំឈពីហងិាឈលីស្រ្សតី និងដផ្នការយុទ្ធតស្រ្សតជាតិសតីពីពិការភាព។ 

កម្មវធីិ ACCESS គឺឈតត តការយកឆិតតទុ្កោក់ឈលីការពប្ងឹងសម្តែភាព អនកផ្តល់ឈសវាររស់រាែ 
រោា ភិ្បាលកម្ពុជា សងគម្សុីវលិ និងវស័ិយឯកែន កនុងឈោលរំ ងឈធវីឱ្យប្រឈសីរឈឡងីឈលីការផ្តល់ឈសវា
 ល់ែនមានពិការភាព និងស្រ្សតីដ លរងឈប្ោោះឈោយអំឈពីហងិាទាក់ទ្ងនឹងឈយនឌ័រ ប្រករឈោយនិរនតរ
ភាព។ ឈសវាម្យួឆំននួសប្មារ់ែនមានពិការភាព រមួ្មាន ឈសវាតត រលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទា 
និងឈសវាកម្មឈស ាកិឆចប្រករឈោយររោិរនន។  សប្មារ់ស្រ្សតីដ លរងឈប្ោោះឈោយអំឈពីហងិាទាក់ទ្ង
នឹងឈយនឌ័រ កម្មវធីិ ACCESS នឹងឈតត តឈលីឈសវាដងទាសុំែភាព ឈសវាការពារផ្លូវឆារ់ និងឈសវាដផ្នក
សងគម្សំខាន់ៗឈផ្សងឈទ្ៀត និងការោបំ្ទ្ ល់កិឆចសប្ម្រសប្មួ្លពហុវស័ិយកនុងការផ្តល់ឈសវា។ 

ការរពឹំងទុ្កសខំាន់ៗថ្នលទ្ធផ្លរញ្ច រ់នៃកម្មវធីិ៖ 

• រាែរោា ភិ្បាលឈធវីដផ្នការ និងឈប្រីប្បាស់ធនធានកាន់ដតមានប្រសិទ្ធភាពកនុងការោបំ្ទ្ឈសវា
សប្មារ់ែនមានពិការភាព និងស្រ្សតីរងឈប្ោោះឈោយអំឈពីហងិាទាក់ទ្ងនឹងឈយនឌ័រ ឈប្កាម្
ការដ នាពីំប្កសួងឈស ាកិឆច និងហរិញ្ញវតែុ។ 
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• រាែរោា ភិ្បាលកម្ពុជា អងគការសងគម្សុីវលិ និងវស័ិយឯកែនពប្ងីកវតិលភាព              
ពប្ងឹងគុ ភាព និងររោិរននកនុងការផ្តល់ឈសវា ល់ែនមានពិការភាព និងស្រ្សតីរងឈប្ោោះ
ឈោយអំឈពីហងិាទាក់ទ្ងនឹងឈយនឌ័រប្រករឈោយនិរនតរភាព។ 

II. ដោលរាំែង - យនតការវិនិដោគណ លានភាពប្រកតួប្រណែង 

យនតការវនិិឈោគដ លមានភាពប្រកតួប្រដែង (ឈៅកាត់ថា CIM) ររស់កម្មវធីិ ACCESS គឺ
ជាទ្ប្ម្ង់ការសប្មារ់ផ្តល់ហរិញ្ញរបទានររស់កម្មវធីិ ដ លប្តូវបានឈរៀរឆំឈឡងី ឈ ីម្បោីបំ្ទ្ឱ្យតួអងគពាក់
ព័នធនានា អាឆឆូលរមួ្ឆំដ កកនុងការអនុវតត NAPVAW និង NDSP។  

អងគការតែ រ័នដ លនឹងប្តូវឈប្ែីសឈរសី អាឆជាទី្ភាន ក់ង្ករសហប្រជាជាតិ អងគការឈប្ៅរោា       
ភិ្បាលអនតរជាតិនិងជាតិ អងគការែនពិការ (DPO)  និងតែ រ័នវស័ិយឯកែន រមួ្ទាងំប្គឹោះតែ នសិកា
ប្តវប្ជាវ។ 

 ំឈ ីរការថ្នយនតការឈនោះមានពីរ ំណាក់កាល ឈោយែំហាន ំរូង អងគការតែ រ័នដ លមាន
ឆំណារ់អារម្ម ៍នឹងប្តូវបានអឈញ្ា ីញឱ្យផ្តល់នូវសំឈ ីរង្កា ញពីឆំណារ់អារម្ម ៍ (Expression of 
Interest)។ អងគការតែ រ័នដ លប្តូវបានឈប្ែីសឈរសីកនុង ំណាក់កាលឈនោះប្តូវបានអឈញ្ា ីញឱ្យម្កឆូល
រមួ្កនុង ំឈ ីរការកតងដផ្នការសកម្មភាពរមួ្និងសហការោន  និងទ្ទ្លួបានការោបំ្ទ្កនុងការឈរៀរឆំ
សំឈ ីឈពញឈលញ(Full Proposal)ររស់ពកួឈគ។ 

 យនតការវនិិឈោគដ លមានភាពប្រកួតប្រដែង ប្រប្ពឹតតឈៅតាម្រយៈការប្រកាសឈរីកឆំហ។ 
រាល់សំឈ ីរង្កា ញពីឆំណារ់អារម្ម ៍នឹងប្តូវពិនិតយឈោយប្កុម្ការង្ករថ្នកម្មវធីិ ACCESS និងសំឈ ី
រង្កា ញពីឆំណារ់អារម្ម ៍ដ លបានសប្មាងំយកនឹងប្តូវបានោក់ពិនទុឈោយប្កុម្ការង្ករដផ្នកយនតការ 
វនិិឈោគដ លមានភាពប្រកតួប្រដែង។ 

រទ្អនតរាគម្ន៍សំខាន់ៗថ្នកម្មវធីិACCESS នឹងមានលកេ ៈប្សរោន ជាម្យួនឹងអាទិ្ភាព
ររស់ដផ្នការសកម្មភាពជាតិសតីពីការទ្រ់តា ត់អំឈពីហងិាឈលីស្រ្សតី និងដផ្នការយុទ្ធតស្រ្សតជាតិសតីពី
ពិការភាព។ 

អាទិ្ភាពឆម្បងៗសប្មារ់ការង្ករដផ្នកពិការភាព និងការង្ករដផ្នកអំឈពីហងិាទាក់ទ្ងនឹងឈយន 
ឌ័រ ប្តូវបានកំ ត់ឈ ញីតាម្រយៈកិឆចពិភាកាជាម្ួយនឹងសម្ភាគីរោា ភិ្បាលសំខាន់ៗថ្នកម្មវធីិ 
ACCESS និងតាម្រយៈការប្រឹកាឈោរល់ជាម្យួថ្ គូពាក់ព័នធ។ 
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កម្មវធីី ACCESS នឹងផ្តល់ការោបំ្ទ្ ល់ការអនុវតតសកម្មភាពឆម្បងៗដ លនឹងែួយ ល់ការ
រឈងាីតនូវភ្សតុតាងជាមូ្លោា នសប្មារ់ការឈរៀរឆំនឈោបាយ ដផ្នការ និងរទ្អនតរាគម្ន៍សប្មារ់       
វស័ិយ GBV និងពិការភាព។ ការោបំ្ទ្ ល់កិឆចអនតរាគម្ន៍ឈផ្សងៗររស់កម្មវធីិACCESS នឹងកតង
សម្តែភាពដផ្នកខាងកនុងររស់អនកផ្តល់ឈសវារ ាឈ ីម្បពីប្ងីកនូវអភិ្ប្កម្ប្រករឈោយភាពឈជាគែ័យ និង
អនុវតតនូវរទ្ោា នដ លមានប្តរ់។ កម្មវធីិ ACCESS ក៏នឹងអាឆឈោោះប្តយផ្ងដ រនូវភាពឆឈនាល ោះ
ប្រឈហាងរយៈឈពលែលីកនុងការផ្តល់ឈសវាពីសំណាក់រាែរោា ភិ្បាល ជាលកេ ៈអភិ្ប្កម្អនតរកាល 
ជាម្យួនឹងការអនុវតតនូវយុទ្ធតស្រ្សតឆាស់លាស់ប្រករឈោយនិរនតភាព។   

ឈរកេែនដ លអាឆោក់សឈំ ីបាន៖  

លកេ ៈវនិិឆេ័យកំ ត់ពីភាពសម្ប្សរសប្មារ់ទ្ទ្ួលបានែំនយួពីយនតការ CIM មាន    
លកេ ៈទូ្លំទូ្លាយ និងឈរីកឆំហឆំឈពាោះអងគការតែ រ័នជាឈប្ឆីនប្រឈភ្ទ្  ូឆជា អងគការឈប្ៅរោា ភិ្   
បាលអនតរជាតិ និងជាតិ អងគការែនពិការ (DPO)  ទី្ភាន ក់ង្ករសហប្រជាជាតិ និងតែ រ័នវស័ិយឯក   
ែន។ អងគការឈប្ៅរោា ភិ្បាលអនតរជាតិ មានសិទ្ធិោក់ពាកយឈសនីសុំបាន ឈោយសហការជាម្យួនឹងអងគ
ការសងគម្សុីវលិ និង/ឬអងគការែនពិការកនុងប្សុក និងប្តូវរង្កា ញពីរំ ងែំរុញឱ្យមានការឆូលរមួ្
សហការពីតែ រ័នរាែរោា ភិ្បាលឈៅថាន ក់ជាតិ ឬថាន ក់ឈប្កាម្ជាតិ។ ទី្ភាន ក់ង្ករសហប្រជាជាតិ ក៏មាន
សិទ្ធិោក់ពាកយឈសនីសុំែំនយួផ្ងដ រ ឈរីឈទាោះរីជាការឈរៀរឆំកិឆចសនានឹងប្តូវឈធវីឈឡងីឈោយតទ ល់ជាម្យួ
នឹងប្កសួងការររឈទ្ស និងពា ិែាកម្មថ្នរោា ភិ្បាលអូស្រ្តត លី (DFAT) ោ៉ោ ងណាក៏ឈោយ។ ឈរកេែន
ប្តូវដតបានឆុោះរញ្ា ីការជាម្ួយនឹងអាជាា ធរពាក់ព័នធកនុងប្រឈទ្សកម្ពុជា។  

អងគការតែ រ័នោក់ពាកយសុំងវកិាោបំ្ទ្ដ លជាអនកនាមុំ្ែឈគ ក៏អាឆជាថ្ គូជាម្យួអងគការតែ រ័ន
ឈផ្សងឈទ្ៀតដ លោក់សំឈ ីរង្កា ញពីឆំណារ់អារម្ម ៍បានដ រ។ អងគការតែ រ័នណាម្យួដ លបាន
ោក់ពាកយសុំងវកិាោបំ្ទ្ក៏អាឆជាថ្ គូជាម្យួអងគការតែ រ័នឈផ្សងឈទ្ៀតកនុងការោក់សំឈ ីឈលីសពីម្យួ
ផ្ងដ រ។ 

គឈប្មាង/សកម្មភាពដ លអាឆឈសនសុីកំារោបំ្ទ្ពីកម្មវធីិ ACCESS 

សកម្មភាពររស់កម្មវធីិ ACCESS នឹងឆូលរមួ្រំឈពញរដនែម្ និងឆូលរមួ្ពប្ងឹងគំនិតផ្តួឆ       
ឈផ្តីម្ររស់រាែរោា ភិ្បាលកម្ពុជាឈៅកនុងវស័ិយGBV និងពិការភាព។ កនុងរររិទ្ដ លប្រឈទ្សកម្ពុជាសែិត
កនុង ំណាក់កាលអនតរកាលថ្នការវវិតតដផ្នកឈស ាកិឆច គឺមានការទ្ទ្លួតគ ល់ដ លថា ការោបំ្ទ្ដផ្នក
ហរិញ្ញវតែុ ល់ការអនុវតតនូវឈសវាសំខាន់ៗសប្មារ់ែនង្កយរងឈប្ោោះនឹងមានការឈកីនឈឡងីជារនតរនាទ រ់
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តាម្រយៈងវកិាររស់រាែរោា ភិ្បាលកម្ពុជា។  ូឈឆនោះការផ្តល់មូ្លនិធិតាម្រយៈCIM ររស់កម្មវធីិACCESS 
នឹងមិ្នឈតត តឈលីការោបំ្ទ្ ល់ការផ្តល់ឈសវាឈោយតទ ល់ឈនាោះឈទ្ រ៉ោុដនតនឹងោបំ្ទ្ ល់គឈប្មាងរង្កា ញ 
(Demonstration)និងសកម្មភាពសំខាន់ៗដ លឆូលរមួ្រំឈពញរដនែម្ធនធានររស់រាែរោា ភិ្បាល
កម្ពុជា។ 

