ជំនួយឥតសំណ ង��តតូ ចស្រ�ប់ផលជះែដល�នថ�ង
ឹ ែថ�ង (SGSI)៖ កិច�ស ហ្របតិបត� �
ិ រស្រ�ប់
ើ
SRMNCAH ែដល្របេសើរេឡ ង
�រអំ�វ�វេលើកទី 2 ឱ្យ�នកំណត់ស��ល់អំពីេ�លគំនត
ិ ស្រ�ប់
�រផ�ល់ជំនួយឥតសំណង��តតូ ចេដើម្បី
ែកលម� សុខ�ពផ� វ� េភទ បន� ពូជ �� �រកេទើបនឹងេកើត កុ�រ និងមនុស្សវ �យជំទង់ (SRMNCAH)
�វ�រ៖ េបសកកម� របស់ CORE Group គឺេដើម្បីែកលម� និងព្រងីក�រអនុវត� សុខ�ពសហគមន៍
ស្រ�ប់្រប�ពលរដ� ែដលមិនទទួ ល�នេស�្រគប់្រ�ន់ �ពិេសស�ស� ី កុ�រ និងមនុស្សវ �យជំទង់ �ម
រយៈសកម� �ពសហ�ររ ួម និង�រេរៀនសូ ្រត។
េយើងនឹង្របមូ លផ� ំអ
� � កជំ�ញបេច� កេទស�នមុខេគឱ្យមកេ�ះ្រ�យ
ប��សុខ�ព��រណៈរបស់�កល េ�យបេង� ើតកែន� ងសហ�ររ ួម និងអព�្រកឹត
េ�យេលើកកម� ស់�រែចករ� ែលកចំេណះដឹងែដលេធ� ឱ
� ្យ្របេសើរេឡើងនូ វសមត� �ពេ��មក្រមិតមូ ល��ន
តំបន់ និងពិភពេ�ក។
េស�សុខ�ពផ� វ� េភទ បន� ពូ ជ �� �រកេទើបនឹងេកើត កុ�រ និងមនុស្សវ �យជំទង់ (SRMNCAH)
�ន�រៈសំ�ន់ស្រ�ប់�រសេ្រមច�ននូ វេ�លេ�ៃន�រ����ប់រងសុខ�ព�សកល
និងេ�លេ�អភិវឌ្ឍន៍�យុទ���ស� ៃន�រទទួ ល�នសុខ�ពល�
និងសុខុ�ល�ពស្រ�ប់្រប�ពលរដ� ។
ភស���ងប��ញ��នត្រម�វ�រខ� ស់ែដលមិន�ចបំេពញ�ន
ស្រ�ប់�រពន�រកំេណើតែបបទំេនើបក��ងចំេ�ម�ស� ីែដល�ន�យុែដល�ចបង� កេំ ណើ�នេ�ក��ង្រប
េទសែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�ប និងមធ្យម (LMICs) �ពិេសសក��ងចំេ�មមនុស្សវ �យជំទង់។ េលើសពីេនះ
�និភ័យៃន�ស� ីេ�ក��ង្របេទសែដល�នចំណូល�ប
ែដល��ប់េ�យ�រមូ លេហតុ�ក់ទងនឹង�តុ�ពក��ងមួ យជី វ �តរបស់�ត់គឺខ�ស់�ង្របែហល 130 ដង
េបើេ្រប�បេធៀបេ�នឹង�ស� រី ស់េ�ក��ង្របេទសែដល�ន្រ�ក់ចំណូលខ� ស់។ េ�ទូ � ំងពិភពេ�ក
�រកេទើបនឹងេកើត្រប�ណ 2.5 �ន�ក់�ន��ប់ក��ង��ំ 2018
េហើយ�រ��ប់របស់�រកេទើបនឹងេកើត�នចំនួន 47 �គរយៃន�រ��ប់�យុេ្រ�ម 5 ��ំសរុប។
េ�ះបី��ន�រវ �វឌ្ឍេ�មុខក��ង�ររស់�ន�នជី វ �តរបស់កុ�រក៏េ�យ ក៏�រ�តត�តៃនជំងឺកូ វ �ដ-19
