
ទម្រង់គំរ ូសម្ាបប់ំពេញសពំណើ បង្ហា ញេីចំណាប់អាររមណ៍ 

កណំត់សម្គា ល់៖ ការបពំេញផ្នែកមនិគ្រប់គ្រងុពគ្ោយ អាចប ៉ះពាល់ដល់ការេចិារណាពលើឯកសារទសសនទានរបស់
អ្ែក។ សូមបពំេញ នងិព្លើយគ្រប់សណួំរទាងំអ្ស់ខាងពគ្កាម។  

ទគ្មង់ផ្ដលគ្តវូបពំេញតាម៖ ហ្វុនភាសាអ្ង់ពរលស Arial ទហំ្ ំ១១ ចព ល្ ៉ះប ា្ ត់ ១,១៥ យករមឹទេ័ំរពសមើគ្នែ ខាង
ព្វងដដ(left alignment)។  

េ័ត៌ម្គនរបស់ពបកខរន 

ព ម្ ៉ះអ្ងាការសាា ប័ន/គ្កមុ ផ្ដលោពបកខរនដាក់សពំណើ ៖  

ពលខពសចកតើសពគ្មចឱ្យបពងកើត ឬលខិតិអ្នុញ្ញា តឱ្យដពំណើ រការ៖ 

ទើកផ្នលងចុ៉ះបញ្ជ ើ ឬសាា ប័នផ្ដលពចញពសចកតើសពគ្មចចតិតឱ្យបពងកើត៖  

េ័ត៌ម្គនទំ្ ក់ទនំង 

អាសយដាា នការយិាល័យ៖  

ពលខទូរសេា៖  

អុ្ើផ្មល៖  

ព ម្ ៉ះអ្ែកទំ្ ក់ទនំង នងិមុខតផំ្ណង៖  

កាលបរពិចេទដាក់សពំណើ  

 

 

 

រយៈពេលអ្នុវតត 

កាលបរពិចេទចាប់ពនតើម៖ 

កាលបរពិចេទបញ្ច ប់៖  



ទើតាងំភូមសិាស្រសតពគ្នលពៅ៖  

 

ដដរូផ្ដលពសែើព ើង៖  

[សូមសរពសរព ម្ ៉ះពេញរបស់អ្ងាការសាា ប័នោដដរូ និងេ័ត៌ម្គនលមអិតសគ្ម្គប់ទំ្ក់ទំនង] 

 

ថវកិាប ន់សាម នសរុប៖  

ថវកិាសរុបផ្ដលពសែើេើកមមវធិើ ACCESS (AUD)៖ 

ការរមួបដភិាររបស់ពបកខរន (AUD)៖ 

គ្បភេមូលនធិដិដទពទៀត ផ្ដលនងឹគ្តវូពគ្បើគ្បស់សគ្ម្គប់រពគ្ម្គងពន៉ះ [សូមបញ្ញជ ក់លមអតិេើចនំនួ នងិគ្បភេ]៖ 

 
  



ផ្នែកទើ I៖ ពសចកតើេេិណ៌្អ្េំើសមតាភាេ (ពគ្ចើនបនុំត ៣ ទេ័ំរ) 

ពៅកែុងផ្នែកពន៉ះ អ្ែកគ្តូវបង្ហា ញេើការ្លុ៉ះបញ្ញច ងំអ្ំេើពគ្នលការណ៍របស់កមមវធិើ ACCESS និងការព្លើយតបរបស់   
អ្ងាការសាា ប័នរបស់អ្ែកចំពពា៉ះលកខណៈវនិិចេ័យសគ្ម្គប់ពគ្រើសពរ ើសដដរូ។ សូមសរពសរពដាយសពងខបខលើ និងបង្ហា ញ
េើអ្ណំ៉ះអ្ណំាងរបស់អ្ែក ពដាយពគ្បើគ្បស់ឧទាហ្រណ៍ោក់លាក់។  

១. រំ្ ញបពចចកពទស 

[សូមពរៀបរាប់េើបទេិពសាធន៍របស់អ្ែក ផ្ដលពាក់េ័នធោមួយនឹងវស័ិយផ្ដលអ្ែកចង់ចូលរមួចំផ្ណក តាមរយៈ   
ឯកសារទសសនទានរបស់អ្ែក។] 