ឈ ីម្បទី្ទ្លួបានការឱ្យតថ្ម្លពីការផ្តល់មូ្លនិធិតាម្រយៈCIM រាល់សំឈ ីរង្កា ញពីឆំណារ់
អារម្ម ៍ទាងំឡាយប្តូវដតឈឆលីយតរោ៉ោ ងជាក់លាក់ឈៅនឹងលទ្ធផ្លឆុងរញ្ច រ់កម្មវធីិម្យួឬទាងំពីរ 
(សូម្ឈមី្លឈសឆកតីពិព ៌នាអំពីកម្មវធីិ ACCESS កនុងឧរសម្ព័នធទី្ ១) និងមានភាពប្សរោន ជាម្យួ
នឹងអាទិ្ភាពថ្នការង្ករដផ្នកពិការភាពនិងដផ្នកGBV ក៏ ូឆជាឆូលរមួ្ឆំដ កឈោយតទ ល់ ល់ការអនុវតត
NDSP និងNAPVAW។ 

សកម្មភាពដ លប្តូវបានកំ ត់ រមួ្មាន៖ 

• ការរឈងាីតកម្មវធីិរ តុ ោះរណាត ល និងឧរករ ៍ដ លមានលកេ ៈអនុវតត ឈ ីម្បោីបំ្ទ្ ល់
ការប្រតិរតតិឈសឆកតីដ នា ំនិងរទ្ោា នដ លមានប្តរ់។ 

• ផ្តល់ជាែំនយួរឈឆចកឈទ្ស វគគរ តុ ោះរណាត ល ការកតងសម្តែភាព ការរងវឹក និងឬការ
រង្កា ត់រឈប្ងៀនឈោយតទ ល់ ល់អនកផ្តល់ឈសវា ឬ ល់ប្កសួងតែ រ័នរោា ភិ្បាលដ លទ្ទ្លួ
រនទុកកនុងការសប្ម្រសប្មួ្លការង្ករដផ្នកGBV និងដផ្នកពិការភាព។ 

• ការអនុវតតសកម្មភាពសំខាន់ៗកនុងឈោលរំ ងរង្កា ញពីអភិ្ប្កម្ប្រករឈោយភាព
ឈជាគែ័យ និងកតងជាភ្សតុតាងសប្មារ់ការឈកៀរគរធនធាន ការឈធវីដផ្នការ និងការ    
វភិាែន៍ងវកិា។ 

• ការសិកាប្តវប្ជាវ និងការអឈងគត។ 

• ការផ្តល់ឈសវាឈោយតទ ល់ ដតកនុងលកេ ៈរតឹតបតិ សប្មារ់ដផ្នកដ លឈៅមានភាពឆឈនាល ោះ
ប្រឈហាង។ 

 រទ្អនតរាគម្ន៍ជាអាទិ្ភាពសប្មារ់ដផ្នកពិការភាព និងដផ្នកGBV ប្តូវបានកំ ត់កនុងកំឡុង
ឈពលថ្នការចរ់ឈផ្តីម្កម្មវធីិ ឈោយមានការប្រឹកាឈោរល់ជាម្យួប្កុម្ការង្ករថ្នដផ្នកទាងំពីរររស់កម្ម
វធីិACCESS។ រទ្អនតរាគម្ន៍ទាងំឈនោះ មានរង្កា ញឈៅកនុងកនុងឧរសម្ព័នធទី្ ២ ជាម្យួនឹងសកម្មភាព
ដ លប្តូវបានកំ ត់សប្មារ់CIM។ 



8 
 

អងគការ តែ រ័នដ លោក់ពាកយប្តូវបានឈលីកទឹ្កឆិតតឱ្យឈសនីឈឡងីនូវរទ្អនតរាគម្ន៍ដ លប្គរ  
  ត រ់ទាងំពីរដផ្នក (ពិការភាព និងGBV)។ សំឈ ីរង្កា ញពីឆំណារ់អារម្ម ៍អាឆរមួ្រញ្ចូ លរទ្
អនតរាគម្ន៍អនតរសកម្មភាព  ូឆជា ការោបំ្ទ្ ល់ ំឈ ីរការកតងដផ្នការដ លមានប្តរ់ឈៅថាន ក់
ឈប្កាម្ជាតិ ការោបំ្ទ្ ល់យនតការគ ឈនយយភាពដ លមានប្តរ់ ឬសកម្មភាពទាងំឡាយណា
ទាក់ទ្ងនឹងការប្គរ់ប្គងហរិញ្ញវតែុតធារ ៈ (PFM) ជាឈ ីម្។ 

តំរន់ភូ្មិ្តស្រ្សតឈោលឈៅ 

រទ្អនតរាគម្ន៍ររស់កម្មវធីិACCESS មានវតតមានឈៅរីកប្មិ្ត  ូឆខាងឈប្កាម្៖ 

កប្មិ្តជាតិ - តែ រ័ននីយកម្ម៖ យនតការCIM ថ្នកម្មវធីិACCESS នឹងផ្តល់មូ្លនិធិ ល់
សកម្មភាពឈៅថាន ក់ជាតិ ឬសកម្មភាពដ លមានការប្គរ  ត រ់ទូ្លំទូ្លាយ។ ការង្ករឈនោះរមួ្មាន ូឆ
ជាែំនយួដផ្នករឈឆចកឈទ្ស ល់ប្កសួងពាក់ព័នធសប្មារ់ការឈរៀរឆំកម្មវធីិសិកាសប្មារ់ការរ តុ ោះ        
រណាត ល ការរឈងាីតឈសឆកតីដ នាឈំផ្សងៗជាលកេ ៈអនុវតត និងឧរករ ៍ឈផ្សងៗែយួ ល់ការសប្ម្រ
សប្មួ្លការអនុវតតឈសឆកតីដ នា ំឬការរញ្ច រ់ និងការផ្សពវផ្ាយឈសឆកតីដ នាទំាងំឈនាោះ ឈៅតាម្
តប្មូ្វការ។ 

ឈែតតទាងំ១៥ដ លប្តវូបានឈប្ែីសឈរសី - ការពប្ងឹងនិងការពប្ងីកវតិលភាពរដនែម្៖ 
ម្ែឈម្ ឌ លតត រលទ្ធភាពពលកម្មការសម្បទា(PRC) ណាម្យួថ្នPRCទាងំ១១ អាឆនឹងប្តូវបាន
ឈប្ែីសឈរសីកនុងការទ្ទ្លួបានការោបំ្ទ្ សប្មារ់ការឈធវីឱ្យប្រឈសីរឈឡងីនូវគុ ភាពកនុងការផ្តល់ឈសវា។ 
ឈទាោះជាោ៉ោ ងណា អាទិ្ភាពនឹងប្តូវបានផ្តល់ ល់PRC ដ លឈទី្រដតឈផ្ទរម្កមូ្លនិធិែនពិការ។ ការ
សប្ម្រសប្មួ្ល និងរណាត ញថ្នការរញ្ាូ នទាក់ទ្ងនឹងការង្ករGBV នឹងប្តូវបានពប្ងីកឈៅប្សុកងមីដ ល
សែិតកនុងឈែតតអាទិ្ភាពទាងំប្បារីំថ្ន
ប្កសួងកិឆចការនារ1ី។  

ឈែតតឈោលឈៅទាងំរី - រង្កា ញ 
(Demonstrate)៖ យនតការCIM នឹង
ផ្តល់ការោបំ្ទ្ ល់រទ្អនតរាគម្ន៍ជា
លកេ ៈប្គរ់ប្ែុងឈប្ជាយ ឈៅកនុងឈែតត 
កំពង់ចម្   កំពង់សព ឺនិងឈសៀម្រារ។ 

                                                      
1 ឈែតតអាទ្ិភាពទាងំប្បារំីថ្នប្កសួងកិឆចការនារ ីរមួ្មាន៖ កំពង់ចម្ កពំង់សពឺ កំពងធ់ំ ប្ពោះសីហនុ ប្ពោះវហិារ តបូង មុ ំឈសៀម្រារ នងិសទឹងដប្តង។ 
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រទ្អនតរាគម្ន៍ឈនោះអាឆរមួ្រញ្ចូ លទាងំការោបំ្ទ្ ល់ឈសវាជាឈប្ឆីនប្រឈភ្ទ្សប្មារ់ស្រ្សតីរងឈប្ោោះឈោយ
GBV (ឈសវាសុែភាព លទ្ធភាពទ្ទ្លួបានឈសវាផ្លូវឆារ់ និងឈសវាសងគម្ជាតរវនត) ការផ្តល់ឱ្កាស
រកប្បាក់ឆំ ូលសប្មារ់ែនមានពិការភាព ការពប្ងឹងការផ្ាភាា រ់ោន រវាង  ឈសវាតត រលទ្ធភាពពលកម្ម
និងសហគម្ន៍ និងភាពប្រមូ្លផំុ្្កមាល ងំោន  (synergies) រវាងរទ្អនតរាគម្ន៍GBV និងរទ្អនតរាគម្ន៍
ពិការភាព។ 

ឈែតតដ លប្តវូបានឈប្ែីសឈរសីគឺ៖ បាត់ ំរង កំពង់ចម្ កំពង់ឆ្ន ងំ កំពង់សពឺ កំពង់ធំ ប្កឈឆោះ ភ្នំឈពញ ប្ពោះ
សីហនុ ប្ពោះវហិារ ថ្ប្ពដវង រតនៈគីរ ីឈសៀម្រារ សទឹងដប្តង តាដកវ និងតបូង មុ។ំ 

ទំ្ហហំរិញ្ញរបទាននិងរយៈឈពល 

គឈប្មាងដ លប្តូវបានឈសនីឈឡងី មានទំ្ហឆំឈនាល ោះពី ១០០ ០០០  ុលាល រអូស្រ្តត លី (AUD) ឈៅ 
៦០០ ០០០ AUD និងមានរយៈឈពលជាអតិររមិាប្តឹម្ ២៤ ដែ ជាម្យួនឹងងវកិាសរុរឆំននួ ៥លាន 
AUD សប្មារ់ដផ្នកទាងំពីរ។ គឈប្មាងដ លឈសនីឈឡងីមានរយៈឈពលែលីជាងឈនោះ ក៏នឹងប្តូវយកម្កឈធវីការ
ពិចរណាផ្ងដ រ។ គឈប្មាងដ លមានរយៈឈពលយូរជាង ២៤ ដែ នឹងមិ្នប្តូវបានយកម្កពិចរណា
ឈៅ ំណាក់កាលឈនោះឈឡយី។ ឈទាោះជាោ៉ោ ងណាក៏ឈោយកម្មវធីិ ACCESS សូម្រកាសិទ្ធិឈធវីការ
ពិចរណារនតការផ្តល់ែំនួយឈនោះ ឈលីសពីរយៈឈពលដ លបានកំ ត់ឈនោះ ឈៅឈពលដ លមានការឯក
ភាពពីគ ៈកមាម ការប្រឹកាភិ្បាលថ្នកម្មវធីិ ACCESS។  

តារាងទី្ ១៖ ការវភិាែន៍ហរិញ្ញរបទាន 

សម្សភាគ ការវភិាែន៍
ងវកិា 

ទ្ប្ម្ង់ការ សប្មារ់ឈធវី
ការឈប្ែីសឈរសី 

ទំ្ហហំរិញ្ញរបទាន
(ប្រហាក់ប្រដហល) 

រយៈឈពល 

លទ្ធភាពទ្ទ្លួ
បានឈសវា 
សប្មារ់ស្រ្សតីរង
ឈប្ោោះឈោយអំឈពី
ហងិាទាក់ទ្ងនឹង      
ឈយនឌ័រ 

២,៥ លាន
 ុលាល អូស្រ្តត លី 
(AUD) 

 ំឈ ីរការដរងដឆកជា
ពីរ ំណាក់កាល
ជាម្យួនឹងការអំពាវ
នាវឱ្យោក់សំឈ ីជា
ឆំហ 

១០០ ០០០ ឈៅ 
៦០០ ០០០ AUD  

២ ឆ្ន ោំ៉ោ ង
យូររំផុ្ត 
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លទ្ធភាពទ្ទ្លួ
បានឈសវាសប្មារ់
ែនមានពិការភាព 

២,៥ លាន
 ុលាល អូស្រ្តត លី 
(AUD) 