�នេធ� �ឱ្យកុ�រ និងមនុស្សវ �យជំទង់�នត្រម�វ�រសុខ�ពែដលមិន�ចបំេពញ�ន។
េ�លបំណងៃនជំនួយឥតសំណង��តតូ ច៖ �មវ �ធី��ស� ែដល�នលក� ណៈចូ លរ ួម CORE Group
នឹងផ� ល់ជំនួយឥតសំណង��តតូ ចេ�យ�នេ�លបំណងចូ លរ ួម�មួ យអង� �រមិនែមនរ��ភិ�ល
(NGOs) និងអង� �រសង� មសុី វ �ល (CSOs) ែដល�នសិទ�ិ ក��ងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរ ួម េដើម្បីេ�ះ្រ�យ
ឧបសគ� សំ�ន់ៗក��ង�រែកលម� េស� SRMNCAH និងលទ� ផលេ�ក��ង្របេទស�ទិ�ពចំនួនបី៖
បង់��ែដស កម��� និងេន�៉ល់។
កម� វ �ធីជំនួយឥតសំណង��តតូ ចនឹងរ ួមចំែណកដល់�រពេន� �នកម� វ �ធី SRMNCAH េ�លនេ��យ
និងកិច�អន� �គមន៍េ�ក��ង្របេទស�ទិ�ពចំនួនបី �មរយៈ�រផ� ល់ធន�នហិរ�� វត�� បេច� កេទស

និងអង� �រដល់ប�
� អង� �រែដលដឹង�ំេ�យ�ស� ី យុវជន ជនពិ�រេ�មូ ល��ន
និងអង� �រេ��មសហគមន៍េផ្សងេទៀត។ វ �ធី��ស� េនះនឹងព្រងឹងសមត� �ពបេច� កេទស
និង�រេរៀបចំរបស់អង� �រ��ក់មូល��ន និង��ក់�តិ េដើម្បីេរៀបចំ និងអនុវត� ដេំ �ះ្រ�យ�ម
សហគមន៍ចំេ�ះប��្របឈម SRMNCAH េ�យេ��តេលើ�រ��ស់ប�រេយនឌ័
�
រ គុណ�ពៃន�រែថ� ំ និង
សមធម៌សុខ�ព។
ទំហំជំនួយឥតសំណង និងលក� ខណ�ទទួ ល�នស្រ�ប់អ�កទទួ លជំនួយឥតសំណង៖ េ�ដំ�ក់�លេនះ
CORE Group នឹងផ� លជ
់ ំនួយឥតសំណងសរុបចំនួនបី៖
1. ជំនួយឥតសំណងមួ យែដល�នទឹក្រ�ក់រហូ តដល់ $250,000 នឹង្រត�វអនុវត� ក��ងរយៈេពល 12
េ� 18 ែខ។
2. ជំនួយឥតសំណងមួ យែដល�នទឹក្រ�ក់រហូ តដល់ $175,000 នឹង្រត�វអនុវត� ក��ងរយៈេពល 12
េ� 18 ែខ
3. ជំនួយឥតសំណងមួ យែដល�នទឹក្រ�ក់រហូ តដល់ $90,000 នីមួយៗ នឹង្រត�វ
អនុវត� ក��ងរយៈេពល 12 េ� 18 ែខ។

េយើងសូ មែណ�ំឱ្យអង� �រែដល�នបទពិេ�ធន៍តិច�ង 3 ��ំ េស� ើសជ
ុំ ំនួយឥតសំណងតិច�ង (90,000
ដុ��រ�េមរ �ក) េហើយអង� �រែដល�នបទពិេ�ធន៍េលើសពី 5 ��ំ េស� ើសុំជំនួយឥតសំណងេ្រចើន�ង
(175,000 ដុ��រ�េមរ �ក ឬ 250,000 ដុ��រ�េមរ �ក)។
ជំនួយឥតសំណងេនះនឹង្រត�វផ� ល់េ�ឱ្យេបក� �ពែដល�អង� �រមិនែមនរ��ភិ�ល ឬអង� �រ