 

២. ភាេោដដរូ ការសហ្ការ នងិកចិចសហ្គ្បតបិតត ិ

[សូមពរៀបរាប់េើបទេិពសាធន៍ពោររ័យកែុងការសគ្មបសគ្មលួភាេោដដរូ រមួទាងំយុទធសាស្រសតកែុងការរំរុញឱ្យ
ម្គនការចូលរមួេើតអួ្ងាពាក់េ័នធរបស់រដាា ភិបលទាងំថ្នែ ក់ោតិនិងពគ្កាមោតិ ោមួយនងឹកមមវធិើACCESS។ 
បង្ហា ញេើការពបតោា ចិតត និងសមតាភាេកែុងការចូលរមួកែុងពវទកិារសគ្មបសគ្មួលនិងពរៀនសូគ្ត។ នតល់នូវអ្ភិគ្កម
យា ងចាស់កែុងការបពងកើតភាេគ្បមូលនតុកំម្គល ងំគ្នែ  (synergies) ោមួយដដរូពៅផ្នែកពនសងពទៀត។] 

 

៣. សមធម៌ នងិបរយិាបនែ 

[សូមពរៀបរាប់េើអ្ភិគ្កមផ្ដលអ្ែកពគ្បើគ្បស់ ពដើមបើពលើកកមពស់សមភាេពយនឌ័រ និងបរយិាបនែសងាម ពៅកែុងវដត
គ្រប់គ្រងរពគ្ម្គង។ការព្លើយតបចំពពា៉ះការពរ ើសពអ្ើងពលើរនផ្ដលម្គនេិការភាេកែុងទគ្មង់ពនសងៗគ្នែ  នងិពធវើការ
េិចារណាេើទំ្ក់ទំនងពៅវញិពៅមករវាងទគ្មង់្្ដនេិការភាេ ពយនឌ័រ នងិអ្ំពេើហ្ងិាទាក់ទងនឹងពយន   
ឌ័រ។  បង្ហា ញេើអ្ភិគ្កមកែុងការរំរុញការចូលរមួេើសណំាក់អ្ងាការរនេកិារ រមួទាងំការចូលរមួរបស់េួកពរកែុងការ
អ្នុវតត។] 

 

៤. ការគ្រប់គ្រងផ្ដលម្គនលកខណៈនវានុវតតន៍ និងបត់ផ្បនតាមសាា នការណ៍ និងការពរៀនសូគ្ត 

[សូមពរៀបរាប់ពដាយសពងខបេើគ្បេ័នធេនិិតយ តាមដាន និងវាយតដមល នងិចងគ្កងបទេិពសាធន៍ និងគ្បេ័នធេ័ត៌ម្គន
គ្រប់គ្រងរបស់អ្ែក និងសមតាភាេគ្បមូលទិនែន័យផ្បងផ្ចកតាមគ្បពភទសមគ្សប ពដើមបើរាយការណ៍ពធៀបនឹងសូច
្ករ នងិពធវើការវភិារ និងបង្ហា ញលទធនលរកព ើញផ្នអកតាមភសតុតាង ពដើមបើនតល់ោេ័ត៌ម្គន នងិម្គនឥទធិេល



ដល់ការពរៀបចំពគ្នលនពយាបយ និងផ្ននការ។ បង្ហា ញេើសមតាភាេកែុងការគ្បមូលចងគ្កងឯកសារ និងពមពរៀន
ផ្ដលទទលួបន និងនតល់មតិគ្ត ប់ោេ័ត៌ម្គនសគ្ម្គប់ការអ្នុវតតសកមមភាេកែុងវស័ិយទាងំមូល និងសគ្ម្គប់
ពរៀបចំវធិើសាស្រសតផ្សវងរកការគ្នគំ្ទ។] 

 