 ំឈ ីរការដរងដឆកជា
ពីរ ំណាក់កាល
ជាម្យួនឹងការអំពាវ
នាវឱ្យោក់សំឈ ីជា
ឆំហ 

១០០ ០០០ ឈៅ 
៦០០ ០០០ AUD 

២ ឆ្ន ោំ៉ោ ង
យូររំផុ្ត 

ការកំ ត់ែទង់ឆំណាយ 

ការឆូលរមួ្ភាគទានហរិញ្ញវតែុររស់កម្មវធីិ ACCESS  ល់គឈប្មាងឈសនីសុំ មានឆំនួនជាអរបរមា
ប្តឹម្ ១០០ ០០០ AUD និងឆំននួអតិររមាប្តឹម្ ៦០០ ០០០ AUD ។  

រាល់ការឆំណាយទាងំអស់ដ លមានទំ្នាក់ទំ្នងតទ ល់ជាម្យួនឹងការអនុវតតគឈប្មាង គឺជា
ឆំណាយដ លប្តូវបានឈប្ែីសឈរសី កនុងឈនាោះមាន៖  

ក) ឆំណាយឈលីរុគគលិក។ 

ែ) ឆំណាយឈលីការអនុវតតសកម្មភាពររស់គឈប្មាង។ 

គ) ឆំណាយរ ាបាល និងឆំណាយឈផ្សងៗ ឈោយកំហតឹប្តឹម្ ១៥% ថ្នងវកិាសរុរ។ 

 ) ឆំណាយឈលីការពិនិតយតាម្ោន និងវាយតថ្ម្ល រមួ្នឹងការឆំណាយឈលីការប្តវប្ជាវ។ 

ង) ឆំណាយសប្មារ់ការធានាឱ្យមានសម្ភាពឈយនឌ័រ និងររោិរននសងគម្កនុងការអនុវតត។ 

ែទង់ឆំណាយខាងឈប្កាម្ មិ្នប្តវូបានោបំ្ទ្ឈឡយី សប្មារ់ការទ្ទ្លួបានងវកិាោបំ្ទ្តាម្រយៈ
យនតការ CIM៖ 

ក)  ការទូ្ទាត់ឈតហ ុយប្រចថំ្ងៃ (ថ្ងលអាហារ តន ក់ឈៅ និងឈធវី ំឈ ីរ) ល់ម្ស្រ្នតីសម្ភាគីររស់រោា
ភិ្បាល។  

ែ)  ការទិ្ញ និងការែលួ ី ឬអោរដ លមានប្តរ់។ 

គ)  ការែលួឧរករ ៍ និងឈហោា រឆនាសម្ព័នធដ លជាររស់អងគការតែ រ័នរឆួឈៅឈហយី។ 

 ) ថ្ងលឈសវាធានាររស់ធនាោរ និងថ្ងលឈសវាប្សឈ ៀងោន ឈនោះឈផ្សងឈទ្ៀត។ 

ង)  ថ្ងលឈសវាសប្មារ់កម្មសិទ្ធិរញ្ជញ ។  

ឆ)  តថ្ម្លររស់សននិធិដ លមានប្តរ់ ដ លប្តូវឈប្រីប្បាស់សប្មារ់ការអនុវតតគឈប្មាង  
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ឆ)  ឆំណាយពាក់ព័នធនឹងការឈរៀរឆំសំឈ ីរង្កា ញពីឆំណារ់អារម្ម ៍ ឬការោក់ឯកតររនតរនាទ រ់
ជាដផ្នកម្យួថ្ន ំឈ ីរការឈនោះ ឬសប្មារ់ឈឆលីយតរឈៅនឹងការអំពាវនាវឈផ្សងឈទ្ៀត ររស់កម្មវធីិ 
ACCESS នាឈពលអនាគត។  

ែ)  ឆំណាយពាក់ព័នធនឹងការទាក់ទាញ ឬការឈសនីសុំមូ្លនិធិពីប្រភ្ពឈផ្សងឈទ្ៀត។ 

ឈ) ឆំណាយពាក់ព័នធនឹងគឈប្មាងប្តវប្ជាវរយៈឈពលដវង។ 

កម្មវធីិឈនោះ រកាសិទ្ធិរ ិឈសធមិ្នរា៉ោ រ់រងឆំណាយឈផ្សងឈទ្ៀត ដ លប្តូវបានរញ្ចូ លឈៅកនុងងវកិា 
ឈហយីដ លប្តូវបានចត់ទុ្កថា មិ្នមានភាពពាក់ព័នធ ឬមិ្នប្សរឈៅតាម្ឈោលនឈោបាយ ឬអាទិ្
ភាពររស់កម្មវធីិ និង/ឬ ររស់ DFAT។  

សហមូ្លនិធិ  

ឈនោះគឺជាការអំពាវនាវឈោយឆំហឱ្យោក់សំឈ ីរង្កា ញពីឆំណារ់អារម្ម ៍ ដ លមានភាព
ប្រកតួប្រដែង ឈ ីម្បទី្ទ្លួបានងវកិាែំនួយដ លមិ្នអាឆរងវិលសងវញិបាន ឈោយឈតត តឈលីអងគការ
តែ រ័នដ លអាឆរំឈពញឈៅតាម្លកេ ៈវនិិឆេ័យសម្ប្សរ។ ឈទាោះជាោ៉ោ ងណាក៏ឈោយ ឈរកេែនប្តូវ
បានឈលីកទឹ្កឆិតតឱ្យឆូលរមួ្ជារ ិភាគ  ល់ការអនុវតតគឈប្មាងដ លប្តូវបានឈសនីឈឡងី។ ការរមួ្រ ិភាគ
ឈនោះ អាឆឈធវីឈឡងីជាតឆ់ប្បាក់ ឬមិ្នដម្នជាតឆ់ប្បាក់ និងអាឆមានប្រភ្ពពីមូ្លនិធិដ លមានប្តរ់ 
ឬប្រភ្ពខាងឈប្ៅរដនែម្ឈទ្ៀត។  

សូម្ឈរៀររារ់លម្អិតពីឆំននួ (ឬឆំននួសម្មូ្ល) និងប្រភ្ពថ្នការរមួ្រ ិភាគពីអងគការតែ រ័ន
ររស់អនក សប្មារ់ការអនុវតតគឈប្មាងដ លប្តូវបានឈសនីឈឡងីកនុងសំឈ ីរង្កា ញពីឆំណារ់អារម្ម ៍ឈនោះ។  
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III.  ាំដែើ រការននការោក់ពាកយសុាំ 

នីតិវធីិសប្មារ់ឈផ្ាសីឈំ ីរង្កា ញពីឆំណារ់អារម្ម ៍ និងការឈប្ែីសឈរសីសឈំ ីរង្កា ញពីឆំណារ់
អារម្ម ៍ (EoIs) 

 

កាលវភិាគ (រឈណាត ោះអាសនន)  

ល.រ សកម្មភាព កាលវភិាគ 

១ ការផ្សពវផ្ាយការអំពាវនាវឱ្យោក់សំឈ ីរង្កា ញពីឆំណារ់
អារម្ម ៍ (EoIs) 

ថ្ងៃទី្ ២១ ដែ មី្នា 

២ កិឆចប្រែំុពនយល់ឈោយសឈងេរអំពីការអំពាវនាវពីការោក់សំឈ ី
រង្កា ញពីឆំណារ់អារម្ម ៍ 

ថ្ងៃទី្ ០៤ ដែ ឈម្ត 

៣ កាលររឈិឆេទ្ផុ្តកំ ត់សប្មារ់ឈផ្ាីសំ ួរឈៅកាន់ប្កុម្ការង្ករររស់
កម្មវធីិ ACCESS 

ថ្ងៃទី្ ០៨ ដែ ឈម្ត 

ការអំពាវនាវ
ឱ្យោក់ EoIs

EOIsដ ល
បានឈផ្ាី ប្តូវ
បានប្តូត    
ពិនិតយឈោយ
ប្កុម្ការង្ករ
ថ្នកម្មវធីិ
ACCESS

EOIsដ ល
ប្តូវបាន
ឈប្ែីសឈរសី
ប្តូវបានវាយ
តថ្ម្លឈោយ
យនតការCIM

ឈធៀរនឹង
តារាងមា៉ោ ប្ទិ្ក
ោកពិ់នទុ

លិែិតអនុ
តសនឈ៍ផ្ាី
ឈៅ DFAT 
ឈ ីម្បសំុីការ
អនុម្ត័

ការពិនិតយ
ឈផ្ទៀងតទ តឈ់លី
នីតិរុគគល 
និងការវាយ
តថ្ម្លសុឆរតិ
ភាពប្តូវបាន
ឈធវីឈឡងី

សិកាេ តលា
រង្កា ញពី
សមាសភាគ
ររសក់ម្មវធីិ 
និងការឈរៀរឆំ
ដផ្នការ
សកម្មភាព
រមួ្ោន

Proposal
ឈពញឈលញ
បានឈផ្ាី និង
បានវាយតថ្ម្ល
ឈោយយនត
ការ CIM និង
អនុម្ត័ឆុង
ឈប្កាយឈោយ
គ ៈកម្ម
ការប្រឹកាភិ្
បាលររស់
ACCESS
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៤ កាលររឈិឆេទ្កំ ត់សប្មារ់ឱ្យ ACCESS ឈឆលីយតរឆំឈពាោះសំ ួរ
នានា 

ថ្ងៃទី្ ១២ ដែ ឈម្ត 

៥ កាលររឈិឆេទ្កំ ត់សប្មារ់ឈផ្ាីសំឈ ីរង្កា ញពីឆំណារ់អារម្ម ៍  ថ្ងៃទី្ ២១ ដែ ឈម្ត 

៦ ការោក់ពិនទុ ល់សំឈ ីរង្កា ញពីឆំណារ់អារម្ម ៍  ដែ ឧសភា 

៧ អនុតសន៍ឈផ្ាីែូនយនតការ CIM ឈ ីម្បអីនុម័្ត ដែ ឧសភា 

៨ លិែិតអនុតសន៍ ដផ្អកឈៅតាម្លទ្ធផ្លថ្នការឈប្ែីសឈរសីថ្ គូអាទិ្
ភាពពីសំណាក់យនតការ CIM  ឈផ្ាីែូន DFAT អនុម័្ត  

ដែ ឧសភា 

៩ ថ្ គូដ លប្តូវបានឈប្ែីសឈរសី បានទ្ទ្លួការែូន ំ ឹង ដែ ឧសភា 

១០ ថ្ គូដ លប្តូវបានឈប្ែីសឈរសីឆូលរមួ្កនុងសិកាេ តលារង្កា ញពី       
សមាសភាគកម្មវធីិ (component logic workshop) និងការ
ឈរៀរឆំដផ្នការសកម្មភាពរមួ្ោន  សប្មារ់តប្ម្ង់ទិ្ស ល់ការឈរៀរឆំ
ែលឹម្តរថ្នសំឈ ីលម្អិត (Full Proposal) 

ដែ ឧសភា-មិ្ងុនា 

១១ ថ្ គូឈផ្ាីសំឈ ីលម្អិត ដ លរារ់រញ្ចូ លទាងំការឈរៀរឆំគឈប្មាងងវកិា 
និងដផ្នការសកម្មភាពលម្អិត  

មុ្នឆុងដែ មិ្ងុនា 

១២ ការវាយតថ្ម្លឈលីសំឈ ី (Proposals) ដែ កកាោ 

១៣ អនុតសន៍ឈផ្ាីែូនឈៅយនតការ CIM ឈ ីម្បអីនុម័្ត ដែ កកាោ 

១៤ ថ្ គូរញ្ចូ លនូវព័ត៌មានប្តឡរ់ ដ លផ្តល់ឈោយយនតការ CIM កនុង
សំឈ ីឆុងឈប្កាយ 

ដែ កកាោ 

១៥ គ ៈកម្មការប្រឹកាភិ្បាលថ្នកម្មវធីិ ACCESS ឯកភាពឈលីឈសឆកតី
សឈប្ម្ឆ  

ដែ កកាោ 

១៦ ប្កុម្ការង្ករថ្នកម្មវធីិ ACCESS ឈរៀរឆំកិឆចប្ពម្ឈប្ពៀងផ្តល់ែំនយួ
 ល់ថ្ គូ  

ដែ កកាោ  
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ការរញ្ជា ក់រំភ្ល ឺ