សង� មសុី វ �លែដល�នសិទ�ិ និងេ�គជ័យ ែដលមកពី្របេទស�ទិ�ព� ំងបី។
លក� ខណ�ទទួ ល�ន រ ួម�ន៖
1. អង� �រមិនែមនរ��ភិ�ល ឬអង� �រសង� មសុី វ �លក��ង្រស �កែដល�ន
ចុះប�� ីេ�ក��ង្របេទស និង�ចផ� ល់ភស���ងៃន�រចុះប�� �
ី ផ� វ� �រ
�េពលបច��ប្បន� ។
2. អង� �រមិនែមនរ��ភិ�ល ឬអង��រសង�មសុី វ �ល ែដលដឹក�ំេ�យ�ស�ី យុវជន
ឬជនពិ�រ និងអង��រេ��មសហគមន៍េផ្សងៗេទៀត។
ដំ�ក់�លៃន�រផ�ល់ជំនួយឥតសំណង និងចេ��ះេពល៖
ជំ�នដំបូងេដើម្បីទទួ ល�នជំនួយឥតសំណង គឺ្រត�វ�ក់ប��ន
� កំណត់ស��ល់អព
ំ េី �លគំនត
ិ
ែដលេ�គជ័យ េ�យសេង� បពីឧបសគ� សំ�ន់េ�ក��ង SRMNCAH ែដលនឹង្រត�វ�នេ�ះ្រ�យ
វត��បំណងៃនកិច�អន� �គមន៍ �រពណ៌�អំពី វ �ធី��ស� / វ �ធីអន� �គមន៍ ទី�ំងភូ មិ��ស� ចេ��ះេពល ( ពី
12 េ� 18 ែខ) កិច�្រពមេ្រព�ងអនុវត� និងែផន�រ្រត� តពិនិត្យ និង�យតៃម� ។ ជំ�នទីពីរ
េ�េពល�ន�រទទួ លយកកំណត់ស��ល់អំពេី �លគំនិត េ�ះ CORE Group
នឹងចូ លរ ួម�មួ យេបក� �ពែដល� អង� �រមិនែមនរ��ភិ�ល/អង� �រសង� មសុី វ �ល ែដលេ�គជ័យ
ក��ង�របេង� ើតសំេណើលម� ិត និងថវ ��។ �ព�ក់�ក់ៃនសំេណើលម� ិត និង�រអភិវឌ្ឍថវ ��នឹង្រត�វ�ន
ែចករ� ែលកេ�េពលេ្រ�យ�មួ យេបក� �ពែដលេ�គជ័យៃនកំណត់ស��ល់អព
ំ េី �លគំនត
ិ ។
េសចក� ីសេង� ប អំពី ចេ��ះេពល ែដលរ�ពឹងទុក ក��ង �រផ� ល់ និង អនុវត�
ជំនួយឥតសំណង �ន ដូ ច �ងេ្រ�ម៖
1. �រពិនិត្យ និង �យតៃម� កំណត់ស��ល់ អំពីេ�លគំនត
ិ ៖ 1 ែខ
2. �រេ្រជើសេរ �ស និង �រ�ក់ទង�មួ យ
អង� �រមិនែមនរ��ភិ�ល/អង� �រសង� មសុី វ �ល ែដល�ន
េ្រជើសេរ �សស្រ�ប់�រ�យតៃម� សមត� �ព និង�រេ្រត�ម ជំនួយឥត
សំណង៖ 1 ែខ
3. ចូ លរ ួមក��ងសិ�����មអុីនធឺណិតស� ីព�
ី រក�ងសមត� �ព
និង�របេង� ើត សំេណើ �រពិ�ក� និង
�របេង� ើតសំេណើេពញេលញស្រ�ប់�រចូ លរ ួម។ 1 ែខ
4. �រអនុវត� និង�រផ� ល់ជំនួយឥតសំណង៖ 12 េ� 18 ែខ។

�រព្រងឹងសមត� �ពអង��រ៖ វត��បំណងមួ យក��ងចំេ�មវត��បំណង��ៃន�រផ� លជ
់ ំនួយឥតសំណង
