
 

 

 

ជំនួយឥតសំណង�� តតូចស្រ�ប់ផលជះែដល�នថ�ងឹែថ�ង (SGSI)៖ កិច�សហ្របតិបត��ិរស្រ�ប់ 

SRMNCAH ែដល្របេសើរេឡ ើង 

 

�រអំ�វ�វេលើកទី 2 ឱ្យ�នកណំតស់�� ល់អំពីេ�លគំនិតស្រ�ប់
�រផ�ល់ជំនួយឥតសំណង�� តតូចេដើម្ីប 

ែកលម�សុខ�ពផ� �វេភទ បន�ពូជ �� �រកេទើបនឹងេកើត ក�ុរ និងមនុស្សវ �យជំទង់ (SRMNCAH) 

 

�វ�រ៖ េបសកកម�របស់ CORE Group គឺេដើម្បីែកលម� និងព្រងីក�រអនុវត�សុខ�ពសហគមន៍
ស្រ�ប់្រប�ពលរដ�ែដលមិនទទួល�នេស�្រគប់្រ�ន់ �ពិេសស�ស�  ីកុ�រ និងមនុស្សវ �យជទំង់ �ម
រយៈសកម��ពសហ�ររមួ និង�រេរៀនសូ្រត។ 

េយើងនឹង្របមូលផ� �ំអ�កជ�ំញបេច�កេទស�នមុខេគឱ្យមកេ�ះ្រ�យ
ប�� សុខ�ព��រណៈរបស់�កល េ�យបេង� ើតកែន�ងសហ�ររមួ និងអព�្រកឹត 

េ�យេលើកកម�ស់�រែចករ�ែលកចំេណះដឹងែដលេធ� �ឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវសមត��ពេ��មក្រមិតមូល�� ន 

តំបន់ និងពិភពេ�ក។ 

េស�សុខ�ពផ� �វេភទ បន�ពូជ �� �រកេទើបនឹងេកើត កុ�រ និងមនុស្សវ �យជទំង់ (SRMNCAH) 

�ន�រៈសំ�ន់ស្រ�ប់�រសេ្រមច�ននូវេ�លេ�ៃន�រ���� ប់រងសុខ�ព�សកល 

និងេ�លេ�អភិវឌ្ឍន៍�យុទ���ស� ៃន�រទទួល�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�យែុដល�ចបង�កំេណើ�នេ�ក� �ង្រប
េទសែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�ប និងមធ្យម (LMICs) �ពិេសសក� �ងចំេ�មមនុស្សវ �យជទំង់។ េលើសពីេនះ 

�និភ័យៃន�ស� ីេ�ក� �ង្របេទសែដល�នចំណូល�ប
ែដល�� ប់េ�យ�រមូលេហតុ�ក់ទងនឹង�តុ�ពក� �ងមួយជីវ �តរបស់�ត់គឺខ�ស់�ង្របែហល 130 ដង
េបើេ្រប�បេធៀបេ�នឹង�ស� រីស់េ�ក� �ង្របេទសែដល�ន្រ�ក់ចំណូលខ�ស់។ េ�ទូ�ងំពិភពេ�ក 

�រកេទើបនឹងេកើត្រប�ណ 2.5 �ន�ក់�ន�� ប់ក� �ង��  ំ2018 

េហើយ�រ�� ប់របស់�រកេទើបនឹងេកើត�នចំនួន 47 �គរយៃន�រ�� ប់�យេុ្រ�ម 5 �� ំសរុប។ 

េ�ះបី��ន�រវ �វឌ្ឍេ�មុខក� �ង�ររស់�ន�នជីវ �តរបស់កុ�រក៏េ�យ ក៏�រ�តត�តៃនជងឺំកូវ �ដ-19 

�នេធ� �ឱ្យកុ�រ និងមនុស្សវ �យជំទង់�នត្រម�វ�រសុខ�ពែដលមិន�ចបំេពញ�ន។ 

េ�លបណំងៃនជំនួយឥតសំណង�� តតូច៖ �មវ �ធី��ស� ែដល�នលក�ណៈចូលរមួ CORE Group 

នឹងផ�ល់ជំនួយឥតសំណង�� តតូចេ�យ�នេ�លបំណងចូលរមួ�មួយអង��រមិនែមនរ�� ភិ�ល 

(NGOs) និងអង��រសង�មសីុវ �ល (CSOs) ែដល�នសិទ� ិក� �ងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរមួ េដើម្បេី�ះ្រ�យ
ឧបសគ�សំ�ន់ៗក� �ង�រែកលម�េស� SRMNCAH និងលទ�ផលេ�ក� �ង្របេទស�ទិ�ពចំនួនបី៖ 
បង�់� ែដស កម� �� និងេន�៉ល់។ 