កាលររឈិឆេទ្សប្មារ់ោក់សំឈ ីសុំការរញ្ជា ក់រំភ្លឺ គឺមានរយៈឈពល រ់ប្បា ំ(១៥) ថ្ងៃ មុ្ន
កាលររឈិឆេទ្កំ ត់សប្មារ់ការោក់សំឈ ីរង្កា ញពីឆំណារ់អារម្ម ៍។ រាល់សំ ួររញ្ជា ក់រំភ្លឺទាងំ
អស់ ប្តូវឈផ្ាីឈៅកាន់អីុដម្ល៖ cim@accesscambodia.org។ 

កាលររឈិឆេទ្កំ ត់សប្មារ់ការឈឆលីយតរឆំឈពាោះសំ ួរនានាពីកម្មវធីិ ACCESS ឈៅឈរកេែន
ទាងំអស់ គឺមានរយៈឈពលប្បារីំ (៨) ថ្ងៃ មុ្នកាលររឈិឆេទ្ោក់សំឈ ីរង្កា ញពីឆំណារ់អារម្ម ៍។  

ការោក់សឈំ ី 

កាលររឈិឆេទ្សប្មារ់ោក់សំឈ ីរង្កា ញពីឆំណារ់អារម្ម ៍ មិ្នប្តូវឈប្កាយឈមា៉ោ ង ០៥:០០ 
រឈសៀល ថ្ងៃទី្២១ ដែឈម្ត ឆ្ន ២ំ០១៩ កនុងទ្ប្ម្ង់ ូឆតឈៅ៖  

▪ សឈំៅឈអឡកិប្តនិូកថ្នសំឈ ីរង្កា ញពីឆំណារ់អារម្ម ៍ កនុងទ្ប្ម្ង់ជា pdf (ឈសគន) ប្តូវឈផ្ាី
ឈៅកាន់អាសយោា នអីុដម្ល៖ cim@accesscambodia.org និង 

▪ សឈំៅជាប្កោសតន ម្ (សឈំៅឈបាោះពុម្ព) ថ្នសឈំ ីរង្កា ញពីឆំណារ់អារម្ម ៍ដ លមាន
ឆុោះហតែឈលខា និងមានវាយប្តា ប្តូវឈផ្ាីឈៅកាន់ការោិល័យកម្មវធីិ ACCESS៖ អោរ ANINA 
ជាន់ទី្ ៣ រនទរ់ឈលែ ២៤០ ផ្លូវឈលែ ២៧១ សង្កា ត់រឹងទំ្ពន់ ែ ឌ មានែ័យ រាែធានីភ្នំឈពញ 
ប្រឈទ្សកម្ពុជា។  

ែលមឹ្តរថ្នសឈំ ីរង្កា ញពីឆំណារ់អារម្ម ៍ 

ការោក់សំឈ ីប្តូវឈធវីឈឡងីឈោយឈប្រីប្បាស់ទ្ប្ម្ង់សំឈ ីរង្កា ញពីឆំណារ់អារម្ម ៍ដ លផ្តល់
ែូន។ សំឈ ីរង្កា ញពីឆំណារ់អារម្ម ៍ ប្តូវរញ្ចូ ល៖  

ក) ព័ត៌មានររស់ឈរកេែន រារ់រញ្ចូ លទាងំឈ ម្ ោះតែ រ័ន និងព័ត៌មានលម្អិតសប្មារ់ទំ្នាក់ទំ្នង។ 

ែ) ឈសឆកតីពិព ៌នាពីសម្តែភាព មិ្នឱ្យឈលីសពីរី (៣) ទំ្ព័រ។  

គ) ឯកតរទ្សសនទាន ដ លរង្កា ញពីគឈប្មាងដ លអនកឈសនីឈឡងី មិ្នឱ្យឈលីសពីប្បា ំ(៥)ទំ្ព័រ។  

 ) ឧទាហរ ៍ឆំននួរី (៣) ទំ្ព័រ ដ លរង្កា ញពីរទ្ពិឈតធន៍កនលងម្ក ម្យួ (១) ទំ្ព័រសប្មារ់       
រទ្ពិឈតធន៍នីម្យួៗ។  

mailto:cim@accesscambodia.org
mailto:cim@accesscambodia.org
mailto:cim@accesscambodia.org
mailto:cim@accesscambodia.org
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ង) ឯកតរដ លប្តូវផ្តល់ ឈ ីម្បោីបំ្ទ្ ល់ការវាយតថ្ម្លពិនិតយឈផ្ទៀងតត ត់ឈលីសុឆរតិភាព (ព័ត៌មាន
លម្អិតរដនែម្ ឈៅកនុងដផ្នករនាទ រ់)។  

IV. ដោលការែ៍វាយតនម្ៃហរិញ្ញរបទាន  

ការវាយតថ្ម្លសំឈ ីរង្កា ញពីឆំណារ់អារម្ម ៍នឹងប្តូវឈធវីឈឡងីឈោយប្កុម្ការង្ករថ្នយនតការ
CIM ដ លមានតំណាងម្កពីប្កសួងកិឆចការនារ ីប្កសួងសងគម្កិឆច អតីតយុទ្ធែន និងយុវនីតិសម្បទា 
ប្កុម្ប្រឹកាសកម្មភាពែនពិការ DFAT ភាន ក់ង្ករប្គរ់ប្គងនិងអនុវតតកម្មវធីិACCESS និងសមាែិកឯក
រាែយមាន ក់ (សប្មារ់ពត៌មានរដនែម្ សូម្ឈមី្លដផ្នកអភិ្បាលកិឆចថ្នកម្មវធីិACCESS ដ លមានកនុងឈគហ
ទំ្ព័រររស់កម្មវធីិACCESS៖ www.accesscambodia.org)។ 

ការឈប្ែីសឈរសីថ្ គូ ប្តូវឈធវីឈឡងីឈោយកម្មវធីិ ACCESS ឈោយឈប្រីប្បាស់ឈោលការ ៍ ូឆខាង
ឈប្កាម្៖  

ភាពជាថ្ គូ ការសហការ និងកិឆចសហប្រតិរតតកិារ 

▪ អាឆរង្កា ញឱ្យឈ ញីពីវធីិតស្រ្សតភាពជាថ្ គូ និងយនតការកនុងការោបំ្ទ្ ល់ការកតងសម្តែ
ភាពថ្ គូដ លប្តូវបានឈប្ែីសឈរសី រមួ្ទាងំរង្កា ញពីភាពប្រមូ្លផំុ្្កមាល ងំោន (synergies) 
ជាម្យួនឹងអងគការតែ រ័នឈផ្សងឈទ្ៀតឈ ីម្បរីមួ្ឆំដ ក ល់ការង្ករដផ្នកឈផ្សងឈទ្ៀត។    

▪ ឆូលរមួ្ជាឈទ្ៀងទាត់កនុងយនតការសប្ម្រសប្មួ្លឈផ្សងៗររស់វស័ិយ។ 

▪ អងគការតែ រ័នដ លជាថ្ គូ រមួ្មានអងគការែនពិការ និងឬវស័ិយឯកែន។ 

▪ មានរទ្ពិឈតធន៍កនុងការកតងការសប្ម្រសប្មួ្ល និងឬការកតងសម្តែភាព ល់តែ រ័ន   
រោា ភិ្បាល និងមានរទ្ពិឈតធន៍កនុងការផ្តល់ការោបំ្ទ្ ល់អងគការសងគម្សុីវលិ និងឬអងគការ
ែនពិការ។ 

សម្ធម៌្ និងររោិរនន និងឆូលរមួ្ឈោយតទ ល់ ល់ការង្ករជាអាទិ្ភាពររស់កម្មវធីិ ACCESS 

▪ មានរទ្ពិឈតធន៍ដ លទាក់ទ្ងឈៅនឹងការង្ករជាអាទិ្ភាពររស់កម្មវធីិ ACCESS និងមាន
សម្តែភាពកនុងការឈឆលីយតរឈៅនឹងឱ្កាសនិងការប្រឈម្កនុងវស័ិយពិការភាព និងGBV។ 

▪ មានភាពប្សរោន ឈៅនឹងដផ្នការយុទ្ធតស្រ្សតសំខានៗឈៅកនុងវស័ិយ  ូឆជាដផ្នការសកម្មភាព
ជាតិសតីពីការទ្រ់តា ត់អំឈពីហងិាឈលីស្រ្សតី ឬដផ្នការយុទ្ធតស្រ្សតជាតិសតីពីពិការភាព ក៏ ូឆជា
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មានភាពប្សរោន ឈៅនឹងពិព ៌នាកម្មវធីិ (Program Logic) និងអាទិ្ភាពររស់កម្មវធីិ 
ACCESS។ 

▪ រង្កា ញពីការយល់ ឹងោ៉ោ ងសុីែឈប្ៅពីរញ្ជា ពាក់ព័នធឈផ្សងៗ និងសម្តែភាពកនុងការ៖ ឈលីក
កម្ពស់សម្ភាពឈយនឌ័រ និងររោិរននសងគម្កនុងការប្គរ់ប្គងវ តគឈប្មាង ការឈឆលីយតរឆំឈពាោះ
ការឈរសីឈអីងឈលីែនដ លមានពិការភាពកនុងទ្ប្ម្ង់ឈផ្សងៗោន  និងឈធវីការពិចរណាពីទំ្នាក់
ទំ្នងឈៅវញិឈៅម្ករវាងទ្ប្ម្ង់នានាថ្នពិការភាព ឈយនឌ័រ និងអំឈពីហងិាទាក់ទ្ងនឹងឈយនឌ័រ 
(ឧទាហរ ៍ តាម្រយៈការឈតត តឈោលឈៅឈលីប្កុម្អាយុែុសៗោន  ទី្តាងំភូ្មិ្តស្រ្សតឈផ្សងោន  
។ល។)។  

ការប្គរ់ប្គងដ លមានលកេ ៈនវានុវតតន៍ និងរត់ដរនតាម្តែ នការ ៍ និងការឈរៀនសូប្ត 

▪ មានប្រព័នធពិនិតយតាម្ោន វាយតថ្ម្ល និងឈរៀនសូប្ត និងប្រព័នធប្គរ់ប្គងព័ត៌មានដ លមាន  
លកេ ៈរងឹមា ំជាម្យួនឹងសម្តែភាពប្រមូ្លទិ្ននន័យដរងដឆកតាម្ប្រឈភ្ទ្សម្ប្សរ ឈ ីម្បី
រាយការ ៍ឈធៀរនឹងសូឆនាករទូ្ឈៅររស់កម្មវធីិ ACCESS និងឈធវីការវភិាគ និងរង្កា ញលទ្ធ
ផ្លរកឈ ញី ដផ្អកតាម្ភ្សតុតាង ឈ ីម្បផី្តល់ជាព័ត៌មាន និងមានឥទ្ធិពល ល់ការឈរៀរឆំឈោល
នឈោបាយ និងដផ្នការ។  

▪ សម្តែភាពកនុងការឈរៀរឆំដកសប្មួ្លលទ្ធផ្លរពឹំងទុ្កប្រករឈោយភាពប្បាក និយម្ និងបាន
ផ្ាភាា រ់ឈៅនឹងរញ្ជា ដ លបានកំ ត់ឈ ញី និងឈលីកជាសំឈ ីកនុងការឈោោះប្តយឈោយ
ដផ្អកឈលីភ្សតុតាង។ រង្កា ញពីសម្តែភាពកនុងការប្រមូ្លឆងប្កងឯកតរ និងឈម្ឈរៀនដ ល
ទ្ទ្លួបាន និងផ្តល់ម្តិប្តឡរ់ជាព័ត៌មានសប្មារ់ការអនុវតតសកម្មភាពកនុងវស័ិយទាងំមូ្ល 
និងសប្មារ់ឈរៀរឆំវធីិតស្រ្សតដសវងរកការោបំ្ទ្។  

▪ រង្កា ញពីសម្តែភាពដររនវានុវតតន៍ និងការដសវងរក ំឈណាោះប្តយងមីៗដ លមានអភិ្ប្កម្និង
គំរូជាក់លាក់កនុងការឈឆលីយតរឈៅនឹងរញ្ជា ដ លបានកំ ត់ឈ ញី និងការែំរុញឱ្យមានការ
ឆូលរមួ្ពីអនកទ្ទ្លួផ្ល។ 

ការតងភាពជាមាច ស់ និងការឈរតជាា ឆិតតកនុងប្រឈទ្ស 

▪ អភិ្ប្កម្ការង្ករឆូលរមួ្ោបំ្ទ្ ល់ និងមានលកេ ៈរនសុោីន ជាម្យួនឹង ឈោលនឈោបាយនិង
ឈសឆកតីដ នានំានាររស់រោា ភិ្បាលកម្ពុជា។ 