គឺព្រងឹងសមត� �ពរបស់អង� �រមិនែមនរ��ភិ�ល/អង� �រសង� មសុី វ �លក��ង្រស �ក។ CORE Group
នឹងផ� ល់ជំនួយបេច� កេទសេ�យឥតគិតៃថ�ដល់អង� �រ
មិនែមនរ��ភិ�ល/អង� �រសង� មសុី វ �លែដលទទួ ល�នជំនួយឥតសំណង

េដើម្បីព្រងឹងសមត� �ពរបស់ពួកេគក��ង វ �ស័យេផ្សងៗ
េ��មត្រម�វ�រ�ក់�ក់របស់អង� �រមិនែមនរ��ភិ�ល/អង� �រសង� មសុី វ �លនីមួយៗ។
ឧ�ហរណ៍អំព្រី ប�នបទព្រងឹងសមត� �ព�ចរ ួម�ន៖
1. េ�លនេ��យ និងរច�សម� ័ន�របស់អង� �រ។
2. សមត� �ពក��ង�របេង� ើតសំេណើ។
3. សមត� �ពអនុវត� កម� វ �ធី។
4. សមត� �ព្របមូ ល និង វ ��គទិន�ន័យ។
5. សមត� �ពក��ង�រកត់្រ�លទ� ផល�ឯក�រ និងសរេសររ�យ
�រណ៍្របកបេ�យ្របសិទ��ព។
្រប�នបទស�ីពក
ី ំណត់ស��ល់អំពីេ�លគំនិត៖ កម� វ �ធី SRMNCAH ្របឈមមុខនឹងប��្របឈម
និងឧបសគ� �េ្រចើនែដលប�
� លឱ្យខ� ះលទ� �ពទទួ ល�ន និងកិច�អន� �គមន៍�នគុណ�ព�ប
ឬ�រេ្របើ្រ�ស់�បនូ វកិច�អន� �គមន៍សេ្រ��ះ�យុជី វ �តែដល�នផលជះខ� ស់។ េ�ះ�៉ង�ក៏េ�យ
មិនែមន្រគប់ឧបសគ� � ំងអស់�នទំហំ និងផលជះរបស់�េស� �
ើ � េ�ះេទ។ កំណត់ស��ល់អំពីេ�លគំនិត
គួ រែតេ�ះ្រ�យឧបសគ� សំ�ន់ៗក��ង�រអនុវត� កិច�អន� �គមន៍ែដល�នផលជះខ� ស់។
� ំងេនះគឺ�ឧបសគ� ែដល��ំង�៉ងធ� ន់ធ�រដល់សមត� �ពរបស់្រប�ជនេ�លេ�ក��ង�រទទួ ល�ន
អត�្របេ�ជន៍ពីកិច�អន� �គមន៍ SRMNCAH ែដល�នផលជះខ� ស់ និងរ ួមចំែណកដល់អ្រ�ៃន
�រ��ប់ខ�ស់របស់�� �រកេទើបនឹងេកើត និងកុ�រ។ ដូ េច� ះេហើយ
េដើម្បីបេង� ើនផលជះៃនជំនួយឥតសំណងែដល�នក្រមិត កំណត់ស��ល់អំពេី �លគំនត
ិ នឹងេ�ះ្រ�យ
ឧបសគ� សំ�ន់ៗមួ យក��ងចំេ�មឧបសគ� ��ដូ ច�ងេ្រ�ម៖

1. �រមិន�នបំេពញត្រម�វ�រ�រពន�រកំេណើតស្រ�ប់មនុស្សជំទង់
និង�ស� ីវ �យេក� ងេ�តំបន់ជនបទ។
2. លទ� �ពរបស់�ស� ី និង�រកេទើបនឹងេកើតក��ង�រចូ លេ្របើែផ� កសម� ព
េពល�ន�ព�សន� និង�រែថ� ំ�រកេទើបនឹងេកើតេ��មតំបន់
ជនបទ។
3. �រកមិន�នទទួ ល��ក់�ំង ឬមិន�ន�ក់��ក់�ង
ំ េពញេលញ។
4. �រមិន�នបំេពញត្រម�វ�រសុខ�ព�� និង�រកដល់ជនេភៀសខ� �ន