កម� វ �ធីជំនួយឥតសំណង�� តតូចនឹងរមួចំែណកដល់�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�មូល�� ន 

និងអង��រេ��មសហគមន៍េផ្សងេទៀត។  វ �ធី��ស� េនះនឹងព្រងឹងសមត��ពបេច�កេទស 

និង�រេរៀបចំរបស់អង��រ�� ក់មូល�� ន និង�� ក់�តិ េដើម្បេីរៀបចំ និងអនុវត�ដេំ�ះ្រ�យ�ម
សហគមន៍ចំេ�ះប�� ្របឈម SRMNCAH េ�យេ�� តេលើ�រ�� ស់ប� �រេយនឌ័រ គុណ�ពៃន�រែថ� ំនិង
សមធម៌សុខ�ព។ 

ទំហំជំនួយឥតសណំង និងលក�ខណ� ទទួល�នស្រ�ប់អ�កទទួលជំនួយឥតសណំង៖ េ�ដំ�ក់�លេនះ 

CORE Group នឹងផ�ល់ជំនួយឥតសំណងសរុបចំនួនបី៖ 

1. ជំនួយឥតសំណងមួយែដល�នទឹក្រ�ក់រហូតដល់ $250,000 នឹង្រត�វអនុវត�ក� �ងរយៈេពល 12 

េ� 18 ែខ។ 

2. ជំនួយឥតសំណងមួយែដល�នទឹក្រ�ក់រហូតដល់ $175,000 នឹង្រត�វអនុវត�ក� �ងរយៈេពល 12 

េ� 18 ែខ 

3. ជំនួយឥតសំណងមួយែដល�នទឹក្រ�ក់រហូតដល់ $90,000 នីមួយៗ នឹង្រត�វ
អនុវត�ក� �ងរយៈេពល 12 េ� 18 ែខ។ 



   

 

 េសចក� ីសេង�ប អំពី  ចេ�� ះេពល ែដលរ�ពឹងទុក ក� �ង �រផ�ល់ និង អនុវត�  
ជំនួយឥតសំណង �ន ដូច �ងេ្រ�ម៖ 

 

1. �រពិនិត្យ និង �យតៃម� កំណត់ស�� ល់ អំពីេ�លគំនិត៖ 1 ែខ 

2. �រេ្រជើសេរ �ស និង �រ�ក់ទង�មួយ  

អង��រមិនែមនរ�� ភិ�ល/អង��រសង�មសីុវ �ល ែដល�ន
េ្រជើសេរ �សស្រ�ប់�រ�យតៃម� សមត��ព និង�រេ្រត�ម ជនួំយឥត
សំណង៖ 1 ែខ 

3. ចូលរមួក� �ងសិ�� ���មអីុនធឺណិតស� ីពី�រក�ងសមត��ព 

និង�របេង� ើត សំេណើ   �រពិ�ក� និង 

�របេង� ើតសំេណើេពញេលញស្រ�ប់�រចូលរមួ។ 1 ែខ 

4. �រអនុវត� និង�រផ�ល់ជំនួយឥតសំណង៖ 12 េ� 18 ែខ។ 

េយើងសូមែណ�ំឱ្យអង��រែដល�នបទពិេ�ធន៍តិច�ង 3 ��  ំេស� ើសំុជំនួយឥតសំណងតិច�ង (90,000 

ដុ�� រ�េមរ �ក) េហើយអង��រែដល�នបទពិេ�ធន៍េលើសពី 5 ��  ំេស� ើសំុជំនួយឥតសំណងេ្រចើន�ង 

(175,000 ដ�ុ� រ�េមរ �ក ឬ 250,000 ដ�ុ� រ�េមរ �ក)។ 

 