▪ មានការោក់ឈឆញនូវយុទ្ធតស្រ្សតឆាស់លាស់ ឈ ីម្បធីានាបាននូវនិរនតរភាព។ យុទ្ធតស្រ្សតគរួ
ឈឆលីយតរឆំឈពាោះនិរនតរភាពថ្នលទ្ធផ្លដ លសឈប្ម្ឆបាន និរនតរភាពថ្នសម្តែភាពធនធាន
ម្នុសសកប្មិ្តវជិាា ែីវៈ និង/ឬ ការផ្តល់ហរិញ្ញរបទាន និងអាឆដសវងយល់ពីលទ្ធភាពឈធវីការង្កររមួ្
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ោន ជាម្យួនឹងឈសវារោា ភិ្បាល ប្ពម្ទាងំមានវធីិតស្រ្សតសប្មារ់ពប្ងីកវតិលភាពសកម្មភាព 
ឈោយឈប្រីប្បាស់រឆនាសម្ព័នធនិងយនតការដ លកំពុងមាននាឈពលរឆចុរបនន។  

គ ឈនយយភាព ឈ ីម្បឱី្យលទ្ធផ្លដ លសឈប្ម្ឆបានមាននិរនតរភាព 

▪ រង្កា ញពីវតតមានថ្នប្រព័នធប្គរ់ប្គងហរិញ្ញវតែុ យនតការធានាសុវតែិភាព និងមានការប្តួតពិនិតយ
ថ្ផ្ទកនុងរងឹមា។ំ  

▪ មានសម្តែភាពដផ្នកធនធានម្នុសសប្គរ់ប្ោន់កនុងការចរ់ឈផ្តីម្ការអនុវតតភាល ម្ៗ។ 

▪ រង្កា ញពីសម្តែភាពកនុងការកតងភ្សតុតាងដ លអាឆឈប្រីប្បាស់សប្មារ់ការឈរៀរឆំឈោល
នឈោបាយ ដផ្នការ និងការអនុវតត និងការឈរៀរឆំយុទ្ធតស្រ្សតកនុងការឈកៀរគរធនធានទាងំ
ឈៅថាន ក់ជាតិនិងថាន ក់ឈប្កាម្ជាតិ។ 

▪ ដសវងរកឱ្កាសសប្មារ់ការដឆករដំលកឆំណាយ និងការដសវងរកអនុភាពថ្នប្រភ្ពធនធាន
ពីកម្មវធីិដ លមានប្តរ់ររស់រាែរោា ភិ្បាល និងររស់ថ្ គូអភិ្វឌឍ។ 

យនតការ CIM នឹងឈប្រីប្បាស់លកេ ៈវនិិឆេ័យឆំនួនប្បាខំាងឈប្កាម្ ឈ ីម្បឈីធវីការវាយតថ្ម្ល
សំឈ ីរង្កា ញពីឆំណារ់អារម្ម ៍៖  

លកេ ៈវនិិឆេយ័ ឆំ ុឆដ លប្តវូវាយតថ្ម្ល 

ភាពពាក់ព័នធ 
(Relevance) 

១. ឯកតរោក់ពាកយសុំងវកិាោបំ្ទ្រង្កា ញពីែំនាញឯកឈទ្សពាក់ព័នធកនុង       
វស័ិយការង្ករ ដ លជាឈោលឈៅឈតត តថ្នការអំពាវនាវឱ្យោក់សំឈ ីឈនោះ។  

២. ឯកតរោក់ពាកយសុំងវកិាោបំ្ទ្ មានលកេ ៈប្សរោន ជាម្យួនឹងយុទ្ធ
តស្រ្សតពាក់ព័នធររស់រាែរោា ភិ្បាលកម្ពុជា  ូឆជា៖ ដផ្នការយុទ្ធតស្រ្សត
ជាតិសតីពីពិការភាព និងដផ្នការសកម្មភាពជាតិសតីពីការទ្រ់តា ត់អំឈពី
ហងិាឈលីស្រ្សតី និងពិព ៌នាកម្មវធីិ (program logic) ររស់កម្មវធីិ 
ACCESS។ 

៣. ឯកតរោក់ពាកយសុំងវកិាោបំ្ទ្ រង្កា ញពីការយល់ ឹងសុីែឈប្ៅអំពីរញ្ជា
នានាដ លពាក់ព័នធពី  ឱ្កាស រញ្ជា ប្រឈម្ និងទំ្នាក់ទំ្នងការង្ករ 
(dynamics) សប្មារ់ឈលីកកម្ពស់លទ្ធភាពទ្ទ្លួបានឈសវា និងរឈងាីន
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គុ ភាពឈសវា សប្មារ់ែនពិការ និង/ឬ ស្រ្សតីដ លទ្ទ្លួរងឈប្ោោះឈោយ
អំឈពីហងិាទាក់ទ្ងនឹងឈយនឌ័រ។  

ប្រសិទ្ធផ្ល 
(Effectiveness) 

៤. ឯកតរោក់ពាកយសុំងវកិាោបំ្ទ្ បានឈលីកឈឡងីោ៉ោ ងឆាស់លាស់ពីយុទ្ធ
តស្រ្សតសតីពីភាពជាថ្ គូ និងពីយនតការឈ ីម្បោីបំ្ទ្ ល់ការកតងសម្តែ
ភាពថ្ គូដ លប្តូវបានឈប្ែីសឈរសី។ 

៥. មានការគូសរញ្ជា ក់ោ៉ោ ងឆាស់លាស់ ពីសកម្មភាពដ លឈលីកឈឡងី ឈហយី
សកម្មភាពទាងំឈនោះ នឹងរមួ្ឆំដ ក ល់ការសឈប្ម្ឆសម្ធម៌្ឈយនឌ័រនិង   
ររោិរនន ប្រករឈោយអតែន័យ។  

៦. ឯកតរោក់ពាកយសុំងវកិាោបំ្ទ្ ឈលីកឈឡងីោ៉ោ ងជាក់ឆាស់ពីការឈធវីការង្ករ
ផ្គុកំមាល ងំោន ជាម្យួនឹងអងគការតែ រ័នដ លទ្ទ្លួបានងវកិាោបំ្ទ្ពីសមាស
ភាគម្យួឈទ្ៀត។  

ប្រសិទ្ធភាព 
(Efficiency) 

៧. ឯកតរោក់ពាកយសុំងវកិាោបំ្ទ្ រង្កា ញោ៉ោ ងឆាស់លាស់ពីយនតការ
ប្គរ់ប្គងហរិញ្ញវតែុនិងឈោលនឈោបាយសតីពីការធានាសុវតែិភាព។ 

៨. ឈរកេែន មានប្រព័នធរងឹមាសំប្មារ់ពិនិតយតាម្ោននិងវាយតថ្ម្ល និងប្រព័នធ
សប្មារ់ប្រមូ្លឆងប្កងឈម្ឈរៀនដ លទ្ទ្លួបាន ក៏ ូឆជាមានវធីិតស្រ្សត
ពាក់ព័នធសប្មារ់ឆងប្កងឈម្ឈរៀនដ លទ្ទ្លួបាន (ឈសឆកតីពិព ៌នាអំពី
សម្តែភាព)។  

៩. ងវកិានិងប្ករែ័ ឌ ឈពលឈវលាដ លឈសនឈីឡងីមានលកេ ៈប្បាក និយម្ 
និងឆលុោះរញ្ជច ងំពីរទ្អនតរាគម្ន៍ដ លបានឈលីកឈសនីឈឡងី។ 

និរនតរភាព ១០. ឈរកេែនមានរទ្ពិឈតធន៍ពាក់ព័នធនឹងការកតងសម្តែភាពតអួងគកនុង
ប្រឈទ្ស ឈហយីសកម្មភាពដ លបានឈលីកឈសនីឈឡងី បានរង្កា ញពីយុទ្ធ
តស្រ្សតកតងសម្តែភាពោ៉ោ ងឆាស់លាស់។  

១១. សកម្មភាពដ លឈលីកឈសនីឈឡងីកនុងឯកតរោក់ពាកយសុំងវកិាោបំ្ទ្ ឈប្រី
ប្បាស់យនតការនិងគំនិតផ្តួឆឈផ្តីម្ដ លមានប្តរ់។  
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១២. ឯកតរោក់ពាកយសុំងវកិាោបំ្ទ្ រង្កា ញពីការរមួ្ឆំដ កកនុងការធានា
បាននូវនិរនតរភាពដផ្នកហរិញ្ញរបវតែុសប្មារ់វស័ិយ។  

នវានុវតតន៍ ១៣. ឯកតរោក់ពាកយសុំងវកិាោបំ្ទ្ រង្កា ញពីអភិ្ប្កម្ដ លមានលកេ ៈ   
នវានុវតតន៍ ឬជាគំរូ ឈ ីម្បឈីោោះប្តយរញ្ជា ដ លប្តូវបានកំ ត់ និងបាន
ែំរុញឱ្យមានការឆូលរមួ្ពីអនកទ្ទ្លួផ្ល។  

 

ការវាយតថ្ម្លឈលសីឈំ ីរង្កា ញពីឆំណារ់អារម្ម ៍ 

សំឈ ីរង្កា ញពីឆំណារ់អារម្ម ៍នីម្យួៗ ប្តូវឆលងកាត់ការវាយតថ្ម្ល ជាពីរ ំណាក់កាល៖  

១. ភាពអនុឈលាម្៖ ជារ់/ធាល ក់។  
២. រឈឆចកឈទ្ស៖ ពិនទុសរុរឆំននួ ១០ សប្មារ់ឈសឆកតីពិព ៌នាអំពីសម្តែភាព និងឯកតរ
ទ្សសនទាន ឈោយប្តូវឈធវីការវាយតថ្ម្ល ឈធៀរនឹងលកេ ៈវនិិឆេ័យសប្មារ់ឈធវីការឈប្ែីសឈរសី
ខាងឈលី។  

ងវកិាដ លផ្តល់ែូននឹងមិ្នប្តូវឈប្រីប្បាស់សប្មារ់ឈធវីការកំ ត់ថាឈតីសំឈ ីរង្កា ញពីឆំណារ់
អារម្ម ៍ អាឆភាា រ់ឈៅ ំណាក់កាលរនាទ រ់ថ្ន ំឈ ីរការអំពាវនាវឱ្យមានការោក់សំឈ ីឈនោះឈឡយី។ 
ឈទាោះជាោ៉ោ ងណាក៏ឈោយ ប្រសិនឈរីប្កុម្ការង្ករររស់កម្មវធីិ ACCESS ឈមី្លឈ ញីថា ព័ត៌មានងវកិា
ដ លផ្តល់ឱ្យពំុមានភាពប្គរ់ប្ោន់ ឬពំុអាឆយកម្កឈប្រីប្បាស់សប្មារ់ការអនុវតតគឈប្មាងដ លឈសនីឈឡងី
ឈនោះឈទ្ ឈនាោះប្កុម្ការង្ករសូម្រកាសិទ្ធិកនុងការឈសនីសុំព័ត៌មានរដនែម្ មុ្នឈពលឈធវីការវាយតថ្ម្លឈលីសំឈ ី
រង្កា ញពីឆំណារ់អារម្ម ៍ដ លឈៅឈសសសល់។  

ការពិនិតយឈលសុីឆរតិភាព 

ការពិនិតយឈផ្ទៀងតទ ត់ឈលីសុឆរតិភាព គឺជាែំហានម្យួ ៏សំខាន់កនុងការវាយតថ្ម្លសំឈ ីរង្កា ញ
ពីឆំណារ់អារម្ម ៍ដ លផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យកម្មវធីិ ACCESS អាឆកំ ត់ពីភាពអាឆអនុវតតឈៅបានថ្ន
គឈប្មាង និងសម្តែភាពររស់តែ រ័នអនកកនុងការអនុវតតគឈប្មាងដ លប្តូវបានឈលីកឈសនីឈឡងីឈនោះ។ ការ
វាយតថ្ម្លពិនិតយឈផ្ទៀងតទ ត់ឈលីសុឆរតិភាព ំរូងដ លប្តូវឈធវីឈឡងីកនុង ំណាក់កាលោក់សំឈ ីរង្កា ញពី
ឆំណារ់អារម្ម ៍ឈនោះ រមួ្មាន៖ 
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▪ ការពិនិតយឈផ្ទៀងតទ ត់ឈលីនីតិរុគគល។ 