៥.  ការសាងភាេោម្គច ស់ នងិការពបតោា ចតិតកែុងគ្បពទស 

[សូមពរៀបរាប់ពដាយសពងខបេើអ្ភិគ្កមការង្ហរចូលរមួគ្នគំ្ទដល់ និងម្គនលកខណៈបនសុើគ្នែ ោមួយនឹងពគ្នល
នពយាបយនងិពសចកតើផ្ណ្ំ្ ្របស់រដាា ភិបលកមពុោ។ បង្ហា ញេើការផ្សវងយល់េើលទធភាេពធវើការង្ហររមួគ្នែ
ោមួយនឹងពសវារដាា ភិបល គ្េមទាងំម្គនវធិើសាស្រសតសគ្ម្គប់េគ្ងើកវសិាលភាេសកមមភាេ ពដាយពគ្បើគ្បស់រច្
សមព័នធនងិយនតការផ្ដលកំេុងម្គន្ពេលបចចុបបនែ។ នតល់នូវភសតុតាងផ្ដលបង្ហា ញេើពោររ័យកនលងមក កែុងការ
កសាងសមតាភាេ រមួទាងំការនតល់រំនយួបពចចកពទសដល់សាា ប័នរដាា ភិបល និងអ្ងាការសងាមសុើវលិោពដើម។] 

 

៦. រណពនយយភាេ ពដើមបើឱ្យលទធនលផ្ដលសពគ្មចបនម្គននរិនតរភាេ 

[សូមពរៀបរាប់ពដាយសពងខបេើយនតការធា្សុវតាិភាេ និងម្គនការគ្តួតេិនិតយដនាកែុង រមួទាងំគ្បេ័នធផ្ដលម្គន
គ្បសិទធភាេទាក់ទងនងឹការង្ហរការគ្រប់គ្រងហ្រិញ្ាវតាុ លទធកមម ការគ្រប់គ្រងបុរាលិក និងការពធវើសវនកមម។ 
បង្ហា ញេើវតតម្គនដនយនតការធា្សុវតាិភាេពាក់េ័នធនឹងការការពារកុម្គរ ការរពំលាភបំពាននលូវពភទ និងការពបៀត
ពបៀន។ បង្ហា ញេើសកាត នុេលេើនិរនតរភាេផ្នែកហ្រិញ្ាវតាុ តាមរយៈការកសាងនងិពគ្បើគ្បស់ភសតុតាងសគ្ម្គប់ការ
េគ្ងឹងការពរៀបចំផ្ននការពគ្នលនពយាបយ និងអ្នុវតត ក៏ដូចោលទធភាេកែុងការចូលរមួោបដិភារ។] 

 

ផ្នែកទើ II៖ ឯកសារទសសនទាន (ពគ្ចើនបនុំត ៥ ទេ័ំរ)  

១. ការវភិារសាា នភាេ 

[ពៅកែុងផ្នែកពន៉ះ សូមពធវើការវភិារសាា នភាេបចចុបបនែរុំវញិបញ្ញា ផ្ដលអ្ែកពលើពសែើពដា៉ះគ្សាយ។ សូមពរៀបរាប់ពដាយ
សពងខបខលើ េើបញ្ញា គ្បឈម និងឱ្កាសផ្ដលកំេុងម្គន្ពេលបចចុបបនែ ពាក់េ័នធនងឹលទធភាេទទលួបនពសវា
សគ្ម្គប់ស្រសតើរងពគ្គ្ន៉ះពដាយអ្ំពេើហ្ងិា នងិ/ឬរនម្គនេិការភាេ។ ផ្នែកពន៉ះ រួរបញ្ចូ លពសចកតើេិេណ៌្ពដាយ
សពងខបេើតួអ្ងាពាក់េ័នធ។  

សូមកណំត់េើបញ្ញា ោក់លាក់ ផ្ដលនឹងគ្តូវព្លើយតបពដាយរពគ្ម្គងផ្ដលអ្ែកពលើកពសែើព ើងពន៉ះ។] 

 



២. ការរមួចផំ្ណកដល់ការអ្នុវតតយុទធសាស្រសតរបស់រាររដាា ភបិលកមពុោ នងិការសពគ្មចលទធនលរបស់កមមវធិើ 
ACCESS 