ជំនួយឥតសំណងេនះនឹង្រត�វផ�ល់េ�ឱ្យេបក��ពែដល�អង��រមិនែមនរ�� ភិ�ល ឬអង��រ
សង�មសីុវ �លែដល�នសិទ�ិ និងេ�គជ័យ ែដលមកពី្របេទស�ទិ�ព�ងំបី។  

 

លក�ខណ� ទទួល�ន រមួ�ន៖ 

1. អង��រមិនែមនរ�� ភិ�ល ឬអង��រសង�មសីុវ �លក� �ង្រស �កែដល�ន
ចុះប�� ីេ�ក� �ង្របេទស និង�ចផ�ល់ភស� ��ងៃន�រចុះប�� �ីផ� �វ�រ
�េពលបច� �ប្បន�។ 

2. អង��រមិនែមនរ�� ភិ�ល ឬអង��រសង�មសុីវ �ល ែដលដឹក�េំ�យ�ស� ី យុវជន 

ឬជនពិ�រ និងអង��រេ��មសហគមន៍េផ្សងៗេទៀត។ 

ដំ�ក់�លៃន�រផ�ល់ជំនួយឥតសណំង និងចេ�� ះេពល៖ 
ជំ�នដំបូងេដើម្បីទទួល�នជំនួយឥតសំណង គឺ្រត�វ�ក់ប�� �នកំណត់ស�� ល់អំពីេ�លគំនិត 

ែដលេ�គជ័យ េ�យសេង�បពីឧបសគ�សំ�ន់េ�ក� �ង SRMNCAH ែដលនឹង្រត�វ�នេ�ះ្រ�យ 

វត� �បំណងៃនកិច�អន��គមន៍ �រពណ៌�អំពីវ �ធី��ស� / វ �ធីអន��គមន៍ ទី�ំងភូមិ��ស�  ចេ�� ះេពល ( ពី 

12 េ� 18 ែខ) កិច� ្រពមេ្រព�ងអនុវត� និងែផន�រ្រត�តពិនិត្យ និង�យតៃម�។ ជ�ំនទីពីរ 
េ�េពល�ន�រទទួលយកកំណត់ស�� ល់អំពីេ�លគំនិត េ�ះ CORE Group 

នឹងចូលរមួ�មួយេបក��ពែដល� អង��រមិនែមនរ�� ភិ�ល/អង��រសង�មសីុ វ �ល ែដលេ�គជយ័ 

ក� �ង�របេង� ើតសំេណើលម� ិត និងថវ ��។ �ព�ក់�ក់ៃនសំេណើលម� ិត និង�រអភិវឌ្ឍថវ ��នឹង្រត�វ�ន
ែចករ�ែលកេ�េពលេ្រ�យ�មួយេបក��ពែដលេ�គជ័យៃនកំណត់ស�� ល់អំពីេ�លគំនិត។ 

 

 

 

�រព្រងងឹសមត��ពអង��រ៖ វត� �បំណងមួយក� �ងចំេ�មវត� �បំណង��ៃន�រផ�ល់ជំនួយឥតសំណង 

គឺព្រងឹងសមត��ពរបស់អង��រមិនែមនរ�� ភិ�ល/អង��រសង�មសីុវ �លក� �ង្រស �ក។ CORE Group 

នឹងផ�ល់ជំនួយបេច�កេទសេ�យឥតគិតៃថ�ដល់អង��រ
មិនែមនរ�� ភិ�ល/អង��រសង�មសីុវ �លែដលទទួល�នជំនួយឥតសំណង 



   

 

1. �រមិន�នបំេពញត្រម�វ�រ�រពន�រកំេណើតស្រ�ប់មនុស្សជទំង់ 

និង�ស� ីវ �យេក�ងេ�តំបន់ជនបទ។ 

2. លទ��ពរបស់�ស� ី និង�រកេទើបនឹងេកើតក� �ង�រចូលេ្របើែផ�កសម�ព
េពល�ន�ព�សន�  និង�រែថ��ំរកេទើបនឹងេកើតេ��មតំបន់
ជនបទ។ 