▪ ការវាយតថ្ម្លឈលីសម្តែភាពតែ រ័នកនុងការប្គរ់ប្គងគឈប្មាង។  

▪ លកេែ ឌ តប្មូ្វដផ្នកពនធ។  

▪ សម្តែភាពហរិញ្ញវតែុសប្មារ់ប្គរ់ប្គងមូ្លនិធិររស់កម្មវធីិ ACCESS។ 

ឈ ីម្បោីបំ្ទ្ ល់ការពិនិតយឈផ្ទៀងតទ ត់ឈនោះ អនកប្តូវោក់ឯកតរ ូឆមានរង្កា ញខាងឈប្កាម្ ឈោយ
អម្ជាម្យួនឹងសំឈ ីរង្កា ញពីឆំណារ់អារម្ម ៍ររស់តែ រ័នអនក៖  

▪ វញិ្ជញ រនរប្តរង្កា ញពីការឆុោះរញ្ា ី/តែីវកម្ម (ឬសម្មូ្ល)។ 

▪ រឆនាសម្ព័នធអភិ្បាលកិឆចតែ រ័ន ( ូឆជា ឈ ម្ ោះសមាែិកប្កុម្ប្រឹកាភិ្បាល គ ៈកម្មការ
នាយក ភាគហ ុនសំខាន់ៗ ។ល។)។ 

▪ វញិ្ជញ រនរប្តរង្កា ញពីការឆុោះរញ្ា ីជាម្យួពនធ (ករ ីឈលីកដលង ប្រសិនឈរីពាក់ព័នធ)។  

▪ របាយការ ៍ហរិញ្ញវតែុដ លប្តូវបានឈធវីសវនកម្មកនុងរយៈឈពលពីរឆ្ន ហំរិញ្ញវតែុ (Financial 
year)ឆុងឈប្កាយ។  

ឈរកេែនដ លពំុផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យបានប្គរ់ប្ោន់ឈ ីម្បោីបំ្ទ្ ល់ការវាយតថ្ម្លរញ្ជា ក់ឈផ្ទៀងតទ ត់ពី
សុឆរតិភាពឈនោះឈទ្ អាឆប្តូវបានរ ិឈសធឈឆញពីការអំពាវនាវឱ្យោក់សំឈ ីឈនោះ។  

សទិ្ធិររស់ភាន ក់ង្ករប្គរ់ប្គងអនុវតតកម្មវធីិACCESS (ប្កមុ្ហ ុន CowaterSogema) 

ឈៅឈពលណាលម្យួ CowaterSogema សូម្រកាសទិ្ធិ៖  

ក)  រញ្ច រ់ ំឈ ីរការអំពាវនាវឱ្យមានការោក់សំឈ ីរង្កា ញពីឆំណារ់អារម្ម ៍ឈនោះ ឬដលងរនត
អនុវតត ំឈ ីរការលទ្ធកម្មឈនោះឈទ្ៀត។ 

ែ)  តល ស់រតូរឆនាសម្ព័នធ ឬឈពលឈពលាថ្ន ំឈ ីរការលទ្ធកម្ម។ 

គ) ឈធវីការតល ស់រតូរ ឬពនារឈពល ឬកាលររឈិឆេទ្ណាម្យួកនុងការអំពាវនាវឱ្យោក់សំឈ ីរង្កា ញ
ពីឆំណារ់អារម្ម ៍ឈនោះ។ 

 )  តប្មូ្វឱ្យមានការផ្តល់ព័ត៌មាន ឬការរញ្ជា ក់រដនែម្ពីឈរកេែន ឬផ្តល់ព័ត៌មាន ឬការរញ្ជា ក់  
រដនែម្។ 

ង)  ឆរចជាម្យួនឹងឈរកេែនម្ួយ ឬឈប្ឆីន។ 
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ឆ)  អំពាវនាវឱ្យោក់សំឈ ីរង្កា ញពីឆំណារ់អារម្ម ៍ងមី។  

ឆ)  រ ិឈសធសំឈ ីរង្កា ញពីឆំណារ់អារម្ម ៍ណាម្យួ ដ លទ្ទ្លួឈប្កាយឈពលរិទ្កាល
ររឈិឆេទ្រញ្ច រ់។ 

ែ)  រ ិឈសធសំឈ ីរង្កា ញពីឆំណារ់អារម្ម ៍ណាម្យួ ដ លពំុឈោរពឈៅតាម្លកេែ ឌ  ដ ល
មានដឆងឈៅកនុងការអំពាវនាវឱ្យោក់សំឈ ីរង្កា ញពីឆំណារ់អារម្ម ៍ឈនោះ និង។ 

ឈ) រញ្ច រ់ការឆរចជាម្យួនឹងឈរកេែនណាម្យួ ឈៅឈពលណាម្យួ ឈទាោះឈោយតរមូ្លឈហតុអវីក៏
ឈោយ។ 

ការរកាការសមាៃ ត់  

ព័ត៌មានដ លផ្តល់ឈោយឈរកេែនកនុងសំឈ ីរង្កា ញពីឆំណារ់អារម្ម ៍ ប្តូវបានរកាជាការ
សមាៃ ត់ និងឈប្រីប្បាស់ដតសប្មារ់ការឈប្ែីសឈរសីនិងការវាយតថ្ម្លដ លឈធវីឈោយកម្មវធីិ ACCESS       
ដតរ៉ោុឈណាណ ោះ។  

ការសឈប្ម្ឆឆិតតររស់គ ៈកម្មការឈប្ែីសឈរសី គឺជាការសឈប្ម្ឆឆិតតឆុងឈប្កាយ ឈហយីការ
ែដែកពិភាកានឹងប្តូវឈធវីឈឡងីកនុងកិឆចប្រែំុរិទ្ែិត។ សមាែិកថ្នគ ៈកម្មការឈប្ែីសឈរសីប្តូវរកាការ
សមាៃ ត់។  

រាល់របាយការ ៍សតីពីការឈប្ែីសឈរសីនិងការកំ ត់ប្តាជាលាយលកេ ៍អកសរដ លប្តូវបាន
ឈរៀរឆំឈឡងីពាក់ព័នធនឹងការអំពាវនាវឱ្យោក់សំឈ ីរង្កា ញពីឆំណារ់អារម្ម ៍ឈនោះ គឺសប្មារ់ដតការឈប្រី
ប្បាស់ថ្ផ្ទកនុងដតរ៉ោុឈណាណ ោះ និងពំុអាឆផ្តល់ែូនឈៅកាន់ឈរកេែន ឬភាគីណាម្យួឈប្ៅដតពីកម្មវធីិ ACCESS 
យនតការCIM  គ ៈកម្មការប្រឹកាភិ្បាលររស់កម្មវធីិ និង DFAT ឈឡយី។  

ទំ្នាស់ផ្លប្រឈោែន៍ 

អនកឈ ញថ្ងល ប្តូវផ្តល់ព័ត៌មានអំពីកាលៈឈទ្សៈ ឬទំ្នាក់ទំ្នងទាងំឡាយណាដ លជា ឬអាឆជា
ទំ្នាស់ ឬអាឆនាឱំ្យមានទំ្នាស់ផ្លប្រឈោែន៍ពាក់ព័នធនឹងការោក់សំឈ ីឈនោះ ឬកាតពវកិឆចនានាដ ល
សែិតឈប្កាម្កិឆចប្ពម្ឈប្ពៀងជាផ្លូវការ ជាម្យួនឹងកម្មវធីិ ACCESS ឬជាម្ួយនឹង DFAT។  
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ឧរសម្ព៍នធទី ១៖ ពពិែ៌នកម្មវិធី (Program Logic) ររសក់ម្មវធិី ACCESS 
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ឧរសម្ព៍នធទី ២៖ អាទិភាពសប្ារ់ណផ្ែកនីម្យួៗននកម្មវិធី ACCESS 

ការង្ករជាអាទិ្ភាពសប្មារ់កម្មវធីិសហប្រតិរតតកិារអូស្រ្តត ល-ីកម្ពុជាឈ ីម្បកីារផ្តល់ឈសវាប្រករឈោយនិរនតរ
ភាពនិងសម្ធម៌្ 
 

ឈៅកនុងកំឡុងឈពលថ្នការចរ់ឈផ្តីម្កម្មវធីិ អាទិ្ភាពប្រករឈោយសកាត នុពលសប្មារ់ការង្ករដផ្នកពិការ
ភាព និងដផ្នកអំឈពីហងិាទាក់ទ្ងនឹងឈយនឌ័រ(GBV) ប្តូវបានកំ ត់ឈឡងីតាម្រយៈការពិភាកា
ជាម្យួនឹងថ្ គូរោា ភិ្បាលសំខាន់ៗររស់កម្មវធីិACCESS និងការពិឈប្ោោះឈោរល់ជាម្យួនឹងអនកពាក់
ព័នធ ៏ថ្ទ្ឈផ្សងឈទ្ៀតឈៅកនុងវស័ិយ។ ខាងឈប្កាម្ឈនោះគឺជាតារាងសឈងេរថ្នការង្ករជាអាទិ្ភាពទាងំឈនាោះ ៖ 
សកម្មភាពនានាររស់កម្មវធីិ ACCESS នឹងឆូលរមួ្រំឈពញរដនែម្ និងពប្ងឹងនូវគំនិតផ្តួឆឈផ្តីម្ររស់រាែ 
រោា ភិ្បាលកនុងការឈប្រីប្បាស់ទី្ប្រឹការឈឆចកឈទ្ស និងយនតការផ្តល់ែំនយួប្រករឈោយភាពប្រកួត
ប្រដែង(CIM) ឈៅកនុងកិឆចការនានា ូឆមានរង្កា ញឈៅកនុងតារាងទី្១ ខាងឈប្កាម្។  

តារាទី្១៖ សកម្មភាពជាអាទិ្ភាពសប្មារ់ែំនយួមូ្លនិធិររស់កម្មវធីិ ACCESS 

ការង្ករជាអាទិ្ភាពដផ្នកអំឈពីហងិាទាក់ទ្ងនឹងឈយនឌ័រ ការោបំ្ទ្តាម្រយៈCIM 

ការសប្ម្រសប្ម្លួ៖ លទ្ធផ្លពាក់កណាត លកម្មវធីិ២.២(IO 2.2)ប្កសងួកិឆចការនារឈីធវឱី្យប្រឈសរីឈឡងី
ោ៉ោ ងមានប្រសទិ្ធភិាពនូវរណាត ញរញ្ាូ នពហុវស័ិយនិងរណាត ញសប្ម្រសប្ម្លួឈៅថាន ក់ជាតិ និងថាន ក់
ឈប្កាម្ជាតិ។ 

រនតឈលីកកម្ពស់និងោបំ្ទ្ ល់ប្កុម្ការង្កររឈឆចកឈទ្សទ្ទ្លួ
រនទុកការង្ករឈយនឌ័រដផ្នកអំឈពីហងិាទាក់ទ្ងនឹងឈយនឌ័រ
(TWGG-GBV) ដ លជាយនតការសប្ម្រសប្មួ្លអនតរ
ប្កសួង កនុងការឈលីកកម្ពស់ការសប្ម្រសប្មួ្លថាន ក់ជាតិ
ឈ ីម្បអីនុវតតដផ្នការសកម្មភាពជាតិសតីពីការទ្រ់តា ត់អំពី
ហងិាឈលីស្រ្សតី(NAPVAW)។ 

ោបំ្ទ្ភាន ក់ង្ករសំខាន់ៗដ លអាឆផ្តល់
រនតនូវែំនយួរឈឆចកឈទ្សឈៅ ល់
ប្កសួងកិឆចការនារកីនុងតនួាទី្ជាអនក
 ឹកនា ំនិងឈៅ ល់ TWGG-GBV។ 

ពប្ងីកឈៅ ល់តំរន់ភូ្មិ្តស្រ្សតថ្នប្កុម្ការង្ករអំឈពីហងិា
ទាក់ទ្ងនឹងឈយនឌ័រឈៅថាន ក់ប្សុក(សូម្ឈមី្លតំរន់
ភូ្មិ្តស្រ្សតដ លឈតត តការយកឆិតតទុ្កោក់)ដ លប្តូវមាន
ការធានាថាឱ្យមានការោក់រញ្ចូ លប្កុម្ដ លបាត់រង់       
ឱ្កាស។ 

ោបំ្ទ្ភាន ក់ង្ករសំខាន់ៗដ លអាឆផ្តល់
រនតនូវែំនយួរឈឆចកឈទ្សឈៅប្កសួង
កិឆចការនារឈី ីម្បពីប្ងីកការង្ករ។ 

ពិនិតយឈៅឈលីការអនុវតតជារនាទ ន់ថ្នប្កុម្ការង្ករអំឈពីហងិា
ទាក់ទ្ងនឹងឈយនឌ័រ(ដ លបានរឈងាីតឈឡងីរឆួឈហយី) និង

