
            

យន្តការវនិ្យិោគដែលមាន្ភាពប្រកតួប្រដែងនន្កម្មវធិ ីACCESS 

សណួំរ ន្ងិ ចយម្លើយ 

# សណួំរ ចម្លើយ 
វសិាលភាពររសក់ម្មវធិ ីACCESS  
1 ត ើតោកអ្នកអាចស្រាយបំភ្លបឺានតេថាត ើ 

“ការត ើកកម្ពស់តសវាប្បកបតោយគណុ
ភាព នងិនិរនតរភាព” (ដែ ជាតោ តៅ
ម្ួយកនុងចំតោម្តោ តៅទំងឡាយ
របស់កម្មវធិី) តាម្រយៈគំន ិផ្តួចតផ្តើម្ 
ACCESS  ត្តោ ត ើតសវាសខុភាព ឬតស
វាសងគម្ ឬប្បដែ ជាទំងពីរ?  

តោ តៅតនេះប្គប់ែណតប់ត ើតេវាទំងពីរ៖ 
សប្ាប់ជនមានពិការភាព ចណំុចត្តោ សំខាន់គឺការទទួ បានតសវាស្តោរ ទធភាពព កម្ម នងិការទទ ួ
បានឱកាសម្ុខរបរ នងិការងារ (រួម្បញ្ចូ ទំង ការទទ ួបានការបណតតុះបោតោ វិជាជោជីវៈ)។ 
សប្ាប់ស្តសតរីងតស្រោេះតោយអ្ំតពើែិងោា កម្មវិធ ីACCESS នឹងត្តោ ត ើ ទធភាពទទួ បានតសវាសុខភាព
ដែ ពាកព់័នធ តសវាជំនយួដផ្នកផ្លូវចោាប ់និង ទធភាពទទ ួបានតសវាជាស្រវ័នត ែចូជា ការទទួ បានការ
ប្បឹកោាតោប  ់និងការផ្ដ ទ់ជីប្ម្ក។   
 

2 ត ើតខ តដែ ស្រ ូវបានតស្ររើេតរើេេស្រមាប ់
CIM គឺានដ តខ តអាទិភាពទំងបីតនុះ ឬ
ោ ោងោ?  

ានតខ តចនំួន ១៥ ដែ ស្រ ូវបានតស្ររើេតរើេសប្ាបយ់នតការ CIM។ ត ើេពីតនេះតៅតេៀ  តខ តចំនួន៣កនុង
ចំតោម្តខ តទំង១៥ ប្ ូវបានកណំ ់ជាទតីំងតែើម្ោបីោំប្ទែ ់ការផ្ត ់តសវាជា កខណៈប្គប់ប្ជុងតប្ជាយ 
ដផ្ែកត ើ ទធផ្ ពាក់កណ្តោ កម្មវិធីរបស ់ACCESS ។ តខ តទំងតនុះកជ៏ាតខ តដែ ទម្ទឱោយការអ្នុវ ត
ការងារាន កខណៈប្រមូលផ្ដុំកម្លុំងគ្នល (synergies) រវាងការងារដផ្ែកពិការភាព និងការងារដផ្នកអ្ំតពើ
ែិងោាទក់ទងនឹងតយនឌ័រ។ អងគការាថោប័នដែ ោក់ពាកោយតេែើសុំ អាចពចិារោោក់សំតណើសប្ាបអ់នុវ ត



សកម្មភាពតៅតម្តខ តណ្ម្យួ កែុងចំតណ្ម្តេ តទងំ១៥ ជាពិតសសតែើម្ោបីកស្ងសម្ ថភាពននតសវា
ដែ ានប្ស្ប់ និងពប្ងីកការសប្ម្បសប្ម្ួ  និងប្បព័នធបញ្ជូន។   

3 ត ើតបកខរនអាចតប្ជើសតរើសតខ តណ្ម្ួយ   
កនុងចំតោម្តខ តទំង១៥ ឬបានស្រ ឹម្ដ 
កនុងចំតោម្តខ តតោ តៅទងំបី?  

បាទ/ចាស៎ បេអ្នតរាគម្នអ៍ាចប្គបែណតប់តខ តម្យួ ឬតប្ចើនកនុងចំតោម្តខ តទំង១៥។ តខ តតោ តៅ គឺ
ជាតខ តដែ តយើងចង់ត ើញការអនុវ តសកម្មភាពជា កខណៈប្គប់ប្ជុងតប្ជាយ (ឧទ. តសវាជាតប្ចើនប្បតភ្ទ
សប្ាប់ស្តសតីដែ រងតប្ោុះតោយអ្ំតពើែិងោាទក់ទងនឹងតយនឌ័រ ការផ្ត ់ឱកាសរកប្បាកច់ំណ ូសប្ាប់ជន
ានពិការភាព នងិភាពប្បម្ ូផ្ដុំកា្ោងំោនោរវាងបទអ្នតរាគម្ន៍GBV និងបទអ្នតរាគម្ន៍ពកិារភាព)។ 
តបកខរនអាចតសនើេុំអ្នុវ តសកម្មភាពតៅកនងុតខ តតោ តៅម្យួ និងតខ តោម្ួយតផ្ោេងតទៀ  ប្បសិនតបើអ្នក
ានតែ ុផ្ សម្ប្សប។  

4 ជាទូតៅ តោ ការណ៍ដណនតំនុះតោង
តៅត ើអាទិភាពរបេ់ដផ្នការសកម្មភាព
ជា ិសតីពកីារទបស់្កោ ់អ្ំតពើែងិោាត ើស្តសតី 
(NAPVAW) និង ដផ្នការយទុធស្ស្តសត
ជា ិសតីពពីិការភាព (NDSP) ។ 
NAPVAW ែណំ្កក់ា េី៣ និង NDSP 
ែំណ្ក់កា េ២ី ម្ិនទន់ប្បកាសោក់
ឱោយអ្នុវ តតៅត ើយតទ។ ត ើអាទិភាព
របស់ NAPVAW និង NDSP ានអ្វីខលុះ
ដែ  ACCESS នឹងសប្ម្បតាម្ ? 

NAPVAW ៣ និង NDSP ២ កំពុងប្ ូវបានតរៀនចំត ើង។ ការងារជាអាេិភាពេស្រមាបក់ម្មវិធី ACCESS 

តៅកែុងឧបេម្ពន័ធេី២ននតសចកតីដណនសំប្ាបក់ារអ្ំពាវនវឱោយោក់សំតណើបងាហោញពចីំោប់អារម្មណ៍ 
ស្រ ូវបានតរៀបចំត ើងតោយានការពិតប្ោុះតោប ់ជាម្ួយប្កសួងកចិចការនរើ ស្រកុម្ស្របកឹោាេកម្មភាព 
រនពិការ/ប្កសងួសងគម្កចិច អ្ ី យុទធជន និងយុវនី ិសម្ោបទ តោយបានឆែេុះបញ្ោំងពីអាេិភាពថ្មីៗរបេ ់
NAPVAW នងិ NDSP។ េស្រមាប់ការតរៀបចំការតេែើេុ ំតបកខរនអាចតោងតៅត ើអាេិភាពរបេ ់NAPVAW

ចាស់(ទី២) និង NDSPចាស ់(ទី១)។ 

 