3. �រកមិន�នទទួល�� ក់�ំង ឬមិន�ន�ក់�� ក់�ំងេពញេលញ។ 

4. �រមិន�នបំេពញត្រម�វ�រសុខ�ព�� និង�រកដល់ជនេភៀសខ� �ន 

ឬចំនួន្រប�ជនែដល្រត�វ�ន�� ស់ទីក� �ង្របេទស។ 

5. �រមិន�នបំេពញត្រម�វ�រសុខ�ពផ� �វេភទ និងសុខ�ពបន�ពូជរបស់
្រក �មពិេសស ឧ. �ស� ីពិ�រ LGTBQ (្រសី្រស�ញ់្រសី ្រប �ស្រស�ញ់្រប �ស 

អ�កប� �រេភទ អ�ក្រស�ញ់�ងំពីរេភទ និងមនុស្សខុសេគ) 

និង្រក �មពិេសសេផ្សងេទៀត។ 

 

េដើម្បីព្រងឹងសមត��ពរបស់ពួកេគក� �ងវ �ស័យេផ្សងៗ 

េ��មត្រម�វ�រ�ក់�ក់របស់អង��រមិនែមនរ�� ភិ�ល/អង��រសង�មសីុវ �លនីមួយៗ។ 

ឧ�ហរណ៍អំពី្រប�នបទព្រងឹងសមត��ព�ចរមួ�ន៖ 

1. េ�លនេ��យ និងរច�សម�័ន� របស់អង��រ។ 

2. សមត��ពក� �ង�របេង� ើតសំេណើ។ 

3. សមត��ពអនុវត�កម� វ �ធី។ 

4. សមត��ព្របមូល និងវ ��គទិន�ន័យ។ 

5. សមត��ពក� �ង�រកត់្រ�លទ�ផល�ឯក�រ និងសរេសររ�យ
�រណ៍្របកបេ�យ្របសិទ��ព។ 

 

្រប�នបទស� ីពីកំណត់ស�� ល់អំពីេ�លគំនិត៖ កម� វ �ធី SRMNCAH ្របឈមមុខនឹងប�� ្របឈម 

និងឧបសគ��េ្រចើនែដលប�� លឱ្យខ� ះលទ��ពទទួល�ន និងកិច�អន��គមន៍�នគុណ�ព�ប 

ឬ�រេ្របើ្រ�ស់�បនូវកិច�អន��គមន៍សេ្រ�� ះ�យជុីវ �តែដល�នផលជះខ�ស់។ េ�ះ�៉ង�ក៏េ�យ 

មិនែមន្រគប់ឧបសគ��ងំអស់�នទំហំ និងផលជះរបស់�េស� ើ�� េ�ះេទ។ កំណត់ស�� ល់អំពីេ�លគំនិត
គួរែតេ�ះ្រ�យឧបសគ�សំ�ន់ៗក� �ង�រអនុវត�កិច�អន��គមន៍ែដល�នផលជះខ�ស់។ 

�ងំេនះគឺ�ឧបសគ�ែដល��ងំ�៉ងធ�ន់ធ�រដល់សមត��ពរបស់្រប�ជនេ�លេ�ក� �ង�រទទួល�ន
អត� ្របេ�ជន៍ពីកិច�អន��គមន៍ SRMNCAH ែដល�នផលជះខ�ស់ និងរមួចំែណកដល់អ្រ�ៃន
�រ�� ប់ខ�ស់របស់�� �រកេទើបនឹងេកើត និងកុ�រ។ ដូេច�ះេហើយ 

េដើម្បីបេង� ើនផលជះៃនជំនួយឥតសំណងែដល�នក្រមិត កំណត់ស�� ល់អំពីេ�លគំនិតនឹងេ�ះ្រ�យ
ឧបសគ�សំ�ន់ៗមួយក� �ងចំេ�មឧបសគ���ដូច�ងេ្រ�ម៖ 

 

 

 

េ�ល�រណ៍ែណ�សំ្រ�ប�់រ�ក់ប�� �នកណំតស់�� ល់អំពីេ�លគំនិត៖ 
កំណត់ស�� ល់អំពីេ�លគំនិតមិនគួរ�នេ្រចើន�ង្រ�ពីំរទំព័រេទ។ 

កំណត់ស�� ល់អំពីេ�លគំនិតគួរែត្រត�វសរេសរ���អង់េគ�ស���សេង�ប 

ែដលរមួប�� �ល្រប�នបទ�ងេ្រ�ម៖ 



   