ឬចំនួន្រប�ជនែដល្រត�វ�ន��ស់ទីក��ង្របេទស។
5. �រមិន�នបំេពញត្រម�វ�រសុខ�ពផ� វ� េភទ និងសុខ�ពបន� ពូ ជរបស់
្រក �មពិេសស ឧ. �ស� ីព�
ិ រ LGTBQ (្រសី្រស�ញ់្រសី ្រប �ស្រស�ញ់្រប �ស
អ� កប�រេភទ
�
អ� ក្រស�ញ់� ំងពីរេភទ និងមនុស្សខុសេគ)
និង្រក �មពិេសសេផ្សងេទៀត។

េ�ល�រណ៍ែណ�ំស្រ�ប់�រ�ក់ប��ន
� កំណត់ស��ល់អំពេី �លគំនត
ិ ៖
កំណត់ស��ល់អំពីេ�លគំនិតមិនគួ រ�នេ្រចើន�ង្រ�ំពីរទំព័រេទ។
កំណត់ស��ល់អំពីេ�លគំនិតគួ រែត្រត�វសរេសរ���អង់េគ� ស���សេង� ប
ែដលរ ួមប��ល
� ្រប�នបទ�ងេ្រ�ម៖

1. រ ួមប���ល�រពណ៌�សេង�បអំពីអង��រមិនែមនរ��ភិ�ល/អង��រសង�មសុី វ �លែដល�េប
ក� �ព៖ រ ួមប��ល
� េ��ះរបស់អង� �រមិនែមនរ��ភិ�ល/អង� �រសង� មសុី វ �លែដល�េបក� �ព
�សយ��ន េ��ះ និងព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងរបស់អង� �រ
និងបុគ�លស្រ�ប់ទំ�ក់ទំនងសំ�ន់ �សយ��នអុីែមល និងេលខទូ រសព� របស់បុគ�លស្រ�ប់
ទំ�ក់ទំនងសំ�ន់េ�ះ �លបរ �េច� ទៃន�រចុះេ��ះរបស់អង� �រ �រពណ៌�
សេង� បអំពីសមត� �ពរបស់អង� �រ (បុគ�លិក រច�សម� ័ន� ទំហំ្របតិបត� �
ិ រ
ទី�ំងទី��ក់�រក�
� លរបស់អង� �រ ចំនួន និង�រែបងែចក��/ប�
� ញរបស់អង� �រ
បទពិេ�ធន៍ ្របសិនេបើ�ន �រ្រគប់្រគងជំនួយឥតសំណង្រសេដៀង��ក��ងរយៈេពលបី��ំ
ចុងេ្រ�យ និងវត� �ន ឬបទពិេ�ធន៍េ�ក��ង្របេទសេផ្សងេទៀត ្របសិនេបើ�ន។ (1
ទំព័រែដល�នែណ�ំ)។
2. ប��ក់ទំហំជំនួយឥតសំណងែដលអ� កកំពុងេស�ើសុំ៖ េនះ�ច�ជំនួយឥតសំណងធំ�ង
(រហូ តដល់ 250,000 & 175,000 ដុ��រ�េមរ �ក) ឬជំនួយឥតសំណងតិច�ង (រហូ តដល់ 90,000
ដុ��រ)។
3. ប��ក់អំពី្រប�នបទែដល�នេ្រជើសេរ �សៃនកំណត់ស��ល់អំពីេ�លគំនត
ិ
និងេហតុផលស្រ�ប់�រេ្រជើសេរ �ស៖
េ្រជើសេរ �សឧបសគ� សំ�ន់ស្រ�ប់�រអនុវត� កិច�អន� �គមន៍ SRMNCAH ែដល�នផលជះខ� ស់
(ពីប�� ី�ងេលើ) ែដលនឹង្រត�វ�នេ�ះ្រ�យេ�យជំនួយឥតសំណង។
សូ មពន្យល់េ�យសេង� បអំពីេហតុផលស្រ�ប់�រេ្រជើសេរ �សឧបសគ� ែបបេនះេ�ក��ងបរ �បទៃន