5 តៅកនុងឧបសម្ពន័ធទី២ ប្បអ្បខ់លុះតៅកនងុ
ជួរ “ការោំប្ទតាម្រយៈ CIM” តៅទំតនរ 
(ឧទ. ប្បអ្ប់តៅជាប់នងឹ “ការតរៀបចំ
កញ្ចប់តសវាអ្បោបបរា សប្ាប់ម្ណឌ 
ស្តោរ (PRC-MPS)”។ ត ើតនុះានន័យថា 

ACCESS នឹងផ្ត ់ការោំប្ទសប្ាប់ការបតងកើ កញ្ចប់តសវាអ្បោបបរា សប្ាបម់្ណឌ ស្តោរ (PRC-MPS)។ 
សកម្មភាពតនុះនឹងែកឹនំតោយសម្ភាគីរោឋោភ្ិបា ននកម្មវធិី ACCESS តោយានការោំប្ទដផ្នក
បតចចកតទសពីទីប្បឹកោា ACCESS ។ តគរពំឹងថាភាគីពាកព់័នធទំងអ្សន់ឹងច ូរួម្កនងុការបតងកើ កញ្ចប់តសវា
អ្បោបបរាតនុះ តែើយនឹងអ្នុវ តគតប្ាងបងាហោញ (Demonstration Project)តែើម្ោបីោំប្ទែ ់ការប្ប ិប តិ
កញ្ចប់តសវាអ្បោបបរា។    

https://www.facebook.com/mowa.gov.kh/


ACCESS នឹងម្ិនោំប្ទែ ស់កម្មភាព
ដែ រួម្ចំដណកែ ់ការសតប្ម្ចបានអាទិ
ភាពតនុះតទ? 

6 ត ើ “ការផ្ត ់តសវាតោយ្ទោ ដ់ កនុង កខ
ណៈរឹ  ោបិ ” ានន័យែចូតម្តច? 

តោ បណំងរបស់កម្មវិធីគមឺ្និត្តោ ត ើការផ្ត ់ម្ ូនិធែិ ់អ្ងគការម្ិនដម្នរោឋោភ្ិបា កែុងការផ្ត ់តសវា 
តោយ្ទោ ់តនុះតទ ប ុដនតត្តោ ត ើការពប្ងឹងគណុភាព និងសម្ ថភាពរបស់តសវាដែ ានប្ស្ប។់ តៅ
តព ានការទទ ួស្គោ ថ់ា ការផ្ត ់តសវារបស់រោឋោភបិា តៅមានភាពចត ្ោេះស្របតោង តយើងអាច
ពិចារោោំប្ទតបកខរនកែុងការផ្ត ់តសវាតៅកនងុែណំ្ក់កា អ្នតរកា ោម្ួយ។  

7 ត ើកម្មវិធ ីACCESS ពិចារោអ្ំពីអ្ំតពើ
ែិងោាត ើកុារ (តកមងប្ស ីនងិតកមងប្បុស) 
ដែរឬតទ? 

កម្មវិធី ACCESS ត្តោ ត ើអ្ំតពើែិងោាត ើស្តសត ីនងិការអ្នុវ ត NAPVAW ដែ ែឹកនំតោយប្កសួងកិចចការន
រើ។ ការទប់ស្កោ ់អ្ំតពើែងិោាត ើកុារ គឺសថ ិតប្កាម្ការែកឹនំរបសប់្កសួងសងគម្កចិច អ្  ីយុទធជន នងិយុវ
នី ិសម្ោបទ តប្កាម្ដផ្នការសកម្មភាពជា ិតផ្ោេងោនោ។ េស្រមាប់សកម្មភាពដែ ត្តោ ត ើអ្ំតពើែិងោាត ើតកមង
ប្ស ីកម្មវិធ ីACCESS អាចេេ ួយកេំតណើបាន។ 

8 ប្បសិនតបើតយើងតធវើការតៅកនុងតខ តម្ួយ
កនុងចំតោម្តខ តអាទិភាពទងំបី  
ត ើតយើងប្ ូវដ ផ្ត ់សកម្មភាព
ជា កខណៈប្គប់ប្ជុងតប្ជាយទំងអ្ស ់
(សប្ាប់ប្គប់វសិ័យពាកព់័នធ)?  

តយើងម្ិនរំពងឹថា តបកខរនោកព់ាកោយសុំដ ម្ួយផ្ត ់សកម្មភាពជា កខណៈប្គប់ប្ជងុតប្ជាយតនុះតទ។ 
តបកខរនអាចត្តោ ត ើជំនញបតចចកតទស្ទោ ់របស់ខលនួ នងិធនធានដែ អាចប្គប់ប្គងបាន។ អ្នកទទ ួ
ជំនួយែិរញ្ញវ ថុអាចតធវើការងារផ្តុំកមា្ោំងោនោតៅកនុងទីតាំងភ្ូម្សិ្ស្តសតែូចោនោ តែើម្ោបីអ្នុវ តសកម្មភាព
ជា កខណៈប្គប់ប្ជុងតប្ជាយ។  

9 ត ើពិការភាព និង WASH គជឺាសកម្មភាព
ដែ អាចតេែើេុំការោំស្រេដែរឬតទ? 

សូម្តម្ើ ឧបសម្ព័នធទី២ អំពសីកម្មភាពដែ អាចតេែើេុំការោំស្រេ។   
ការងារជាអាទិភាពដផ្នកពិការភាព ត្តោ ត ើការសប្ម្បសប្ម្ួ  ការស្តោរ ទធភាពព កម្ម នងិ ការងារ នងិ
ម្ុខរបរ។  

10 ត ើ CIM ប្គបែណតបស់ាសភាគទីបី
របស់កម្មវធិី ACCESS ទកទ់ងនឹងការ

 ការប្គប់ប្គងែិរញ្ញវ ថសុ្ធារណៈ (PFM) ប្ ូវបានចា ់ទកុថាជាការងារអ្នតរេកម្មភាព ឧបសម្ព័នធទី២នន
តោ ការណ៍ដណនំបងាហោញពអីាទិភាពសប្ាប់ការងារដផ្នកពិការភាព និងដផ្នកអ្ំតពើែិងោាទក់ទងនឹងតយន
ឌ័រ(GBV)ដែ ប្ វូបានកណំ ់ត ើង ក៏ែូចជាការងារអ្នតរេកម្មភាពដែ អាចតេែើេុំការោំស្រេពីកម្មវធិី។    



ប្គប់ប្គងែិរញ្ញវ ថុស្ធារណៈ (PFM) 
ោ ោងែូចតម្តចដែរ? 

11 កម្មវិធី ACCESS តធវើវិភាជន៍ែរិញ្ញបោបទន
ោច់តោយដ កសប្ាបដ់ផ្ែក GBV នងិ
ដផ្ែកពិការភាព។ ប្បសនិតបើអ្ងគការ
ាថោប័នពីរតធវើការងាររួម្ោនោសប្ាប់សាស
ភាគការងាររបស់ ACCESS ទំងពីរតនុះ
តៅកនុង EOI ដ ម្ួយ ត ើការវភិាជថវិកា
អាចប្ ូវបានបតងកើនត ើសពកីប្ម្ិ 
អ ិបោបរមាននថវិកាដែ បានកណំ  ់ដែរ
ឬតទ?   