1. រមួប�� �ល�រពណ៌�សេង�បអំពីអង��រមិនែមនរ�� ភិ�ល/អង��រសង�មសុីវ �លែដល�េប
ក��ព៖  រមួប�� �លេ�� ះរបស់អង��រមិនែមនរ�� ភិ�ល/អង��រសង�មសីុវ �លែដល�េបក��ព 

�សយ�� ន េ�� ះ និងព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងរបស់អង��រ 
និងបុគ�លស្រ�ប់ទំ�ក់ទំនងសំ�ន់ �សយ�� នអីុែមល និងេលខទូរសព�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�� កទ់ំហំជំនួយឥតសំណងែដលអ�កកំពុងេស� ើសុំ៖ េនះ�ច�ជនួំយឥតសំណងធំ�ង 

(រហូតដល់ 250,000 & 175,000 ដ�ុ� រ�េមរ �ក) ឬជំនួយឥតសំណងតិច�ង (រហូតដល់ 90,000 

ដុ�� រ)។ 

3. ប�� កអំ់ពី្រប�នបទែដល�នេ្រជើសេរ �សៃនកំណតស់�� ល់អំពីេ�លគំនិត 

និងេហតុផលស្រ�ប�់រេ្រជើសេរ �ស៖ 
េ្រជើសេរ �សឧបសគ�សំ�ន់ស្រ�ប់�រអនុវត�កិច�អន��គមន៍ SRMNCAH ែដល�នផលជះខ�ស់ 

(ពីប�� ី�ងេលើ) ែដលនឹង្រត�វ�នេ�ះ្រ�យេ�យជនួំយឥតសំណង។ 

សូមពន្យល់េ�យសេង�បអំពីេហតុផលស្រ�ប់�រេ្រជើសេរ �សឧបសគ�ែបបេនះេ�ក� �ងបរ �បទៃន
្របេទស និង�� ន�ពមូល�� នរបស់អ�ក 

និងផ�ល់ភស� ��ង/ឧ�ហរណ៍សំ�ន់ៗេ�ក� �ង្របេទសរបស់អ�ក។ 

ប�� ញ�ព្រតឹម្រត�វៃន�រេ្រជើសេរ �សឧបសគ�េ�ះ�មួយនឹងទិន�ន័យ្របសិនេបើ�ច។ (½ 

ទំព័រែដល�នែណ�)ំ 

 

4. ពណ៌�អំពីកិច�អន��គមន៍េដើម្ីបេ�ះ្រ�យឧបសគ�ែដល�នេ្រជើសេរ �ស៖ 
ចំណុចេនះគួរែតរមួប�� �លវត� �បំណង�ក់�ក់អំពីដំេ�ះ្រ�យ/កិច�អន��គមន៍េ��មសហគ
មន៍  វ �ធី/ វ �ធី��ស� ស្រ�ប់អនុវត�កិច�អន��គមន៍ (ទី�ំងភូមិ��ស� ៃនកិច�អន��គមន៍ បុគ�លិក
ែដលនឹងទទួលខុស្រត�វចំេ�ះ�រអនុវត� �រេរៀបចំរដ��ល និងហិរ�� វត� �
/រ�យ�រណ៍ស្រ�ប់�រអនុវត�ជំនួយឥតសំណងេនះ សមត��ព
របស់អង��រមិនែមនរ�� ភិ�ល/អង��រសង�មសីុវ �លក� �ង�រេរៀបចំរ�យ�រណ៍បេច�កេទស 

និងហិរ�� វត� � �គី�ក់ព័ន�ក� �ង្រស �កែដលចូលរមួក� �ង�រអនុវត� និង្រកបខណ� ចេ�� ះេពលៃនកិច�
អន��គមន៍។ (2 ទំព័រែដល�នែណ�ំ) 

5. ពណ៌�អំពីែផន�រ្រត�តពិនិត្យ និង�យតៃម�៖ 
រមួប�� �លសូច�ករសំ�ន់ៗែដលនឹង្រត�វ�ន�ស់ែវងេដើម្ប�ីម�នផលជះៃនកិច�អន��គម
ន៍ក� �ង�រសេ្រមច�ននូវវត� �បំណងរបស់ជំនួយឥតសំណង  វ �ធី��ស�  
និងឧបករណ៍្របមូលទិន�ន័យ និង វ �ធី��ស�  វ ��គទិន�ន័យ និង�រេ្របើ្រ�ស់។ 