ភាា រ់ទំ្នាក់ទំ្នងភាន ក់ង្ករសំខាន់ៗ
ដ លអាឆកំ ត់ និងែលួអនកែំនួយ
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ដផ្អកឈលកីារឈរៀនសូប្ត ការអភិ្វឌឍលកេ ៈប្រតិរតតិការង្ករ
ដ លមានតនួាទី្ និងការទ្ទ្លួែុសប្តូវ ូឆោន ។  

ការឈ ីម្បឈីធវីការវាយតំថ្ល និងផ្តល់
អនុតសន៍អំពីយនតការនានា។ 

ឈធវីឱ្យប្រឈសីរឈឡងីនូវយនតការសប្ម្រសប្មួ្លដ លភាា រ់
ទំ្នាក់ទំ្នងោន  រវាងថាន ក់ជាតិនិងថាន ក់ឈប្កាម្ជាតិ(ការនាំ
យកនូវរញ្ជា ឈៅកាន់ថាន ក់ជាតិ និងឈោលនឈោបាយ
អតែិភាពថាន ក់ជាតិឈៅកាន់ថាន ក់ឈប្កាម្ជាតិ)។ 

 

ផ្តល់នូវវគគរ តុ ោះរណាត ល/ការអភិ្វឌឍសម្តែភាពឈៅ ល់
សមាែិកប្កុម្ការង្ករអំឈពីហងិាទាក់ទ្ងនឹងឈយនឌ័រ តាម្   
រយៈវគគរ តុ ោះរណាត ល ការរងវឹក និងការដ នាអំំពីតួនាទី្
និងការទ្ទ្លួែុសប្តូវ រទ្ោា នអរបររមា និងឈោលការ ៍
ដ នាដំ លឈរៀរឆំជាកញ្ច រ់(រទ្ោា នអរបររមាថ្នកញ្ច រ់
ឈសវាសំខាន់ៗ រទ្ោា នអរបររមាសប្មារ់ការផ្តល់ប្រឹកាជា
មូ្លោា ន ល់ស្រ្សតី និងឈកមងប្សីដ លរងឈប្ោោះឈោយអំឈពី
ហិងាទាក់ទ្ងនឹងឈយនឌ័រ  ឈោលការ ៍ដ នាសំតីពីការ
រញ្ាូ ន ឈោលការ ៍ដ នាសំតីពីការផ្សោះផ្ា ការប្រមូ្ល
ទិ្ននន័យ ផ្នត់គំនិតឈយនឌ័រ រទ្ោា នគតិយុទ្ធឈផ្សងៗ និងឯក
តរពាក់ព័នធឈផ្សងឈទ្ៀត និងប្តូវបានកំ ត់)។ 

ភាា រ់ទំ្នាក់ទំ្នងភាន ក់ង្ករសំខាន់ៗ    
ឈផ្សងៗោន ដ លមានមានែំនាញែុស
ោន តាម្រទ្ោា ននានា។ 

អនុវតតការប្រមូ្លទិ្ននន័យរ ាបាលឈៅថាន ក់ជាតិ និងប្រព័នធ
ប្គរ់ប្គងករ ីអំពីឈសវាដ លបានផ្តល់និងបានរញ្ចូ ន
សប្មារ់សមាែិកប្កុម្ការង្ករអំឈពីហងិាទាក់ទ្ងនឹងឈយនឌ័រ
(តប្មូ្វការកំពយូទ័្រ វគគរ តុ ោះរណាត ល ប្រព័នធសប្មារ់
ប្រមូ្ល)។ 

ភាន ក់ង្ករសំខាន់ៗ ពិនិតយនិងឈធវី
រឆចុរបននភាពកញ្ច រ់វគគរ តុ ោះ         
រណាត ល ផ្តល់ឈៅសមាែិកប្កុម្     
កាង្ករអំឈពីហងិាទាក់ទ្ងនឹងឈយន  
ឌ័រ។ 

ការទ្ទ្លួបានឈសវាសខំាន់ៗ- លទ្ធផ្លពាក់កណាត លកម្មវធីិ ២.១ (IO 2.1)៖ 
រោា ភិ្បាលអនុម័្ត និងអនកផ្តល់ឈសវាោក់ឱ្យឈប្រីប្បាស់នូវរទ្ោា ននានាសប្មារ់ផ្តល់ឈសវា ល់ស្រ្សតរីង
ឈប្ោោះឈោយ GBV។ 
ការទ្ទ្លួបានឈសវាយុតតធិម៌្ 
ឈធវីឱ្យប្រឈសីឈឡងីការផ្សោះផ្ាដ លដផ្អកឈលីស្រ្សតីជាមូ្លោា ន 
តាម្រយៈការអនុវតតន៍រទ្ោា នអរបររមា(ការអនុវតតន៍លអ)
ឈៅកនុងការផ្សោះផ្ាថាជាការឈឆលីយតរឈៅនឹងអំឈពីហងិស
ប្រឆ្ងំនឹងស្រ្សត។ី 

ភាា រ់ទំ្នាក់ទំ្នងភាន ក់ង្ករសំខាន់ៗ  
ោបំ្ទ្ការអភិ្វឌឍន៍កញ្ច រ់វគគរ តុ ោះ   
រណាត ល និងការផ្តល់នូវវគគរ តុ ោះ   
រណាត ល។ 
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ោបំ្ទ្ស្រ្សតីឈ ីម្បទី្ទ្លួបានព័ត៌មានអំពីផ្លូវឆារ់ និងឈសវាដផ្នក
ឆារ់ រារ់រញ្ចូ លតាងំពីការអភិ្វឌឍែំនយួមូ្លនិធិ ឆារ់
ររស់រាែរោា ភិ្បាល។ 

ោបំ្ទ្ែំនយួឈសវាដផ្អកឆារ់ និង
ែំនយួរឈឆចកឈទ្ស ឈៅប្កសួងកិឆចការ
នារសីប្មារ់ការអនុវតតមូ្លនិធិែំនួយ
ដផ្នកផ្លូវឆារ់។ 

រនតធានាថា ម្ស្រ្នតី និងភាន ក់ង្ករនគរបានយុតតិធម៌្ររស់ប្កសួង
កិឆចការនារអីាឆអនុវតតនូវតួនាទី្ និងការទ្ទ្លួែុសប្តូវររស់
ែលួន។ 

ផ្តល់វគគរ តុ ោះរណាត ល រងវឹក និង
ដ នា។ំ 

ោបំ្ទ្ពិនិតយ និងផ្តល់អនុតសន៍ឈ ីម្បឈីោោះប្តយពីឆំ ុឆ
ដ លប្តូវរំឈពញរដនែម្ថ្នឆារ់ដ លពាក់ព័នធ និងឈោល
នឈោបាយ ឈ ីម្បធីានាថាឆារ់ទាងំឈនាោះប្សរឈៅនឹង
CEDAW និងការអនុវតតលអឈៅថាន ក់ជាតិ និងអនតរជាតិ។ 

 

ការទ្ទ្លួបានឈសវាដងទាសុំែភាពដ លមានគុ ភាព 
រនត និងពប្ងីកការអនុវតតឈោលការ ៍ថាន ក់ជាតិសតីពីការ
ប្គរ់ប្គងអំឈពីហងិាប្រឆ្ងំនឹងស្រ្សតីកនុងប្រព័នធសុខាភិ្បាល 
និងឈសៀវឈៅដ នាកំារអនុវតតសប្មារ់ស្រ្សតីដ លទ្ទ្លួរង
អំឈពីហងិាពីថ្ គូសនិទ្ធតន ល និងហងិាផ្លូវឈភ្ទ្។ 

ោបំ្ទ្ឈ ីម្បអីភិ្វឌឍ និងអនុវតតការ    
រ តុ ោះរណាត ល និងរងវឹកឈៅអនក    
ផ្តល់ឈសវាសុខាភិ្បាល។ 

ធានាថាែនរងឈប្ោោះដ លឈៅទ្ទ្លួតវាឈៅម្នទីរឈពទ្យ
ទ្ទ្លួបានឈសវាដងទាសំម្ប្សរ(រនទរ់សៃរ់តៃ ត់ ជាឈ ីម្)។ 

រង្កា ញការសប្ម្រសប្មួ្លសម្ប្សរ 
និងការរញ្ាូ នឈៅកប្មិ្តម្នទីរឈពទ្យ។ 

ការទ្ទ្លួបានឈសវាសងគម្សខំាន់ៗ 
ឆំ ុឆណាដ លឈៅែវោះឈៅកនុងឈសវា មូ្លនិធិដ លមាន
ប្តរ់សប្មារ់ការផ្តល់ឈសវាសងគម្សំខាន់ៗ ជាម្យួនឹងយុទ្ធ
តស្រ្សតដ លប្តូវអភិ្វឌឍសម្តែភាពថ្នអាជាា ធររ ាសប្មារ់     
រយៈឈពលដវង នឹងប្តូវធានាពី វតតមានថ្នឈសវា តវាអាឆ
ទ្ទ្លួយកបាន និងឈសវាមានភាពសម្ប្សរ ឈោយការឈប្រី
ប្បាស់សិទ្ធិជាមូ្លោា ន និងការឈោរពសិទ្ធិែនរងឈប្ោោះជា
មូ្លោា ន ការឈលីកកម្ពស់សុវតែិភាពែនរងឈប្ោោះ និងការ
ឈលីកកម្ពស់គ ឈនយយភាពឆំឈពាោះែនឈលមីស។ 

ភាន ក់ង្ករសំខាន់ៗឈោោះប្តយឆំ ុឆ
ឆឈនាល ោះប្រឈហាងថ្នឈសវា និងការ
អភិ្វឌឍសម្តែភាពររស់អនកផ្តល់ឈសវា
ដ លជារ់ពាក់ព័នធ។ 

ធានាថាលទ្ធភាពទ្ទ្លួបានព័ត៌មាននិងឈសវាសំខាន់ៗ
សប្មារ់ប្កុម្អនកដ លង្កយរសឈប្ោោះ។ 

រង្កា ញពីយុទ្ធតស្រ្សតដ លមាន
ប្រសិទ្ធភាពឈ ីម្បោីក់រញ្ចូ លឈសវា
ដ លពាក់ព័នធនឹងអំឈពីហងិាទាក់ទ្ង
នឹងឈយនឌ័រ។ 
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ការង្ករជាអាទិ្ភាពដផ្នកពិការភាព ការោបំ្ទ្តាម្រយៈ CIM 

ការសប្ម្រសប្ម្លួ - លទ្ធផ្លពាក់កណាត លកម្មវធីិ ២.៣ (IO 2.3)៖ ប្កមុ្ប្រឹកាសកម្មភាពែនពិការ         
(ក.ស.ែ.) ផ្តល់ការសប្ម្រសប្ម្លួនិងប្រឹកាឈោរល់កនុងការអនុវតត NDSP2 ប្រករឈោយប្រសទិ្ធភាព។ 

ោបំ្ទ្ការឈរៀរឆំ ការរញ្ច រ់ និងការផ្សពវផ្ាយ NDSP2 និង
ឈោលការ ៍ឈផ្សងឈទ្ៀត រមួ្ទាងំរទ្ោា នរឈឆចកឈទ្សឈហោា
រឆនាសម្ព័នធរូរវនតរងាលកេ ៈង្កយប្សួលសប្មារ់ែនមាន
ពិការភាព។ 

ោបំ្ទ្ ល់ការឈរៀរឧរករ ៍រ តុ ោះរណាត ល
ដ លមានលកេ ៈង្កយអនុវតត ទាក់ទ្ងនឹង
ការរងាលកេ ៈង្កយប្សួលសប្មារ់ែនមាន
ពិការភាព។ 

ោបំ្ទ្ ល់ ំឈ ីរការវឈិតធនកម្មឆារ់សតីពីកិឆចការពារ និង
ឈលីកកម្ពស់សិទ្ធែិនពិការ។ 

 

ពប្ងឹងយនតការសប្ម្រសប្មួ្ល ទាងំឈៅថាន ក់ជាតិនិងឈប្កាម្
ជាតិ រមួ្ទាងំការឈរៀរឆំលកេែ ឌ ប្រតិរតតិ ដផ្នការ
សកម្មភាពនិងដផ្នការងវកិាប្រចឆំ្ន ។ំ 

កតងសម្តែភាពររស់ប្កុម្ការង្ករDACឈៅ
តាម្ប្កសួងតែ រ័ន (DAWG) និងប្កុម្
ការង្ករDAC រាែធានី/ឈែតត។ 