[េនយល់ថ្ន ពតើរពគ្ម្គងផ្ដលអ្ែកពសែើព ើងពន៉ះ នងឹរមួចំផ្ណកយា ងដូចពមតចខល៉ះ ដល់ការអ្នុវតតយុទធសាស្រសតរបស់   
រាររដាា ភិបលកមពុោ សគ្ម្គប់វស័ិយពន៉ះ (NDSP និង/ឬ NAPVAW) និងលទធនលចុងបញ្ច ប់ដនកមមវធិើ 
(EOPO) របស់កមមវធិើ ACCESS។ រពគ្ម្គងរបស់អ្ែក មនិចាបំច់រមួចំផ្ណកដល់ការសពគ្មច EOPO ទាងំេើរព្៉ះ
ព ើយ ប ុផ្នតរួររមួចំផ្ណកយា ងោក់ចាស់ដល់ការសពគ្មចលទធនលយា ងពោចណាស់មយួ។] 

 

៣. ពសចកតើេេិណ៌្េើលទធនលរបស់រពគ្ម្គងផ្ដលគ្តវូបនពលើកពសែើ 

[លទធនលរបស់រពគ្ម្គង រួរផ្នអកពៅតាម និងម្គនទំ្ក់ទំនងយា ងរិតសែិទធោមួយនងឹឱ្កាស នងិបញ្ញា គ្បឈម 
ផ្ដលគ្តូវបនកណំត់កែុងឯកសារវភិារសាា នភាេ។] 

 

៤. ការវាស់ផ្វងលទធនល 

[ពតើការផ្លល ស់បតូរអ្វើខល៉ះ ផ្ដលអ្ែករេំឹងថ្ន នងឹពមើលព ើញពៅចុងពគ្កាយផ្ដលគ្តូវបនពលើកពសែើពន៉ះ និងថ្នពតើអ្ែកពធវើ
ការវាស់ផ្វងការផ្លល ស់បតូរទាងំពន៉ះ ពដាយរពបៀបណា?] 

តារាង ០២៖ លទធនលរេំងឹទុក នងិសូច្ករសគ្ម្គប់ពធវើការវាយតដមល៖ 

លទធនលរពគ្ម្គង សូច្ករ មពធោបយពនាៀងផ្លា ត់ 

លទធនលទើ ១   

លទធនលទើ ២   

លទធនលទើ ៣   
 

៥. ទើតាងំផ្ដលពលើកពសែើ 

[សូមពរៀបរាល់េើទើតាងំភូមសិាស្រសត និងបង្ហា ញពហ្តុនលផ្ដលពធវើឱ្យអ្ែកពគ្រើសពរ ើសទើតាងំភូមិសាស្រសតទាងំពន៉ះ។] 

 



៦. ពសចកតើេេិណ៌្អ្េំើគ្កមុអ្ែកទទលួនល 

[កំណត់េើគ្កមុអ្ែកទទលួនលផ្លា ល់ នងិគ្បពយាល ពតើេួកពរនឹងទទលួបនគ្បពយារន៍ពដាយរពបៀបណា និងការ
ផ្លល ស់បតូរវរិជម្គនរេំឹងទុកសគ្ម្គប់គ្កុមទាងំពន៉ះ។] 

 

៧. សកមមភាេផ្ដលគ្តវូអ្នុវតត ពដើមបើសពគ្មចលទធនល 

[សូមពរៀបរាប់េើសកមមភាេផ្ដលអ្ែកនងឹអ្នុវតត ពដើមបើសពគ្មចលទធនលរេំងឹទុក។ គ្បសិនពបើអ្ែកពធវើការង្ហរោមួយ
នឹងដដរូ សូមពរៀបរាប់េើការផ្បងផ្ចកការទទួលខុសគ្តូវរវាងដដរូពាក់េ័នធ នងិសកមមភាេនើមួយៗ។] 

 

៨. ថវកិាផ្ដលគ្តវូបនពលើកពសែើព ើង 

[ពៅដំណាក់កាលពន៉ះ អ្ែកចាបំច់គ្តូវបង្ហា ញេើរពបៀបរណ្ថវកិា ពដើមបើឱ្យពយើងយល់េើរពបៀបផ្ដលអ្ែកកំណំត់   
តួពលខថវកិាចុងពគ្កាយរបស់អ្ែក។ សូមបង្ហា ញេើការប ន់គ្បម្គណថវកិា ពដាយពធវើការផ្បងផ្ចកពៅតាមខាង់លមអិត 
ដូចោ ចណំាយពលើបុរាលិក បរកិាខ រ ចំណាយគ្បតបិតតិការ និងចណំាយចណំាយពនសងៗ (overheads)។ ពលើស
េើពន៉ះ សូមបង្ហា ញេើចនំួនបដភិារផ្ដលអ្ងាការសាា ប័នរបស់អ្ែក អាចនតល់កែុងទគ្មង់ោការរមួហ្រិញ្ាបបទានពដាយ
រពគ្ម្គង នងិគ្បភេថវកិាផ្ដលអ្ែកពគ្បើគ្បស់សគ្ម្គប់ចូលរមួនតល់ហ្រិញ្ាបបទានដល់រពគ្ម្គងពន៉ះ។] 