តយើងត ើកទឹកច ិតឱោយតសនើត ើងនូវសកម្មភាពរួម្បញ្ចូ ោនោដែ ប្គបែណតប់ទំងពីរដផ្នក (ពិការភាព និង
GBV) នងិាន កខណៈជាអនតរៈេកម្មភាព ប ុដនតកប្ម្ិ អ បិោបរមាននែិរញ្ញបោបទនគឺតៅដ  ៦០០.០០០ 
ែុល្្ោរអូស្រាតោ ីែដែ សប្ាប់ពាកោយសុំដ ម្ួយ។ កម្មវិធីត ើកទឹកច ិតឱោយតបកខរនោក់ពាកោយសុំ រួម្ចំដណក
ជាសែែិរញ្ញបោបទន ប ុដនតតនុះម្ិនដម្នជាកា ពវកចិចតនុះតទ។       

12 ត ើការអំពាវ វឱោយោក់សំតណើតនុះ អាច
ពិនិ ោយតម្ើ ត ើការោំពារសងគម្ ដែរ
ឬតទ? 

ការោំពារសងគម្ប្ ូវបានបញជោក់ថាជាការងារអនតរេកម្មភាព ជាជាងការងារជាអាេភិាពតោយ ទ្ោ ។់ សូម្
តម្ើ ឧបសម្ពន័ធទី២ សប្ាបស់កម្មភាពដែ បានកណំ ់របស់ CIM ។ 

13 ត ើម្ជោឈម្ណឌ ាតោរ េធភាពព កម្មអែក 
រំងរឺបួសេួរឆ្ែឹងខនង អាចោកព់ាកោយតេែើេុំ
ោំប្ទដផ្នកតសវាស្តោរ ទធភាពព កម្ម ដែរ
ឬតទ? 

បេអ្នតរាគម្ន៍តោ តៅសប្ាប់សាសភាគស្តោរ ទធភាពព កម្មកាយសម្ោបទនឹងត្តោ ត ើម្ជោឈម្ណឌ 
ាតោរ PRCs ទំង១១។   

14 ត ើ CIM ពិចារោត ើការស្តោរ ទធភាព
ព កម្មតៅតម្ម្នទីរតពទោយដែរឬតទ? 

បេអ្នតរាគម្ន៍តោ តៅសប្ាប់សាសភាគស្តោរ ទធភាពព កម្មកាយសម្ោបទនឹងត្តោ ត ើ ម្ជោឈម្ណឌ 
ាតោរ (PRCs) ទំង១១។ CIM ប្គបែណតប់ត ើសកម្មភាពទក់ទងនឹងការកណំ ់រកទនត់ព  ការសប្ម្ប
សប្ម្ួ  និងការបញ្ជូនតោយផ្ោាភាជោប់ទំនក់ទំនងជាម្ួយម្ ូោឋោនសុខាភ្ិបា ។  



15 ត ើសកម្មភាពទក់ទងនឹងការបងាកោរអំតពើ
ែិងោាទក់ទងនឹងតយនឌ័រ
ជាេកម្មភាពដែ ស្រ ូវបាន កណំ ់ដែរ
ឬតទ? 

ការបងាកោរអំតពើែងិោាទក់ទងនងឹតយនឌ័រតៅថានោក់សែគម្នម៍្ិនប្ ូវបានកណំ ់ជាអាទិភាពតនុះតទ ក៏ប ុដនត
សកម្មភាពទកទ់ងនងឹការផ្ត ់ព័ ៌ាន/ផ្ោេពវផ្ោាយអ្ំពីតសវា GBV ដែ ានប្ស្បគ់ឺនឹងស្រ ូវបាន។ 

បេក្ខជនដែលអាចដាក្ស់បំ ើបាន ន្ងិភាពជានែគ ូ
16 ការបំភ្លឺជារួម្អ្ំពីភាពជានែគ ូ ភាពជានែគសូប្ាបក់ម្មវិធ ីACCESS គឺាន កខណៈទូ ទំលូ្។ តបកខរនដែ ោកស់ំតណើប្ ូវដ បងាហោញឱោយ

ចោាស់ល្សព់ីអ្ងគការស្ថោបន័ដែ នឹងេហការជាម្ួយកនងុការោក់េំតណើ (Subgrantee/s) ក៏ែចូជាការ
ផ្ោារភាជោបជ់ាអ្ងគការ/ស្ថោប័ននែគូតផ្ោេងតទៀ  (Associates)។ សាគោ ៖់  អ្ងគការាថោបន័ដែ តបកខរននងឹ
សែការជាម្យួ (ដែ ជា Associates) តោយពុំមានការតផ្េរថ្វកិា អ្ងគការាថោប័នតនុះកអ៏ាចជាតបកខរន
ដែ ោកស់ំតណើសុំម្ក ACCESS តោយដ កបានដែរ។  

17 ត ើអ្ងគការកនងុប្សុកប្ ូវោក់ពាកោយសុំ 
តោយាននែគូ? 

អ្ងគការកនុងប្សុកានសទិធិោកព់ាកោយសុំថវិកាោំប្ទដែ ជាអ្នកនំម្ុខតគ តោយាន ឬោមោននែគូ។ ានដ 
អ្ងគការម្ិនដម្នរោឋោភ្ិបា អ្នតរជា ិប ុតោ្ោុះដែ ប្ ូវោក់ពាកោយសុំតោយសែការជានែគជូាម្ួយអ្ងគការកនុង 
ប្សុក។ 

18 ត ើអ្ងគការម្និដម្នរោឋោភ្ិបា អ្នតរជា  ិ
ានសិទធោិក់ពាកោយសុំថវិកាបាន  ុុះ
ប្តាដ ានភាពជានែគជូាម្ួយអ្ងគការម្ិន
ដម្នរោឋោភ្ិបា កនុងប្សុក/អ្ងគការកនុង
ប្សុក? 
 

បាទ/ចាស៎ អ្ងគការម្និដម្នរោឋោភ្ិបា អ្នតរជា  ិប្ ូវដ តធវើការជានែគូជាម្ួយអ្ងគការកនុងប្សុក តែើម្ោបីានសិទធិ
ោក់ពាកោយតសនើសុំថវិកា។  
 

19 ត ើភាពជានែគូប្ ូវរួម្បញ្ចូ ទំងវិស័យ
ឯកជន ឬអ្ងគការជនពិការ? 

ភាពជានែគអូាចរួម្បញ្ចូ នែគូម្ួយឬត ើសពមី្ួយ។ នែគអូាចជាអ្ងគការម្ិនដម្នរោឋោភ្បិា កនុងប្សុក អ្ងគ
ការជនពិការ ឬវសិ័យឯកជន។ កម្មវិធីត ើកទឹកចិ តឱោយពិចារោនែគូដែ ជា អួ្ងគចប្ម្ុុះ ប ុដនតតនុះម្ិនដម្ន
ជាកា ពវកចិចតនុះតទ។ 



20 ត ើាន នម្លបដនថម្អ្វីខលុះសប្ាប់កម្មវិធ ី
ACCESS ចំតពាុះអ្ងគការម្ិនដម្នរោឋោភ្ ិបា
 អ្នតរជា ិ ដែ ម្និពាក់ពន័ធតោយ្ទោ ់
នឹងការផ្ត ់តសវា? 