ពន្យល់ពីរេបៀបែដលអ�កនឹងប�� �លេ�ល�រណ៍/សូច�ករេយនឌ័រ។ (1 

ទំព័រែដល�នែណ�)ំ។ 

6. ពណ៌�អំពីែផន�រស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់បទពិេ�ធន៍ និងលទ�ផលៃន
កិច�អន��គមន៍ក� �ងទហំំធ�ំងេនះ៖ 
លទ�ផលៃនជំនួយឥតសំណងគួរែត្រត�វ�នេ្របើេដើម្បតីសូ៊មតិស្រ�ប់�រ�� ស់ប� �រេ�លនេ��
យ�� តធំ �រែកលម� ្របតិបត� ិ�រៃន�រផ�ល់េស� ឬវ �ធី��ស� ក� �ង�រចូលរមួរបស់សហគមន៍
្របកបេ�យ្របសិទ��ព។ ែផ�កេនះគួរែតរមួប�� �លប�� ីអ�ក�ក់ព័ន�សំ�ន់ៗេ��� ក់�តិ និង



   

�� ក់េ្រ�ម�តិ ែដល�នេ�លេ�េ្របើ្រ�ស់បទពិេ�ធន៍ និងលទ�ផលៃនជនួំយឥតសំណង 

េដើម្បីសេ្រមច�ននូវ�រែកលម��្រទង់្រ�យធំក� �ង�រេ�ះ្រ�យឧបសគ�ែដល�នេ្រជើសេរ �ស។ 

រមួប�� �ល�រពណ៌�សេង�បអំពីវ �ធី��ស� ែដលនឹង្រត�វ�នអនុវត�េដើម្បចូីលរមួ�មួយអ�ក�ក់
ព័ន�សំ�ន់ៗេដើម្បីទទួល�ន�រទិញចូលរបស់ពួកេគេដើម្បី�្ំរទលទ�ផលៃនជំនួយឥតសំណងស
្រ�ប់�រអនុវត� ្រទង់្រ�យធំ។ (1 ទំព័រែដល�នែណ�)ំ។ 

7. ពណ៌�អំពីអ� �ែដលអ�កគិត�អង��ររបស់អ�ក្របែហល�្រត�វ�រ
េដើម្ីបអភិវឌ្ឍសមត��ពអង��ពរបស់ពួកេគ៖ ផ�ល់�វ� និងព័ត៌�នលម�តិៃន
ត្រម�វ�រក� �ង�រព្រងឹងសមត��ពអង��រ�ក់�ក់ចំេ�ះអង��ពរបស់អ�ក។ 

េ្រជើសេរ �សពី្រប�នបទឧ�ហរណ៍ែដល�នរមួប�� �ល�ងេលើេ្រ�មចំណងេជើង� 

"�រព្រងឹងសមត��ពអង��រ" ឬរមួប�� �ល្រប�នបទ
េផ្សងេទៀតែដល�ក់ទងនឹងត្រម�វ�រ�ក់�ក់ៃនអង��ររបស់អ�ក។ (1 ទំព័រែដល�នែណ�ំ)។ 

វគ�ផ�ល់ព័ត៌�នស� ីពី�របេង�ើតកណំតស់�� ល់អំពីេ�លគំនិត៖ 
អង��រមិនែមនរ�� ភិ�ល/អង��រសង�មសីុវ �លែដល�ប់�រម�ណ៍�ចចុះេ�� ះេដើម្បចូីលរមួក� �ងសិ��
���មអីុនធឺណិតេដើម្បីផ�ល់ព័ត៌�នលម� ិតអំពីេ�លបំណង និងវ �ធី��ស� ៃនគេ្រ�ងជំនួយឥត
សំណង�� តតូច។ 

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�កំណតស់�� ល់អំពីេ�លគំនិត៖ 

CORE Group នឹង�យតៃម�កំណត់ស�� ល់អំពីេ�លគំនិត�ងំអស់
�មរយៈគណៈក�� ធិ�រ�យតៃម�េ�យែផ�កេលើលក�ខណ� ែដល�នបេង� ើតេឡើង�មុន រមួ�ន៖ 