សូមពគ្បើគ្បស់តារាង* ពដើមបើនតល់េ័ត៌ម្គនសពងខបអ្េំើថវកិា។  

 

ថវកិារពគ្ម្គងផ្ដលពសែើព ើង 

េេិណ៌្ ដថលឯកតា (AUD) ចនំនួឯកតា សរុប (AUD) 

ចំណាយពលើបុរាលិក នងិរំនយួ
បពចចកពទស 

   

ចំណាយគ្បតិបតតកិារ    

ចំណាយកមមវធិើ (ចណំាយ
សកមមភាេ)  

   



ចំណាយពនសងពទៀត (សូមពរៀប
រាប់) 

   

ដថលពសវាគ្រប់គ្រង/ចណំាយ     
ពនសងៗ (ពគ្ចើនបនុំត ១៥%) 

   

ចំនួនសរុបផ្ដលពសែើសុេំើកមមវធិើ ACCESS [A] AUD 

ការរមួបដិភារ (គ្បសិនពបើម្គន) [B] AUD 

តដមលសរុបរបស់រពគ្ម្គង [A+B] AUD 

*តួពលខពន៉ះ មិនផ្មនោថវកិាោក់ផ្សតងព្៉ះព ើយ ប ុផ្នតោការបង្ហា ញេើខាង់ថវកិាលមអតិ ពដើមបើនតល់លទធភាេឱ្យ
គ្កុមការង្ហររបស់កមមវធិើ ACCESS ពធវើការវាយតដមលេើភាេសមគ្សបដនថវកិាសគ្ម្គប់រពគ្ម្គងផ្ដលគ្តូវបនពសែើ
ព ើងពន៉ះ។ គ្បសិនពបើសំពណើ បង្ហា ញេើចណំាប់អារមមណ៍របស់អ្ែក គ្តូវបនពគ្រើសពរ ើសដាក់ពៅកែុងបញ្ជ ើសគ្មង់ អ្ែក
គ្តូវដាក់ថវកិាលមអិតគ្រប់គ្រុងពគ្ោយសគ្ម្គប់រពគ្ម្គងផ្ដលពលើកពសែើព ើងពន៉ះោផ្នែកមួយដនការពរៀបចំសំពណើ
រពគ្ម្គងពេញពលញ កែុងដណំាក់កាលទើេើរដនដំពណើ រការពន៉ះ។  

៩. សមភាេពយនឌ័រ នងិបរយិាបនែសងាម 

ពតើអ្ែកពធវើយា ងណា ពដើមបើធា្ឱ្យស្រសតើ នងិរនេិការ អាចទទួលបនគ្បពយារន៍េើសកមមភាេរបស់អ្ែក?  

ពតើអ្ែកនងឹអ្នុវតតវធិានការោក់លាក់អ្វើខល៉ះ ពដើមបើពលើកកមពស់បរយិាបនែសគ្ម្គប់គ្កុមផ្ដលង្ហយរងពគ្គ្ន៉ះទូពៅ
ព្៉ះ?  

ពតើអ្ែកនងឹពធវើការនាួបកម្គល ងំោមួយនឹងអ្ែកទទួលបនរំនយួថវកិាសគ្ម្គប់ផ្នែកការង្ហរពនសងពទៀតពដាយរពបៀប
ណា? (GBV េិការភាេ)? 

 

១០. ភាេោដដរូ 

ពតើអ្ែកម្គនបណំងសហ្ការោដដរូោមួយនឹងអ្ងាការសាា ប័នមួយពទៀតកែុងការអ្នុវតតរពគ្ម្គងពន៉ះផ្ដរឬពទ?  