្របេទស និង��ន�ពមូ ល��នរបស់អ�ក
និងផ� ល់ភស���ង/ឧ�ហរណ៍សំ�ន់ៗេ�ក��ង្របេទសរបស់អ�ក។
ប��ញ�ព្រតឹម្រត�វៃន�រេ្រជើសេរ �សឧបសគ� េ�ះ�មួ យនឹងទិន�ន័យ្របសិនេបើ�ច។ (½
ទំព័រែដល�នែណ�ំ)
4. ពណ៌�អំពីកិច�អន� �គមន៍េដើម្បីេ�ះ្រ�យឧបសគ� ែដល�នេ្រជើសេរ �ស៖
ចំណុចេនះគួ រែតរ ួមប��ល
� វត��បំណង�ក់�ក់អំពីដំេ�ះ្រ�យ/កិច�អន� �គមន៍េ��មសហគ
មន៍ វ �ធី/ វ �ធី��ស� ស្រ�ប់អនុវត� កិច�អន� �គមន៍ (ទី�ំងភូ មិ��ស� ៃនកិច�អន� �គមន៍ បុគ�លិក
ែដលនឹងទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះ�រអនុវត� �រេរៀបចំរដ� �ល និងហិរ�� វត��
/រ�យ�រណ៍ស្រ�ប់�រអនុវត� ជំនួយឥតសំណងេនះ សមត� �ព
របស់អង� �រមិនែមនរ��ភិ�ល/អង� �រសង� មសុី វ �លក��ង�រេរៀបចំរ�យ�រណ៍បេច� កេទស
និងហិរ�� វត�� �គី�ក់ព័ន�ក��ង្រស �កែដលចូ លរ ួមក��ង�រអនុវត� និង្រកបខណ�ចេ��ះេពលៃនកិច�
អន� �គមន៍។ (2 ទំព័រែដល�នែណ�ំ)
5. ពណ៌�អំពីែផន�រ្រត� តពិនិត្យ និង�យតៃម� ៖
រ ួមប��ល
� សូ ច�ករសំ�ន់ៗែដលនឹង្រត�វ�ន�ស់ែវងេដើម្បី�ម�នផលជះៃនកិច�អន� �គម
ន៍ក��ង�រសេ្រមច�ននូ វវត��បំណងរបស់ជំនួយឥតសំណង វ �ធី��ស�
និងឧបករណ៍្របមូ លទិន�ន័យ និង វ �ធី��ស� វ ��គទិន�ន័យ និង�រេ្របើ្រ�ស់។
ពន្យល់ពីរេបៀបែដលអ� កនឹងប��ល
� េ�ល�រណ៍/សូ ច�ករេយនឌ័រ។ (1
ទំព័រែដល�នែណ�ំ)។
6. ពណ៌�អំពីែផន�រស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់បទពិេ�ធន៍ និងលទ� ផលៃន
កិច�អន� �គមន៍ក��ងទំហំធ�
ំ ងេនះ៖
លទ� ផលៃនជំនួយឥតសំណងគួ រែត្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីតស៊ូ មតិស្រ�ប់�រ��ស់ប�រេ�លនេ��
�
យ��តធំ �រែកលម�្របតិបត� ិ�រៃន�រផ� លេ់ ស� ឬវ �ធី��ស� ក��ង�រចូ លរ ួមរបស់សហគមន៍
្របកបេ�យ្របសិទ��ព។ ែផ� កេនះគួ រែតរ ួមប��ល
� ប�� ីអ�ក�ក់ព័ន�សំ�ន់ៗេ���ក់�តិ និង

��ក់េ្រ�ម�តិ ែដល�នេ�លេ�េ្របើ្រ�ស់បទពិេ�ធន៍ និងលទ� ផលៃនជំនួយឥតសំណង