1. �� ន�ពសិទ�ិទទួល�នរបស់អង��រែដល�េបក��ព៖ 
�នែតកំណត់ស�� ល់អំពីេ�លគំនិតពីអង��រមិនែមនរ�� ភិ�ល/អង��រសង�មសីុវ �
លែដល�នសិទ�ិបុ៉េ�� ះនឹង្រត�វ�នពិ�រ� (សូមេមើលលក�ខណ� ទទួល�ន�ងេលើ)។ 

អង��រមិនែមនរ�� ភិ�ល/អង��រសង�មសីុវ �ល ែដល�ក់ប�� �ន
កំណត់ស�� ល់អំពីេ�លគំនិត ែដល�នគុណ�ពខ�ស់ នឹង្រត�វ�ន
េស� ើសំុឱ្យផ�ល់ភស� ��ងៃន�រចុះេ�� ះក� �ងេ�នធីបច� �ប្បន�។ 

2. សមត��ពរបស់អង��រមិនែមនរ�� ភិ�ល/អង��រសង�មសីុវ �លែដល�េបក��ព៖ 
CORE Group េលើកទឹកចិត�ដល់អង��រតូចៗែដល�នសមត��ព
�នក្រមិតក� �ង�រ�ក់�ក្យ។ េ�ះ�៉ង�ក៏េ�យ 

េដើម្ប�ី��ននូវ�ពេ�គជ័យៃន�រអនុវត�ជំនួយឥតសំណង 

អង��រែដល�េបក��ព្រត�វ�នបុគ�លិក និងសមត��ពរដ��ល�មូល�� ន 

េដើម្បីអនុវត�ជំនួយឥតសំណត់។ 

ចំណុចេនះគួរែតរមួប�� �លសមត��ពបេច�កេទសរបស់បុគ�លិក ្របព័ន�  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEufuqtqTIiG9CN9Q67BOhFm_jtnxIO7DVb
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េដើម្ប�ី��ននូវ�រ្រគប់្រគងរដ��ល និងហិរ�� វត� � និងគណេនយ្យ�ព 

 វ ��ល�ពៃនវត��នរបស់អង��រមិនែមនរ�� ភិ�ល/អង��រសង�មសីុវ �ល 

េ�ក� �ងតំបន់ៃន�រអនុវត�ជំនួយឥតសំណង និងទំ�ក់ទំនងរបស់អង��រ�មួយ
អ�កេធ� �េសចក� ីសេ្រមចសំ�ន់ៗេ��� ក់មូល�� ន និង�� ក់�តិ។ 

3. �ពច�ស់�ស់ៃនកិច�អន��គមន៍ែដល�នេស� ើេឡើង៖ រមួប�� �ល�ងំ�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� ដូចែដល�នពណ៌�េ�ក� �ង�រែណ�ំ�ងេលើ។ 

4. �ពច�ស់�ស់ និង�ពល� ្របេសើរៃនែផន�រ្រត�តពិនិត្យ 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�ផុតកណំត់ៃន�រ�ក់េស� ើកណំតស់�� ល់អំពីេ�លគំនិត និង�សយ�� នអីុែមល៖ 
 

េបក��ពែដល�នសិទ�្ិរត�វប�� �នកំណត់ស�� ល់អំពីគំនិតរបស់ពួកេគ�មរ
យៈ៖  

កំណត់ស�� ល់អំពីេ�លគំនិត�ច្រត�វ�នេផ�ើ�មឯក�រ�� ប់
អីុែមលេ��ន់៖ Grants@Coregroup.org 

្រប�នបទអីុែមលគួរែត�៖ �រអនុវត�កំណត់ស�� ល់អំពីេ�លគំនិត - េ�� ះរបស់អង��រ
មិនែមនរ�� ភិ�ល/អង��រសង�មសីុវ �ល / ្របេទសរបស់េបក��ព 

 

អីុែមលគួរែតរមួប�� �លេ�� ះរបស់បុគ�លស្រ�ប់ទំ�ក់ទំនង �សយ�� នអីុែមល 

និងេលខទូរសព�របស់�ត់ ។ 
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