សូម្តម្ើ តោ ការណ៍ដណនំ និងឧបសម្ព័នធទី២ សប្ាបស់កម្មភាពដែ ប្ ូវបានកណំ ់តោយកម្មវធិី។ 
កម្មវិធី ACCESS នងឹម្ិនផ្ត ហ់ិរញ្ញបោបទនសប្ាប់ការផ្ត ត់សវាតោយ្ទោ ់ត េះតទ ត ើកដ ងដ តៅ
ទីកដនែងដែ ម្និានការផ្ត ត់សវា ប ុដនតោំប្ទែ ់ការកស្ងសម្ ថភាពរបស់តសវាដែ ានប្ស្ប ់ការ   
ផ្ត ់ជំនយួបតចចកតទសតែើម្ោបីបតងកើ ឧបករណ៍ដែ ាន កខណៈអ្នុវ ត ឬកម្មវិធីបណតតុះបោតោ សប្ាប់អ្នុ
វ តតសចកតីដណន ំនងិបទោឋោនដែ ានប្ស្ប់ ឬការអ្នុវ តសកម្មភាពសំខាន់ៗកនងុការកស្ងភ្សតុតាង 
តែើម្ោបីោំប្ទការតរៀបចំដផ្នការថវិការបស់រាជរោឋោភ្ិបា កនុងតព អ្នគ ។  

21 ត ើនែគូ “អ្ងគការកនុងប្សកុ” អាចជាស្ថោ  
ប័នរោឋោភ្ិបា ថានោក់តប្កាម្ជា  ិដែរឬតទ? 

នែគូកនុងប្សុករបស់តបកខរនប្ វូដ ជាអ្ងគការ/ស្ថោបន័ដែ ានសិទធិច ូរួម្ (អ្ងគការម្ិនដម្នរោឋោភ្ិបា កនុង
ប្សុក អ្ងគការជនពិការ ប្កុម្ែ ុនឯកជន ឬប្គឹុះស្ថោនសិកោាប្ស្វប្ជាវឯកជន)។ ស្ថោប័នរោឋោភ្ិបា  (ថានោក់
ជា ិ ឬតប្កាម្ជា ិ) ម្ិនអាចជាាថោប័នដែ េេួ ហិរញ្ញបោបទន(Grantees) ឬ
ជាាថោប័នដែ េហការោកេ់ំតណើ(Sub-grantees)ត ើយ។ តគរំពឹងថា បេអ្នតរាគម្ន៍ភាគតប្ចើនបំផ្ុ 
របស់កម្មវធិី ACCESS រួម្បញ្ច ូការោំប្ទការកស្ងសម្ ថភាពែ ស់្ថោប័នរែឋ។  

22 បទបញ្ជោនផ្ទកនុងរបស់តយើង ម្និអ្នុញ្ញោ 
ឱោយតយើងកណំ ់រកនែគូេកុជាម្ុន។ នែគូ
ទំងអ្ស់ប្ ូវឆ្លងកា ់ការវាយ នម្លសម្ ថ
ភាព តែើយនែគ ូCSO/វសិ័យឯកជន ប្ ូវ
ឆ្លងកា ែ់ំតណើរការតប្ជើសតរើសជា កខណៈ
ប្បកួ ប្បដជង។ សមូ្ដណនថំាត ើតយើង
គួរបំតពញដផ្នកតនុះែូចតម្តច? 

កនុងករណីតនុះ ចូរអ្នកតរៀបរាបអ់្ំពីប្បតភ្ទននភាពជានែគូដែ បានគ ិទុកម្ុន (ចំនួននែគូ ប្បតភ្ទជា វសិ័យ
ឯកជន អ្ងគការម្ិនដម្នរោឋោភ្បិា  អ្ងគការសងគម្សុីវិ ) នងិតរៀបរាប់អ្ំពែីំតណើរការដែ នឹងប្ ូវបានតប្បើ
ប្បាស់សប្ាប់តប្ជើសតរើសនែគ។ូ  
 

23 ត ើកម្មវិធ ីACCESS ានគតប្ាងតប្ជើស
តរើសអងគការាថោប័នដែ េេ ួ 
ហិរញ្ញបោបទន ចំននួប ុនមោន? 

វាអាស្រេ័យត ើគណុភាពននសតំណើ និងេហំំហិរញ្ញបោបទន។ 



24 ត ើស្ថោប័នរែឋ អាចោក់ពាកោយតេែើេុំ 
ហិរញ្ញបោបទនតាម្រយៈយនតការ CIM បាន
ដែរឬតទ? 

តទ។ កម្មវិធ ីACCESS តប្បើស្របាេ់េស្រម្ងក់ារតផ្ោេងតទៀ តែើម្ោបោីំប្ទែ ់នែគូរោឋោភ្បិា  ែូចជា ការផ្ត ់ជំនយួ
ជាបតចចកតទស។  

25 ត ើសែជពីានសិទធិច ូរួម្ដែរឬតេ? បាទ/ចាស៎ រមួ្ទំងអ្ងគការវិជាជោជីវៈផ្ងដែរ។  
 
 

ែយំណើ រការននយន្តការវនិ្យិោគដែលមាន្ភាពប្រកតួប្រដែង 
26 ត ើយនតការ CIM ានសាសភាពអ្វីខលុះ? 

 
សាជិកយនតការ CIM រួម្ាន  ោំងប្កសួងកចិចការនរើ ប្កសួងសងគម្កិចច អ្ ី យុទធជន នងិយុវនី  ិ  
សម្ោបទ ប្កុម្ប្បកឹោាសកម្មភាពជនពកិារ ប្កសួងតសែឋកិចចនងិែិរញ្ញវ ថុ ភានោក់ងារDFAT ប្កមុ្ការងារកម្មវធិី 
ACCESS និងសាជកិឯករាជោយម្ួយរូប។  

27 កិចចប្ពម្តប្ពៀងផ្ត ហ់ិរញ្ញបោបទន នងឹប្ ូវ
បានចុុះែ ថត ខាកនុងដខកកកោ។ ត ើកម្ម
វិធ ីACCESS រពំឹងថាគតប្ាងទំងអ្សន់ឹង
ចាប់តផ្តើម្កនងុតព ដ ម្ួយឬតទ? តបើបាទ/
ចាស៎ ត ើកា បរិតចេទចាប់តផ្តើម្ជាផ្លូវការគឺ
តៅតព ោ? 

កិចចប្ពម្តប្ពៀងអាចប្ ូវបានចុុះែ ថត ខាតម្កា បរិតចេទតផ្ោេងៗោនោ អាប្ស័យត ើតព តវល្ដែ ប្ ូវការ
តែើម្ោបីបញ្ចប/់អ្នុម្័ សំតណើ នងិចរចាកិចចប្ពម្តប្ពៀង។  
 

28 ត ើកម្មវិធ ីACCESS អាចនឹងពចិារោ
ពនោារកា បរិតចេទផ្ ុកណំ រ់យៈតព 
ម្ួយសបាតោែ៍ តែើម្ោបីអ្នុញ្ញោ ឱោយអ្ងគការ
ាថោប័នោក់ពាកោយសុំានតព តវល្ប្គប់
ប្ោន់តែើម្ោបីតរៀបចសំំតណើបងាហោញពី

កា បរិតចេទផ្ុ កំណ ់ម្ិនអាចពនោារតព បានតទ។  
 



ចំោប់អារម្មណ៍ដែ ានគណុភាព
ខពស់ ដែរឬតទ?  