េដើម្បីសេ្រមច�ននូ វ�រែកលម� �្រទង់្រ�យធំក��ង�រេ�ះ្រ�យឧបសគ� ែដល�នេ្រជើសេរ �ស។
រ ួមប��ល
� �រពណ៌�សេង� បអំពី វ �ធី��ស� ែដលនឹង្រត�វ�នអនុវត� េដើម្បីចូលរ ួម�មួ យអ� ក�ក់
ព័ន�សំ�ន់ៗេដើម្បីទទួ ល�ន�រទិញចូ លរបស់ពួកេគេដើម្បី�្រំ ទលទ� ផលៃនជំនួយឥតសំណងស
្រ�ប់�រអនុវត�្រទង់្រ�យធំ។ (1 ទំព័រែដល�នែណ�ំ)។
7. ពណ៌�អំពីអ�ែដលអ� កគិត�អង��ររបស់អ�ក្របែហល�្រត�វ�រ
េដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត� �ពអង� �ពរបស់ពួកេគ៖ ផ� ល�
់ វ� និងព័ត៌�នលម� ត
ិ ៃន
ត្រម�វ�រក��ង�រព្រងឹងសមត� �ពអង� �រ�ក់�ក់ចំេ�ះអង� �ពរបស់អ�ក។
េ្រជើសេរ �សពី្រប�នបទឧ�ហរណ៍ែដល�នរ ួមប��ល
� �ងេលើេ្រ�មចំណងេជើង�
"�រព្រងឹងសមត� �ពអង� �រ" ឬរ ួមប��ល
� ្រប�នបទ
េផ្សងេទៀតែដល�ក់ទងនឹងត្រម�វ�រ�ក់�ក់ៃនអង� �ររបស់អ�ក។ (1 ទំព័រែដល�នែណ�ំ)។
វគ� ផល
� ់ព័ត៌�នស�ីពី�របេង� ើតកំណត់ស��ល់អំពីេ�លគំនត
ិ ៖
អង� �រមិនែមនរ��ភិ�ល/អង� �រសង� មសុី វ �លែដល�ប់�រម� ណ�
៍ ចចុះេ��ះេដើម្បីចូលរ ួមក��ងសិ��
���មអុីនធឺណិតេដើម្បីផ�ល់ព័ត�
៌ នលម� ិតអំពីេ�លបំណង និង វ �ធី��ស� ៃនគេ្រ�ងជំនួយឥត
សំណង��តតូ ច។
វគ� េនះនឹង្រប្រពឹត�េ�េ�៖ ៃថ� ទី 29 ែខវ �ច� ិ� ��ំ 2022 េវ�េ�៉ង 7 ្រពឹក ET / 5:45 ��ច េន�៉ល់
/ 6:00 ��ច បង់��ែដស/ 7:00 ��ច កម���។ ចុចទីេនះេដើម្បីចុះេ��ះស្រ�ប់វគ� េនះ។

លក� ខណ��យតៃម� កំណត់ស��ល់អំពីេ�លគំនត
ិ ៖
CORE Group នឹង�យតៃម� កំណត់ស��ល់អំពេី �លគំនិត� ំងអស់
�មរយៈគណៈក��ធិ�រ�យតៃម� េ�យែផ� កេលើលក� ខណ�ែដល�នបេង� ើតេឡើង�មុន រ ួម�ន៖
1. ��ន�ពសិទ�ិទទួ ល�នរបស់អង� �រែដល�េបក� �ព៖
�នែតកំណត់ស��ល់អំពីេ�លគំនិតពីអង� �រមិនែមនរ��ភិ�ល/អង� �រសង� មសុី វ �
លែដល�នសិទ�ិប៉ុេ�
� ះនឹង្រត�វ�នពិ�រ� (សូ មេមើលលក� ខណ�ទទួ ល�ន�ងេលើ)។
អង� �រមិនែមនរ��ភិ�ល/អង� �រសង� មសុី វ �ល ែដល�ក់ប��ន
�
កំណត់ស��ល់អំពីេ�លគំនិត ែដល�នគុណ�ពខ� ស់ នឹង្រត�វ�ន
េស� ើសុំឱ្យផ� ល់ភស���ងៃន�រចុះេ��ះក��ងេ�នធីបច��ប្បន� ។