ពតើនរណាោដដរូរបស់អ្ែក នងិពតើអ្ែកនឹងដាក់ឱ្យអ្នុវតតនូវគ្បេ័នធអ្វើខល៉ះ ពដើមបើនតល់ឱ្យេួកពរនូវការគ្នគំ្ទ និងធា្
យា ងណាឱ្យេួកពរម្គនរណពនយយភាេចំពពា៉ះលទធនលរបស់រពគ្ម្គង?  

 



១១. នវានុវតតន៍  

[សូមពរៀបរាប់េើសម្គសភារនវានុវតតន៍ដនសំពណើ របស់អ្ែក (អ្ភិគ្កម/វធិើសាស្រសតបពចចកវទិោ ធនធាន ។ល។)] 

 

១២. នរិនតរភាេ 

[សូមពរៀបរាប់េើយុទធសាស្រសតធា្និរនតរភាេរបស់អ្ែក។ យុទធសាស្រសតរបស់អ្ែក រួរព្លើយតបនឹងនិរនតរភាេដនលទធ
នល ធនធានមនុសស និងហ្រិញ្ាបបទាន្ពេលអ្្រត់។] 

 

 
 

ផ្នែកទើ III៖ ឧបសមព័នធ 

១. បទេិពសាធន៍កនលងមក 

[សូមនតល់ឧទាហ្រណ៍ផ្ដលពាក់េ័នធចនំនួបើ អ្េំើរពគ្ម្គង ផ្ដលអ្ងាការសាា ប័នរបស់អ្ែក អ្នុវតតកែុងរយៈពេលគ្បឆំ្ែ ំ
ចុងពគ្កាយ (រពគ្ម្គងបចចុបបនែ អាចទទលួយកបន)។ សូមនតល់េ័ត៌ម្គនខាងពគ្កាម សគ្ម្គប់ឧទាហ្រណ៍នើមយួៗ 
មនិឱ្យពលើសេើមយួ (១) ទេ័ំរ សគ្ម្គប់ឧទាហ្រណ៍មយួ] 

ព ម្ ៉ះរពគ្ម្គង៖  

កាលបរពិចេទចាប់ពនតើម៖  

កាលបរពិចេទបញ្ច ប់៖  

អ្ែកនតល់រនំយួ៖  

ថវកិាសរុប៖  

ទើតាងំ៖  

ពគ្នលពៅ៖  

ពសចកតើេេិណ៌្អ្េំើអ្ភគិ្កម៖  



សមទិធនលសខំាន់ៗ៖  

ពសចកតើេេិណ៌្អ្េំើភាេ      
គ្សពដៀងគ្នែ ោមយួនងឹរពគ្ម្គង
ផ្ដលអ្ែកពសែើព ើង៖ 

[កែុងផ្នែកពន៉ះ អ្ែកក៏អាចរពំលចេើយនតការ អ្ភិគ្កម បុរាលិក ធនធាន ឬ            
បទេិពសាធន៍ផ្ដលអ្ែកទទួលបនេើឧទាហ្រណ៍ ផ្ដលអ្ែកនងឹទាញយកមកពគ្បើ
គ្បស់សគ្ម្គប់ការអ្នុវតតរពគ្ម្គងផ្ដលពសែើព ើងពន៉ះនងផ្ដរ។] 

 

ការេនិតិយពនាៀងផ្លា ត់សុចរតិភាេ 

សូមភាជ ប់ឯកសារខាងពគ្កាម ពដើមបើគ្នគំ្ទដល់សំពណើ បង្ហា ញេើចំណាប់អារមមណ៍របស់អ្ែក៖ 

• វញិ្ញា បនបគ្តចុ៉ះបញ្ជ ើ/សារើវកមម (ឬសមមូល)  
• រច្សមព័នធអ្ភបិលកចិចសាា ប័ន (ព ម្ ៉ះសម្គរិកគ្កមុគ្បឹកាភិបល រណៈកម្គម ធកិារ្យក                

ម្គច ស់ភារហ្ ុនសខំាន់ៗ ។ល។ 
• វញិ្ញា បនបគ្តចុ៉ះបញ្ជ ើេនធ (ឬករណើ ពលើកផ្លង គ្បសិនពបើម្គន) 
• របយការណ៍ហ្រិញ្ាវតាុផ្ដលគ្តូវបនពធវើសវនកមម សគ្ម្គប់ ២ ឆ្ែ ហំ្រិញ្ាវតាុកនលងមក 