29 ត ើសំតណើបងាហោញពីចោំប់អារម្មណ៍គួរ
បញ្ជូនម្កតាម្ារតអ្ ិចប្ នូិក និង
ោក់ជាសំតៅតែើម្ ឬដ ម្ួយវិធ?ី 

តយើងសូម្តសនើឱោយតបកខរនបញ្ជនូសំតណើជាឯការតអ្ ចិប្ នូិកផ្ង នងិោក់ជាសំតៅតែើម្ផ្ងប្បសិនោ 
តបើម្ិនានអ្វីជាឧបសគគរារំាង។ 
ការបញ្ជូនសំតណើតាម្តអ្ ចិប្ ូនិក ប្ ូវបានចា ់ទុកថាអាចទទួ យកបាន។ សំតណើដែ បញ្ជូនម្ក
តប្កាយកា បរិតចេទកណំ  ់នងឹម្ិនប្ ូវបានទទ ួយកត ើយ។ 

30 ត ើកា បរិតចេទបិទឈប់ទទ ួសណំួរ/
ការបំភ្លឺ គឺតៅតព ោ? 

កា បរិតចេទផ្ុ កំណ ់សប្ាប់ការបំភ្ល ឺគឺនថៃទី៨ ដខតម្ស្ ឆនោ២ំ០១៩។  
 

31 តព តវល្កណំ ់ននការបញ្ជនូឯកស្រ 
EoIs ចោាប់រឹង (សំតៅតែើម្) គឺកនុង
អ្ំ ុងតព បណុោយជា ិដខមរ នងិចុងសបាតោ
ែ៍ ត ើប្ ូវតធវើែូចតម្តច? 

ឯកស្រជាប្កោស (សំតៅតែើម្)អាចយកម្កោក់តៅកដនលងទទ ួតភ្ញៀវននអ្ោរអានោី (ANINA) 
កនុងកំ ងុតព សប្ាកចូ ឆនោំដខមរ នងិអាចទទួ យកបានប ុដនតតៅប្ មឹ្នថៃចន័ទ ទ២ី២ ដខតម្ស្។ តោយ
ដ ក ឯកស្រតអ្ ចិប្ ូនកិប្ ូវដ តផ្ញើម្កតាម្កា កណំ ។់ 

32 ត ើតយើងនឹងទទ ួបានការបញ្ជោក់ថា 
សំតណើរបស់តយើងប្ ូវបានកម្មវិធីទទួ រចួ
តែើយ ឬតទ? 

បាទ/ចាស៎។ 

33 ត ើអ្នកអាចពនោយ ់បានតទថា ត ើអ្វីខលុះជា
ែំោក់កា សែការ បនទោបព់ីអ្ងគការ/
ស្ថោប័នដែ ទទ ួថវិកាប្ ូវបានតប្ជើស
តរើសតៅ ំោក់កា ែំបូង?  

តៅតព ដែ អ្ងគការ/ស្ថោប័នដែ ទទ ួថវិកាប្ ូវបានតប្ជើសតរើសតៅ ោំក់កា ែបំូង តយើងនងឹជួបោនោ
តែើម្ោបីដកសប្ម្ ួសំតណើទងំតនុះ ជាដផ្នការសកម្មភាពប្គប់ប្ជុងតប្ជាយម្ួយ។ កចិចការតនុះនឹងប្ ូវបានអ្នុ
វ តសប្ាបស់ាសភាគការងារទំងពីរ ប ុដនត ជួនកា អាចតធវើរួម្ោនោតែើម្ោបធីានបាននូវប្បសិទធភាពបដនថម្ និង
ការបំតពញឱោយោនោរវាងសាសភាគការងារទំងពីរ ដែ អាច ប្ម្ូវឱោយានការដក ប្ម្ូវខលុះៗតៅត ើ  ទធផ្ 
រំពឹងទុក សចូនករ និងថវិកាដែ បានតសនើត ើងរបស់អ្ងគការ/ស្ថោប័នោក់ពាកោយសុ។ំ 



34 ត ើអ្ងគការ/ស្ថោបន័ដែ ោកព់ាកោយសុ ំតសនើ
ត ើងជាសចូនករតៅកប្ម្ិ Outputs ឬ
Outcomes? 

ការងារតនុះានបញ្ជោក់តៅកនុង EoI ។ តយើងចាប់អារម្មណ៍ចង់ត ើញសចូនករតៅកប្ម្ិ Outcomes។ 

35 តប្ៅពីតាម្រយៈយនតការ CIM ត ើានការ
ផ្ត ថ់វិកាតផ្ោេងតទៀ ពីកម្មវិធ ីACCESS 
ឬតទ ប្បសិនតបើានបញ្ហោចតន្ោុះប្បតោង
តផ្ោេងតទៀ ប្ ូវបានកណំ ់ត ើញតៅតព 
តប្កាយម្កតទៀ ? 

បចចុបោបននកិចចការតនុះគឺពុាំនតប្ោងតនុះតទ ប ុដនតតយើងនងឹអាចយកម្កពិចារោប្បសនិតបើវាជាបញ្ហោចតន្ោុះ
ប្បតោងដែ ានស្រៈសំខាន់សប្ាបក់ារអ្នុវ តការងារ។ 

ថវកិា ន្ងិការចណំាយដែលពាកព់ន័្ធ 
36 ការបំភ្លឺជារួម្អ្ំពីថវិកា តៅែំោកក់ា  EoI គមឺ្ិន ប្ម្ូវនូវព័ ៌ានពីដផ្នការថវិកា ម្ែិ តនុះតទ។ តគប្ោន់ដ បងាហោញថវិកាបា ោន់

ស្មោនប ុតោ្ោុះ តែើម្ោបីឱោយគណៈកម្មការ CIM យ ់ពីការវិភាជថវិកាជាទូតៅតាម្ខទង់តផ្ោេងៗ។   
37 ត ើកប្ម្ិ អ្ ិបរា ១៥% 

សប្ាបo់verhead cost អាចានភាព
បន់ដបនឬតទ? 

ការចំោយខទង់overhead cost ១៥% គឺជាកប្ម្ិ អ្ ិបរា និងម្ិនអាចចរចាបានតទ។  

38 ត ើអ្នកអាចបញ្ជោកប់ានតទថា អ្ងគការ/ស្ថោ
ប័នោក់ពាកោយសុមំ្ិនអាចោំប្ទ DSA 
សប្ាប់បគុគ ិករែឋ តែើម្ោបីចូ រួម្កនុង
សកម្មភាពបណតតុះបោតោ បានតទ? 

ការចំោយត ើ DSA សប្ាប់បុគគ កិរែឋតាម្រយៈកម្មវិធី ACCESS គឺម្និប្ ូវបានោំប្ទត ើយ។  

39 ត ើកប្ម្ិ កណំ ់អ្ បិរាននថវិកា 
៦០០.០០០ ែុល្្ោរអ្ូស្តស្តោ  ីសប្ាប ់
EOI ានភាពប ់ដបនបាន ឬតទ? 