2. សមត� �ពរបស់អង� �រមិនែមនរ��ភិ�ល/អង� �រសង� មសុី វ �លែដល�េបក� �ព៖
CORE Group េលើកទឹកចិត�ដល់អង� �រតូ ចៗែដល�នសមត� �ព
�នក្រមិតក��ង�រ�ក់�ក្យ។ េ�ះ�៉ង�ក៏េ�យ
េដើម្បី���ននូ វ�ពេ�គជ័យៃន�រអនុវត� ជំនួយឥតសំណង
អង� �រែដល�េបក� �ព្រត�វ�នបុគ�លិក និងសមត� �ពរដ� �ល�មូ ល��ន
េដើម្បីអនុវត� ជំនួយឥតសំណត់។
ចំណុចេនះគួ រែតរ ួមប��ល
� សមត� �ពបេច� កេទសរបស់បុគ�លិក ្របព័ន�

េដើម្បី���ននូ វ�រ្រគប់្រគងរដ� �ល និងហិរ�� វត�� និងគណេនយ្យ�ព
វ ��ល�ពៃនវត� �នរបស់អង� �រមិនែមនរ��ភិ�ល/អង� �រសង� មសុី វ �ល
េ�ក��ងតំបន់ៃន�រអនុវត� ជំនួយឥតសំណង និងទំ�ក់ទំនងរបស់អង� �រ�មួ យ
អ� កេធ� �េសចក� ីសេ្រមចសំ�ន់ៗេ���ក់មូល��ន និង��ក់�តិ។
3. �ពច�ស់�ស់ៃនកិច�អន� �គមន៍ែដល�នេស� ើេឡើង៖ រ ួមប��ល
� � ំង�ពច�ស់
�ស់ៃនកម� វ �ធីែដល�នេលើកែឡង (�ក់�ក់ �ច�ស់ែវង ្រ�កដនិយម
េ�យ�នចេ��ះេពល�ក់�ក់)។ �ពច�ស់�ស់ និង�ពល�្របេសើរ
ៃនវ �ធី��ស� / វ �ធីៃន�រអនុវត� ដូ ចែដល�នពណ៌�េ�ក��ង�រែណ�ំ�ងេលើ។
4. �ពច�ស់�ស់ និង�ពល�្របេសើរៃនែផន�រ្រត� តពិនត
ិ ្យ និង�យតៃម� ៖
�មេ�ល�រែណ�ំ�ងេលើ។
5. �ពច�ស់�ស់ និង�ពល�្របេសើរៃនែផន�រស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់
បទពិេ�ធន៍ និងលទ� ផលៃនកិច�អន� �គមន៍ក��ងទំហំធំ�ងេនះ៖
�ម�រែណ�ំ�ងេលើ។

ៃថ�ផុតកំណត់ៃន�រ�ក់េស�ើកណ
ំ ត់ស��ល់អំពីេ�លគំនិត និង�សយ��នអុីែមល៖
េបក� �ពែដល�នសិទ�្រិ ត�វប��ន
� កំណត់ស��ល់អំពីគំនិតរបស់ពួកេគ�មរ
យៈ៖
កំណត់ស��ល់អំពីេ�លគំនិត�ច្រត�វ�នេផ��
ើ មឯក�រ��ប់
អុីែមលេ��ន់៖ Grants@Coregroup.org
្រប�នបទអុីែមលគួ រែត�៖ �រអនុវត� កំណត់ស��ល់អំពីេ�លគំនិត - េ��ះរបស់អង� �រ
មិនែមនរ��ភិ�ល/អង� �រសង� មសុី វ �ល / ្របេទសរបស់េបក� �ព
អុីែមលគួ រែតរ ួមប��ល
� េ��ះរបស់បុគ�លស្រ�ប់ទំ�ក់ទំនង �សយ��នអុែី មល
និងេលខទូ រសព� របស់�ត់ ។
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