 
ពសចកតើគ្បកាសរបស់ពបកខរន 
[សូមចមលងពសចកតើគ្បកាសពន៉ះ ដាក់ចូលពៅកែុងកាលលខិិតរបស់សាា ប័នរបស់អ្ែក សគ្ម្គប់ការពនាើរូនមកកមមវធិើ
របស់ពយើង] 
 
កែុង្មតណំាងឱ្យពបកខរន ខាុយំល់ នងិទទលួសាា ល់៖ 

១. ថ្ន ការពនាើសំពណើ បង្ហា ញេើចណំាប់អារមមណ៍ពន៉ះ េុមំ្គនន័យថ្នោការធា្ថ្ន នឹងគ្បកដោនឹងម្គនការ           
វនិិពយារ ឬការគ្នគំ្ទបពចចកពទសេើកមមវធិើ ACCESS ព ើយ 

២. ថ្ន សំពណើ បង្ហា ញេើចណំាប់អារមមណ៍ពន៉ះ នឹងគ្តូវវាយតដមលពដាយពគ្បើគ្បស់ពគ្នលការណ៍ផ្ដលម្គនលកខណៈ
គ្បកួតគ្បផ្រង ពដាយពគ្បើគ្បស់លកខណៈវនិិចេ័យវាយតដមល ផ្ដលកមមវធិើ ACCESS ចាត់ទុកថ្នចាបំច់ 

៣. ថ្ន ពៅពេលផ្ដលសំពណើ បង្ហា ញេើចំណាប់អារមមណ៍ពន៉ះ គ្តូវបនទទលួយក ពយើងនងឹពរៀបចំសំពណើ រពគ្ម្គង
លមអិត ផ្ដលនងឹគ្តូវ្លងកាត់ការវាយតដមលសនិ មុនពេលម្គនការនតល់ឯកភាេ 

៤. ថ្ន ការដាក់សំពណើ រពគ្ម្គងលមអិត េុំផ្មនោកចិចគ្េមពគ្េៀងនតល់មូលនិធិដល់រពគ្ម្គងផ្ដលពសែើព ើងេើកមមវធិើ 
ACCESS 



៥. ថ្ន សំពណើ បង្ហា ញេើចណំាប់អារមមណ៍ ឬសំពណើ រពគ្ម្គងលមអិត អាចមិនគ្តូវបនទទលួយក គ្បសនិពបើវាេុំបន
បំពេញពៅតាមលកខខណឌ  និងលកខណៈវនិិចេ័យសគ្ម្គប់វាយតដមល ផ្ដលកណំត់ពដាយកមមវធិើ ACCESS។ អ្ងា
ការ/ទើភាែ ក់ង្ហររបស់ពយើង នងឹមិនពធវើការទាមទារ ឬដាក់បណតឹ ងកែុងយុតាត ធិការណាមួយ គ្បឆ្ងំនឹងកមមវធិើ 
ACCESSផ្ដលពកើតព ើងពចញេើ ឬផ្ដលម្គនទំ្ក់ទំនងោមួយនឹងការអ្ំពាវ្វាឱ្យម្គនការដាក់សំពណើ
បង្ហា ញេើចណំាប់អារមមណ៍ពន៉ះព ើយ នងិ 

៦.  ថ្ន ចំណាយផ្ដលពាក់េ័នធនឹងការពរៀបចំសំពណើ បង្ហា ញេើចណំាប់អារមមណ៍ពន៉ះ នងឹគ្តូវរា ប់រង ពដាយអ្ងាការ        
សាា ប័ន/ទើភាែ ក់ង្ហររបស់ពយើង ពហ្ើយអ្ងាការសាា ប័ន/ទើភាែ ក់ង្ហររបស់ពយើង នឹងមនិពធវើការទាមទារឱ្យសងគ្បក់
សគ្ម្គប់រា ប់រងចំណាយ្្េើកមមវធិើ ACCESS CowaterSogema ឬ DFAT ព ើយ។  

 
 
(ហ្តាពលខា គ្តា) 
ព ម្ ៉ះ៖   
មុខតំផ្ណង៖  
សាា ប័ន៖ 
កាលបរពិចេទ៖ 