ទឹកប្បាក ់៦០០.០០០ ែុល្្ោរអ្ូស្តស្តោ  ីគឺជាកប្ម្ិ អ្ ិបរាសប្ាប់ការរួម្ចំដណកពីកម្មវធិី ACCESS ។ 
តយើងត ើកទឹកច ិតឱោយអ្ងគការ/ស្ថោប័នដែ ទទ ួថវិកា ានការចូ រួម្សែែិរញ្ញបោបទន ែូតចនុះថវិកាសរុប
រួម្ននសំតណើអាចត ើសពីចំននួអ្ ិបរាតនុះ។  



40 សូម្ផ្ត ់និយម្ន័យននខទងច់ោំយ 
Overhead cost នងិខទងច់ោំយរែឋបា
 ។ ត ើវារួម្បញ្ច ូអ្វខីលុះ តែើយត ើអ្វីតៅ
ជាការចំោយតោយ្ទោ ់? 
 

សូម្តម្ើ ដផ្នកទ ីII អ្ពំី“តោ បណំង – ការកណំ ់ខទង់ចោំយ” ននតោ ការណ៍ដណនំសប្ាប់តសចកតី
អ្ំពាវនវឱោយោកស់ំតណើបងាហោញពីចំោប់អារម្មណ។៍  
 
អ្ប្តាសណំងននការចំោយដផ្នកOverhead costs គឺជាប្បាក់ឧប ថម្ភម្ួយតែើម្ោបីប្គបែណតប់ការចំោយ
ម្ិន្ទោ /់ Overhead costs ននការិោ ័យរបស់ពកួតគននអ្ងគការ/ស្ថោប័ននែគូតនុះ។ តៅកនុងកចិចប្ពម្
តប្ពៀងននការផ្ត ់ែិរញ្ញបោបទន រា ់ការចំោយប្បតភ្ទខាងតប្កាម្តនុះគឺម្ិនអាចប្ ូវបានទម្ទរថាជាការ
ចំោយតោយ្ទោ រ់បស់គតប្ាងត ើយ ។ ឧទែរណ៏ននការចំោយតោយម្ិន្ទោ  ់រួម្ាន៖ 

1. ការផ្ោាយពាណិជជកម្ម និងការផ្ោេពវផ្ោាយ (ម្ិនជាកល់្ក់ចំតពាុះគតប្ាង) 
2. ការរំតល្ុះ 
3. នថលតសវាធនោរ (ម្ិនជាក់ល្ក់ចំតពាុះគតប្ាង) 
4. សកម្មភាពរបស់ប្កុម្ប្បកឹោាភ្បិា  
5. សកម្មភាពអ្ភ្ិវឌោឍន៍អាជីវកម្ម 
6. ពនធម្ូ ធន 
7. ការងារទំនកទ់ំនង - ម្ិនរមួ្បញ្ចូ ទំងការតៅទូរសព័ទចាងោយឆងោយ ដែ ទក់ទងតៅនឹងការអ្នុ

វ តគតប្ាង 
8. ការចំោយត ើការដថទកំុំពោយទូ័រ 
9. ការចំោយដផ្នកែិរញ្ញវ ថ ុែចូជា ការចំោយត ើការប្បាក់ នងិការចោំយតែើម្ោបីទទ ួបាន

 ិខិ ឥណទនដែ ម្ិនអាច្្ោស់បតូរបាន 
10. ការបណតតុះបោតោ បុគគ កិទតូៅ 
11. ការធានរា ោប់រង (ឧទ. ការោិ ័យ គណៈកម្មការនយក បណំ ុ) 
12. សវនកម្មនផ្ទកនុង ឬខាងតប្ៅរបស់អ្ងគការ/ស្ថោប័ន 
13. សាភោរការិោ យ័ នងិឧបករណ៍បរិកាខោរ (ម្ិនជាក់ល្កន់ឹងគតប្ាង) 
14. ការចំោយត ើការរុុះតរើរចនសម្ព័នធ 



15. នថលតសវាអ្នកជនំញ ទក់ទងតៅនឹងរែឋបា របស់អ្ងគការ (ឧទ. ចោាប ់គណតនយោយ) 
16. សកម្មភាពតរៀបចសំំតណើ 
17. នថលជួ  និងទឹកតភ្លើង (ម្ិនជាក់ល្ក់ចំតពាុះគតប្ាង) 
18. ចំោយជសួជ ុ និងដថទំ 
19. ការពិនិ ោយត ើងវិញ និងចរចាកិចចប្ពម្តប្ពៀង 
20. ប្បាក់ដខ និងអ្ ថប្បតោជន៍បដនថម្ ដែ ទកទ់ងនងឹរែឋបា របស់អ្ងគការ (ម្ិនជាក់ល្កច់ំតពាុះ

គតប្ាង) 
21. ការតប្ជើសតរើសបគុគ កិ 
22. សកម្មភាពតរៀបចំដផ្នការយុទធស្ស្តសត 
23. ការតធវើែំតណើរ (ម្ិនជាក់ល្កច់ំតពាុះគតប្ាង) 
24. ស្ថោនីយការងារ រួម្ទងំ កុពំោយទូ័រ (ម្ិនជាក់ល្កច់ំតពាុះគតប្ាង) 
25. ចំោយម្និ្ទោ ់/Overhead costs ដែ ទកទ់ងតៅនឹងការិោ ័យរបស់អ្ងគការ 

41 តោយក ស់ាគោ ់ថា DSA ម្និអាចផ្ត ់
ជូនឱោយបគុគ ិករែឋតាម្រយៈកម្មវិធីតនុះបាន
តទ តែើយតនុះគខឺុសពកីារអ្នុវ ត/ការរំពងឹ
ទុកធម្មតារបស់នែគូរោឋោភ្បិា ។ សូម្   
ផ្ត ត់ោប ់ថាត ើ ស្ថោបន័សខំាន់ៗរបស់
រាជរោឋោភ្ិបា កម្ពុជាដែ អាចនឹងច ូរួម្
កនុងកម្មវធិី ACCESS បានសនោាផ្ត ់ការ
ោំប្ទថវិកាជា ិ ឬថាត ើតនុះគជឺាអ្វីម្ួយ 
ដែ នែគនូឹងប្ ូវចរចាតៅតាម្ករណី
នីម្ួយៗ? 

នែគូរោឋោភ្ិបា ដែ ពាក់ពន័ធ្ ទោ ជ់ាម្យួ ACCESS ែូចជាMOWA, MOSVY និង DAC គឺបានយ ់ែឹងពី
 កខណៈពិតសសជាក់ល្ក់តនុះ តែើយអាចដបងដចកថវកិាជា ិតែើម្ោបីោំប្ទែ ់ការអ្នុវ ត ACCESS ។ តៅ
តព សកម្មភាពពាក់ពន័ធតៅនងឹប្កសួងននដែ ម្ិនដម្នជានែគូតោយ ទ្ោ ់របស់ កម្មវធិី ACCESS  តគ
ប្ ូវការការចូ រួម្បដនថម្តទៀ តែើម្ោបីទទ ួបានការតបតជាញោចិ តពីស្ថោប័នទំងតនុះ។ 



42 ត ើានជាភាគរយអ្ បិរាកណំ ់ដែរឬ
តទត ើខទងថ់វិកាសប្ាប់បុគគ កិ? 