ដកលម្អការប្រមូ្លទិ្ននន័យពិការភាព វធីិតស្រ្សតកនុងការឈធវី  
អឈងគត និងប្រព័នធប្គរ់ប្គងទិ្ននន័យដ លមានប្តរ់។ 

ោបំ្ទ្ ល់ការសិកានិងប្តវប្ជាវឈលីការង្ករ
ពាក់ព័នធឈផ្សងៗ។ 

ការតត រលទ្ធភាពពលកម្ម - លទ្ធផ្លពាក់កណាត លកម្មវធីិ ២.៤ (IO 2.4)៖ មូ្លនិធិែនពិការ (ម្.ែ.ព) 
ប្គរ់ប្គងម្ ឌ លតត រលទ្ធភាពពលកម្មការសម្បទា (PRCs) ដ លបានឈផ្ទរពីអងគការ IO/NGOs ប្រករឈោយ
ភាពឯករាែយ។ 

ឈរៀរឆំដផ្នទី្ឆងអុលផ្លូវសប្មារ់ ំឈ ីរការថ្នឈសវាតត រលទ្ធ
ភាពពលកម្មកាយសម្បទាឈោយដផ្អកឈលីដផ្នការអនតរកាល 
រយៈឈពលប្បាឆំ្ន ថំ្នការឈផ្ទរPRCs រវាងម្.ែ.ព. និងអងគការ។ 

ោបំ្ទ្ ល់ការអនុវតតដផ្នទី្ឆងអុលផ្លូវ។ ការអនុ
វតតសកម្មភាពសំខាន់ៗកនុងការកតងភ្សតុតាង
ដ លអាឆយកឈៅពប្ងីករដនែម្។ 

ឈរៀរឆំកញ្ច រ់ឈសវាអរបររមា សប្មារ់ម្ ឌ លតត រ (PRC-
MPS) ដ លរមួ្មាន៖ ការប្គរ់ប្គងរុគគលិក ការធានាគុ 
ភាពឈសវា  ការប្គងប្គងហរិញ្ញវតែុ និងហរិញ្ញរបទានឈសវា 
តត រ ឈោលការ ៍លទ្ធកម្មរមួ្ទាងំឈរៀរឆំឲ្យមានរទ្ោា នរមួ្
ថ្នរញ្ា ីឧរករ ៍និងសមាភ រផ្គត់ផ្គងការផ្លិត ការប្គរ់ប្គង
ទិ្ននន័យ ។ល។ 
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កតងសម្តែភាព ម្.ែ.ព. ឈលីការង្ករប្គរ់ប្គង PRCs និង
ការអនុវតតកញ្ច រ់ឈសវាអរបររមាសប្មារ់ម្ ឌ លតត រ។ 

ោបំ្ទ្ ល់IO/NGOs កនុងការផ្តល់ការប្រឹកា
រឈឆចកឈទ្ស ល់មូ្លនិធិ និងដ លរង្កា ញពី
អភិ្ប្កម្ដ លមានភាពឈជាគែ័យទាក់ទ្ងនឹង
ឈសវាហរិញ្ញរទាន និងការប្គរ់ប្គងឈសវាតត រ
លទ្ធភាពពលកម្មកាយសម្បទា។ 

រង្កា ញពីការសប្ម្រសប្មួ្ល និងគំរូរញ្ាូ នប្រករឈោយ
ប្រសិទ្ធភាព ដ លប្គរ  ត រ់ទាងំការកំ ត់រក ការរញ្ាូ ន 
និងការអនតរាគម្ន៍ទាន់ឈពល។ 

ោបំ្ទ្ ល់គឈប្មាងដ លរង្កា ញពីការអនុវតត
លអ។ 

ការង្ករនិងមុ្ែរររ - លទ្ធផ្លពាក់កណាត លកម្មវធីិ ២.៥ (IO 2.5)៖ ប្កសងួ តែ រ័នរ ា និងនីតិរុគគលរមួ្ទាងំវ ិ
ស័យឯកែន រឈងាីនការផ្តល់ឱ្កាសដសវងរកប្បាក់ឆំ ូល (Economic Opportunities)  ល់ែនមានពិការភា
ព។ 

ោបំ្ទ្ ល់នាយកោា នសុែុមាលភាពែនពិការកនុងការែំរុញ
ប្កសួង តែ រ័នរ ា វស័ិយឯកែន និងអនកពាក់ព័នធឈផ្សងឈទ្ៀត 
 ល់ការរំឈពញមុ្ែង្ករ តួនាទី្ និងការទ្ទ្លួែុសប្តូវ  ូឆ
មានដឆងកនុង អនុប្កឹតយឈលែ១០៨ សតីពីការកំ ត់អប្តានិង
ដរររទ្ថ្នការឈប្ែីសឈរសីែនពិការឆូលរឈប្មី្ការង្ករ តរា
ឆរ ៍ដ នាអំនតរប្កសួងឈលែ០០៥ សតីពីការសប្ម្រ
សប្មួ្លសម្ប្សរសប្មារ់ការង្ករររស់ែនពិការ តរាឆរ
ដ នា០ំ០១សតីពីការពប្ងឹងគុ ភាពការង្កររ តុ ោះ        
រណាត លវជិាា ែីវៈែនពិការ និងរទ្ោា នគតិយុតតពាក់ព័នធ
ឈផ្សងឈទ្ៀត។ 

ោបំ្ទ្ ល់ការរឈងាីតកញ្ច រ់និងឧរករ ៍      
រ តុ ោះរណាត លសតីពីររោិរននឈៅកដនលង
ការង្ករ និងការសប្ម្រសប្មួ្លសម្ប្សរ។    

ឈធវីការសិកាពីតប្មូ្វការទី្ផ្ារនិងឱ្កាស
ការង្ករសប្មារ់ែនមានពិការភាព។ 

ឈរៀរឆំ និង ំឈ ីរការយនតការសប្ម្រសប្មួ្លទាងំឈៅថាន ក់
ជាតិ និងថាន ក់ឈប្កាម្ជាតិទាក់ទ្ងនឹងការឈលីកកម្ពស់ឱ្កាស
ការង្ករ និងមុ្ែរររសប្មារ់ែនមានពិការភាព ប្រករឈោយ
ររោិរនន។ 

ោបំ្ទ្ ល់គឈប្មាងរឈងាីតងមីដ លមានភាព
ឈជាគែ័យ កនុងការផ្ាភាា រ់ជាម្យួ តួអងគ    
ឈផ្សងៗ ទាក់ទ្ងនឹងររោិរននការង្ករ។ 

ោបំ្ទ្ដផ្នករឈឆចកឈទ្ស ល់និឈោែក និងម្ែឈម្ ឌ ល      
រ តុ ោះរណាត លវជិាា ែីវៈ កនុងការធានាបានររោិរននការង្ករ
សប្មារ់ែនមានពិការភាព។ 

 

ឈរៀរឆំរឈងាីតឧរករ ៍រ តុ ោះរណាត លជា
ែំនយួកនុងការធានាររោិរននឈៅកដនលងការង្ករ 
ការមិ្នឈរសីឈអីង និងការសប្ម្រសប្មួ្លសម្
ប្សរ។ 
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ោបំ្ទ្ ល់ ម្ែឈម្ ឌ លរ តុ ោះរណាត លវជិាា    
ែីវៈ និងភាន ក់ង្ករហវកឹហវនឺការង្ករកនុងការធានា
បាននូវររោិរននការង្ករសប្មារ់ែនមានពិការ
ភាព។ 

ោបំ្ទ្ការផ្តល់ឈសវាមុ្ែរររប្រករឈោយ        
ររោិរននឈៅថាន ក់ឈប្កាម្ជាតិ។ 

ោបំ្ទ្ ល់សហប្គិនភាពថ្នែនមានពិការភាព។ ោបំ្ទ្ ល់គឈប្មាងទាងំឡាយណាដ លឈសនី
ឈោយវស័ិយឯកែន ដ លឈប្រីប្បាស់អភិ្ប្កម្
ប្រករឈោយនវានុវតតន៍កនុងការែំរុញសហ    
ប្គិនភាពថ្នែនមានពិការភាព។ 

ឈលីកកម្ពស់ភាពឈែឿជាក់ឈលីែលួនឯង និងែំនាញររស់ែន
មានពិការភាពឈលីលទ្ធភាពកនុងការរឈងាីត/ ំឈ ីរការមុ្ែរររ 
និងលទ្ធភាពររស់ពួកឈគកនុងការទ្ទ្លួបានព័ត៌មានទាក់ទ្ង
នឹងឱ្កាសការង្ករ និងមុ្ែរររដ លមានប្តរ់។ 

ោបំ្ទ្ ល់ែនមានពិការភាពទាក់ទ្ងនឹងគំនិត
ផ្តួឆឈផ្តីម្កនុងភាពជាអនក ឹកនា ំនិងការពប្ងឹង
ឈលែំីនាញររស់ែនមានពិការភាពឈលីលទ្ធ
ភាពកនុងការរឈងាីត/ ំឈ ីរការមុ្ែរររ។ 

 

ការង្ករជាអាទិ្ភាពសប្មារ់ការង្ករអនតរសកម្មភាព ការោបំ្ទ្តាម្រយៈCIM 

ការង្ករទាក់ទ្ងនឹងការប្គរ់ប្គងហរិញ្ញវតែុតធារ ៈ 
(PFM) (IO 1.1 និង 1.2)។ 

ោបំ្ទ្ ល់ MOWA, MOSVY, DAC និងប្កសួងពាក់ព័នធ
ឈផ្សងឈទ្ៀតឈ ីម្បរីឈងាីនងវកិាពីរោា ភិ្បាល កនុងការផ្តល់ឈសវា
 ល់ស្រ្សតីរងឈប្ោោះឈោយGBV និងែនមានពិការភាព។ 

ោបំ្ទ្ ល់ថាន ក់ឈប្កាម្ជាតិកនុងការពប្ងឹង ំឈ ីរការងវកិា។ 

 

ោបំ្ទ្ ល់ការរឈងាីតភ្សតុតាងឈោយដផ្អកឈលី
ភាពប្បាក និយម្ឈលីការគ នាងវកិា។ 

អនុវតតការអឈងគតទាក់ទ្ងនឹងការតាម្ោនការ 
ឆំណាយ។ 

ោបំ្ទ្ ល់ការង្ករប្គរ់ប្គងហរិញ្ញវតែុត      
ធារ ៈ ល់អាជាា ធរឈៅថាន ក់ឈប្កាម្ជាតិ។ 

ការង្ករទាក់ទ្ងនឹងកំដ ទ្ប្ម្ង់វមិ្ែឈការ និងវសិហម្ែឈការ 
(IO 2.6)។ 

ោបំ្ទ្ ល់អាជាា ធរឈៅថាន ក់ឈប្កាម្ជាតិ រមួ្មាន ឈែតត ប្សុក 
គ កម្មការប្រឹកាឈោរល់ស្រ្សតីនិងកុមារ គ កម្មការកិឆច

 

ោបំ្ទ្ការកតងសម្តែភាព ល់អាជាា ធរថាន ក់
ឈប្កាម្ជាតិសំខាន់ៗ ឈៅកប្មិ្តមូ្លោា ន។ 

ផ្សពវផ្ាយ ល់អាជាា ធរពីតប្មូ្វការររស់ស្រ្សតីរង
ឈប្ោោះឈោយGBV និងែនមានពិការភាព។ 
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ការនារនិីងកុមារ និងការឈធវីវមិ្ែឈការថ្នតនួាទី្ររស់ម្នទីរ/
ការោិល័យប្សុកកិឆចការនារ។ី 

ោបំ្ទ្ ល់ការឈរៀរឆំដផ្នការវនិិឈោគ ុ ំដ លមានលកេ ៈ
គិតរញ្ចូ លកិឆចការឈយនឌ័រ និងររោិរននពិការភាព។ 

ការង្ករទាក់ទ្ងនឹង ំឈ ីរការឈផ្សងៗ ូឆជា ការអនុវតតប្ករ
ែ ឌ គ ឈនយយភាពសងគម្កនុងការឈលកីកម្ពស់ការឈឆលយីតរ
ររស់រោា ភិ្បាលឈៅនឹងការរញ្ច រ់អំឈពីហងិាប្រឆ្ងំស្រ្សត ី
ប្រករឈោយគ ឈនយយភាព (IO 2.6)។ 

ការរឈងាីនការឆូលរមួ្ររស់អងគការែនពិការ 
និងអងគការសងគម្សុីវលិ កនុងប្ករែ ឌ
គ ឈនយយភាពសងគម្ដ លមានប្តរ់។ 

 