តទ។ អ្នកោក់ពាកោយសុំគួរដ តសនើថវិកាដែ ានភាពប្បាកែនិយម្នងិសម្តែ ុផ្ ។  
 

43 If applicant brings co-funding, does 
cost ineligibility apply to the 
matching fund. 
ប្បសិនតបើអ្នកោក់ពាកោយតសនើសុ ំានសែ
ែិរញ្ញបោបទន ត ើការចោំយដែ ម្ិន
សម្ប្សប ប្ ូវរាបប់ញ្ចូ តៅកនុងថវិការួម្
ោនោដែរឬតទ។ 

ចំោយដែ ម្និសម្ប្សប អ្នុវ តដ ចំតពាុះថវកិារបស ់ACCESS ដ ប ុតោ្ោុះ ប ុដនតសកម្មភាពទំងតនុះគួរ
ដ ឆ្លុុះបញ្្ោំងពតីោ ការណ៍នងិអាទិភាពរបសក់ម្មវិធីACCESS។ ឧ.ទ កនុងករណីពាកព់័នធនឹងការផ្ត ់ DSA 
តៅឱោយរោឋោភ្ិបា  ការងារតនុះគួរដ ពិភាកោាោនោ តោយតែ ថុាវាម្ិនប្សបតាម្តោ ការណ៍របស់ ACCESS 
។ 

44 ត ើប្បាក់ឧប ថម្ភចំតពាុះអ្នកសម័ប្គចិ តកនងុ
ប្សុក ចា ់ទុកជាការចោំយសម្ប្សប/
ពាក់ព័នធឬតទ? 

បាទ/ចាស៎។ 

45 ត ើការដកសប្ម្ ួស្ថោប័ន តែើម្ោបបីងកភាព
ងាយប្សួ ែ ់ជនានពិការភាព គជឺា
ការចំោយសម្ប្សប/ពាក់ពន័ធដែរតទ? 

បាទ/ចាស៎។ 

យសេងយ ៀត 
46 ត ើសូចនករដែ ោក់បញ្ច ូកនុងតារាងទី

២ “ ទធផ្ រំពឹងទុក និងសចូនករវាយ
 នម្ល” គឺជាសចូនករចុងតប្កាយឬតទ ឬ
ត ើតគអាចដកសប្ម្ួ បដនថម្តទៀ  និង
កំណ ់ស្រជាថមីតៅែំោកក់ា តរៀបចំ
សំតណើតពញត ញ ដែរឬតទ? 

សូចនករតៅែំោក់កា តនុះគឺជាសូចនករបឋម្ តែើយអាចដកសប្ម្ួ តៅតព តរៀបចំសំតណើតពញ   
ត ញ។  
 



47 សូម្ពនោយ ់ថាត ើត ខ ិខិ អ្នុញ្ញោ 
របស់អ្ងគការ (the permit number of 
organization) ានន័យែូចតម្តច? 

ត ខចុុះបញ្ជ ីឬឯកស្រតផ្ោេងតទៀ ដែ បងាហោញថា អ្ងគការតនុះានែំតណើរការតោយប្សបចោាប់តៅកនងុ
ប្បតទសកម្ពុជា។  

48 ចំតពាុះរយៈតព អ្នុវ ត ត ើការអ្នុវ តនងឹ
ានរយៈតព ពីរឆនោំតាម្ប្ប ទិិន ចាប់ពី
ការចាប់តផ្តើម្កិចចប្ពម្តប្ពៀង ឬត ើាន
កា បរិតចេទបិទជាក់ល្ក ់ឬតទ? 

កា បរិតចេទបញ្ចបក់ម្មវិធ ីACCESS គឺនថៃទ ី១៦ ដខកញ្ញោ ឆនោ២ំ០២១។ តៅកនុងគតប្ាងតព តនុះ ជំនយួ
ែិរញ្ញបោបទននឹងបញ្ចប់ប្ ឹម្ចងុដខកកកោ ឆនោ២ំ០២១។  
 

49 តប្កាម្ចណំុចទី៣ ទំព័រទី២ អ្ពំីសម្ធម្៌ 
និងបរិោបននននទប្ម្ង់ EOI ត ើ “DPOs” 
ក៏សំតៅត ើអ្ងគការតៅសែគម្ន៍ និង 
CSOs ដែ តធវើការត ើវិស័យ GBV ដែរ
ឬតទ 

DPOs សំតៅត ើអ្ងគការជនពកិារ (Disabled People Organisations).  
 

50 ទក់ទងនឹងការវាយ នម្លចុងតប្កាយ៖ ត ើ
កម្មវិធី ACCESS នងឹតធវើការវាយ នម្លកម្ម
វិធីប្គប់ប្ជុងតប្ជាយ ឬត ើអ្នកទទួ ថវិកា
គួរដ តរៀបចំការវាយ នម្លតោយខលួនឯង? 

ACCESS ានប្កបខណ័ឌតាម្ោន វាយ នម្លនិងតរៀនសូប្  (Monitoring, Evaluation and Leaning-
MEL) ដែ នឹងអ្នុវ តចំតពាុះអ្នកទទ ួថវិកាទំងអ្ស់ តោយានសចូនកររួម្ នងិអ្ភ្ិប្កម្សប្ាប់ប្ ួ 
ពិនិ ោយតាម្ោន និងវាយ នម្ល។ ACCESS នឹងតធវើការវាយ នម្លរួម្ម្ួយ។    

51 ត ើតោ ការណ៍ដណនំ និងយុទធស្ស្តសត
សប្ាប់វិសយ័ GBV និងពិការភាព អាច
ប្ ូវបានោកប់តងាហោុះកនុងតគែទំព័ររបស ់
ACCESS ឬតទ? 

ឯកស្រសខំានរ់បស់ ACCESS នងឹោកប់តងាហោុះកនុងតគែទំពរ័របស់ ACCES។ ចំដណកឯតោ នតោបាយ 
ដផ្នការយុទធស្ស្តសតជា ិ គអឺាចទទួ បានតាម្រយៈប្កសួងដែ ពាកព់័នធ។ 

ខាងតប្កាម្តនុះគឺជាទប្ម្ង់ននសំតណើរថវិកាដែ បានដកសប្ម្ួ ។ តៅកនងុ ោំក់កា តនុះតយើងខញុំម្ិន ប្ម្ូវនូវព ័៌ាន ម្ែិ ននឯកតាតោ នម្ល និងចំននួននឯកតាតោ
នីម្ួយៗ តៅត ើយតទ គឺប្ោនដ់ ជាបា ោន់ស្មោនសរុបសប្ាបខ់ទង់ថវិកានមី្ួយៗដ ប ុតននោុះ។ 



ខទងថ់វកិា Item  នម្លសរបុ គ ិជាែលុ្្ោអ្សូ្តស្តោ Tីotal 

(AUD) 

ចំោយត ើបុគគ ិក និងអ្នកជំនួយដផ្នកបតចចកតទស Personnel and 

Technical Assistance costs  

 

ចំោយត ើការងារប្ប បិ ត ិOperating costs  

ចំោយត ើការអ្នុវ តសកម្មភាពរបសគ់តប្ាង Program cost 

(activities) 

 

ចំោយតផ្ោេងៗ (សមូ្ពិពណ៌ន) Other costs (please describe)  

Overhead Costs តោយកំែ ឹប្ ឹម្ ១៥% ននថវិកាសរុប 
Overhead cost (maximum 15%) 

 

ចំនួនសរបុដែ បានតសនើពីកម្មវិធីACCESS (ដផ្នកA) 
TOTAL AMOUNT REQUESTED FROM ACCESS [A] 

AUD 

សែម្ ូនិធិ(ដផ្នកA)  

CO-FUNDING (if any) [B] 

AUD 

ចំនួនសរបុសប្ាប់គតប្ាងទងំម្ូ (ដផ្នក A + B) 
TOTAL PROJECT VALUE [A+B] 

AUD 

 

 កខខណ័ឌវនិចិេយ័ននកម្មវធិAីCCESS នងិការោកព់និទ។ុ 

 កខខណ័ឌ ចំណចុដែ ប្ ូវវាយ នម្ល អ្នុ កខខណ័ឌ 
ពិនទ ុ

 កខខណ័ឌពនិទ ុ



ភាពពាក់ពន័ធ
Relevance 

១. ឯកស្រោក់ពាកោយសុំថវិកាោំប្ទបងាហោញពីជំនញឯកតទសពាក់ព័នធកនុងវិស័យការងារដែ 
ជាតោ តៅត្តោ ននការអ្ំពាវនវឱោយោក់សំតណើតនុះ។  

២. ឯកស្រោក់ពាកោយសុំថវិកាោំប្ទតឆ្លើយ បតោយ ទ្ោ ់តៅនឹងអាទិភាពននដផ្នកពិការភាពឬ
GBV ាន កខណៈប្សបោនោជាមួ្យនឹងយុទធស្ស្តសតពាក់ព័នធរបស់រាជរោឋោភិ្បា កម្ពុជា ែូច
ជា៖ ដផ្នការយុទធស្ស្តសតជា ិសតីពីពិការភាព និងដផ្នការសកម្មភាពជា ិសតីពីការទប់
ស្កោ ់អំ្តពើែិងោាត ើស្តសតី និងសងាវោក់ ទធផ្ កម្មវិធី (program logic) របស់ACCESS។ 

៣. ឯកស្រោក់ពាកោយសុំថវិកាោំប្ទ បងាហោញពីការយ ់ែឹងសុីជតប្ៅអំ្ពីបញ្ហោននដែ ពាក់
ព័នធពីឱកាស បញ្ហោប្បឈម្ និងទំនក់ទំនងការងារ (dynamics) សប្ាប់ត ើកកម្ពស់
 ទធភាពទទួ បានតសវា និងបតងកើនគុណភាពតសវា សប្ាប់ជនពិការ និង/ឬ ស្តសតីដែ 
ទទួ រងតប្ោុះតោយអំ្តពើែិងោាទក់ទងនឹងតយនឌ័រ។ 

 
៣ 
 
៤ 
 
 
 
៣ 

 
 
 
 
១០ 

ប្បសិទធផ្  

Effectiveness 
៤. ឯកស្រោក់ពាកោយសុំថវិកាោំប្ទ បានត ើកត ើងោ ោងចោាស់ល្ស់ពីយុទធស្ស្តសតសតីពីភាព
ជានែគូ និងពីយនតការតែើម្ោបីោំប្ទែ ់ការកស្ងសម្ ថភាពនែគូដែ ប្ ូវបានតប្ជើស      
តរើស។ 

៥. ានការគូសបញ្ជោក់ោ ោងចោាស់ល្ស់ ពីសកម្មភាពដែ ត ើកត ើង តែើយសកម្មភាព
ទំងតនុះ នឹងរួម្ចំដណកែ ់ការសតប្ម្ចសម្ធម៌្តយនឌ័រនិងបរិោបននប្បកបតោយអ្ ថ  
ន័យ។  

 
៣ 
 
 
៥ 
 
 
 

 
 
 
 
១០ 



៦. ឯកស្រោក់ពាកោយសុំថវិកាោំប្ទ ត ើកត ើងោ ោងជាក់ចោាស់ពីការតធវើការងារផ្គុំកា្ោំងោនោ
ជាមួ្យនឹងអ្ងគការស្ថោប័នដែ ទទួ បានថវិកាោំប្ទពីសាសភាគមួ្យតទៀ ។ 

២ 

ប្បសិទធភាព 

Efficiency 
៧. ឯកស្រោក់ពាកោយសុំថវិកាោំប្ទ បងាហោញោ ោងចោាស់ល្ស់ពីយនតការប្គប់ប្គងែិរញ្ញវ ថុ
និងតោ នតោបាយសតីពីការធានសុវ ថិភាព។ 

៨. តបកខជន ានប្បព័នធរឹងាំសប្ាប់ពិនិ ោយតាម្ោននិងវាយ នម្ល និងប្បព័នធសប្ាប់ប្បមូ្ 
ចងប្កងតម្តរៀនដែ ទទួ បាន ក៏ែូចជាានវិធីស្ស្តសតពាក់ព័នធសប្ាប់ចងប្កងតម្តរៀន
ដែ ទទួ បាន (តសចកតីពិពណ៌នអំ្ពីសម្ ថភាព)។ 

៩. ថវិកានិងប្កបខ័ណឌតព តវល្ដែ តសនើត ើងាន កខណៈប្បាកែនិយម្ និងឆ្លុុះបញ្្ោំងពី
បទអ្នតរាគម្ន៍ដែ បានត ើកតសនើត ើង។ 

 
៣ 
 
៣ 
 
 
 
 
៤ 

 
 
 
១០ 

និរនតរភាព 

Sustainability 
១០. តបកខជនានបទពិតស្ធន៍ពាក់ព័នធនឹងការកស្ងសម្ ថភាព ួអ្ងគកនុងប្បតទស តែើយ
សកម្មភាពដែ បានត ើកតសនើត ើង បានបងាហោញពីយុទធស្ស្តសតកស្ងសម្ ថភាពោ ោង
ចោាស់ល្ស់។  

១១. សកម្មភាពដែ ត ើកតសនើត ើងកនុងឯកស្រោក់ពាកោយសុំថវិកាោំប្ទ តប្បើប្បាស់យនតការ
និងគំនិ ផ្តួចតផ្តើម្ដែ ានប្ស្ប់។  

១២. ឯកស្រោក់ពាកោយសុំថវិកាោំប្ទ បងាហោញពីការរួម្ចំដណកកនុងការធានបាននូវនិរនតរភាព
ដផ្នកែិរញ្ញបោបវ ថុសប្ាប់វិស័យ។ 

 
៣ 
 
 
៣ 
 
 
៤ 

 
 
 
១០ 



នវានុវ តន ៍

Innovation 
១៣. ឯកស្រោក់ពាកោយសុំថវិកាោំប្ទ បងាហោញពីអ្ភិ្ប្កម្ដែ ាន កខណៈនវានុវ តន៍ ឬជាគំរូ 
តែើម្ោបីតោុះប្ស្យបញ្ហោដែ ប្ ូវបានកំណ ់ និងបានជំរុញឱោយានការចូ រួម្ពីអ្នកទទួ     
ផ្ ។ 

៥ ៥ 

 


