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ពន្លកចំណ េះ ៖ ទិន្នន្័យ ន្ិងការពិភាកសា ណ ើមសបីការអភិវឌសឍណៅកមពុជា 
 

ណេចកតីជូន្ ំ ឹងេតពីីការប្រកួតប្រជជងយកថវិកា 
 

ថវិកាគំប្ទការប្ាវប្ជាវ (ណ ើកទី ១) 
េប្ារ់អងគការកនុងប្េុក ណ្វើការប្ាវប្ជាវណោយឯករាជសយ ណៅកនុងប្រណទេកមពុជា 

 
 

សេចក្តីជូនដំណឹងសនេះ មានបំណងអស ជ្ ីញបណ្តត អងគការក្នុងស្េុក្ទងំអេ់ ដដលមានលក្ខណៈ
េម្បត្តិស្រប់ស្ាន់ ក្នុងការបំសេញតាម្លក្ខណៈវនិិចឆ័យ ដូចមានដចងសៅក្នុងឯក្សារដណនសំនេះ ចូលរមួ្ក្នុង
ការស្បក្តួ្ស្បដជងយក្ថវកិា។  
 

១. អំពីការផ្តួចផផ្តើម 
 

េនលក្ចំសណេះ ៖ ទិននន័យ និងការេិភាក្ាសដីម្បីការអភិវឌ្ឍសៅក្ម្ពុជា (េនលក្ចំសណេះ) រឺជារំនិត្ផ្តួ ច
សផ្តីម្ម្យួ  ដដលមានរយៈសេល ៣ ឆ្ន  ំ (២០១៩-២០២២) សោយមានសាលបំណងរមួចំណែកេស្ងឹង
េម្ត្ថភាេសាថ ប័នស្សាវស្ជាវ ដ ើមបើដ ើកកមពស់ការស្សាវស្ជាវស្បក្បសោយរុណភាេ ណ  អាចសស្បីប្រាស់ 
ជាទិន្នន័្យគបំ្រទ  ់ការវភិារ  និងការេិភាក្ាអំពើសាលនសោបាយសៅក្ម្ពុជា។ សាលបំណងសនេះនឹង
េសស្ម្ចបានតាម្រយៈការេស្ងឹងេម្ត្ថភាេសាថ ប័ននិងបសចេក្សទេរបេ់សាថ ប័នស្សាវស្ជាវសាលនសោបាយ 
ការេស្ម្បេស្មួ្លបណ្តត ញ និងកិ្ចេេហការក្នុងចំសណ្តម្សាថ ប័នស្សាវស្ជាវសាលនសោបាយសៅក្នុង
ស្បសទេក្ម្ពុជា និងសៅក្នុងតំ្បន់ ស្េម្ទងំការបដ ក្ើន្ឳកាសពិភាកាអំពើដគ ន្ដោាយដោយដប្ររើប្រាស់ 
ទិន្នន័្យ។ សាលបំណងសនេះ នឹងអាចេសស្ម្ចបានតាម្រយៈការអនុវត្តបណតុ ំ េក្ម្មភាេដដលមានលក្ខណៈ
ស្បទាក់្ស្ក្ឡាាន សៅវញិសៅម្ក្សៅក្នុងសាលរំែ្ក្ម្មវធីិចំនួន ០៤  រមួ្មាន៖ 

 

សាលរំែ្ទី ១ ៖ បសងកីនការយល់ដឹងអំេីវេ័ិយស្សាវស្ជាវ សៅក្នុងស្បសទេក្ម្ពុជា 
សាលរំែ្ទី ២ ៖ េស្ងឹងេម្ត្ថភាេ និងបណ្តត ញនន របេ់សាថ ប័នស្សាវស្ជាវសាលនសោបាយ 
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សាលរំែ្ទី ៣ ៖ ាសំ្ទដល់ការស្សាវស្ជាវ ដដលសរៀបចំស ងី សោយសាថ ប័នដដលបំសេញការងារខាង          
វេ័ិយស្សាវស្ជាវ តាម្រយៈថវកិាាសំ្ទការស្សាវស្ជាវ និង 

សាលរំែ្ទី ៤ ៖ សលីក្ក្ម្ពេ់ការេិភាក្ា និងការវភិារសាលនសោបាយេុីជសស្ៅ និងស្បក្បសោយ   
បរោិប័នន។ 
 
២. ផេតុផ្លដែលអនកគួរដតចូលរមួកនងុការផ្តួចផផ្តើមផ េះ 

េនលក្ចំសណេះ មានសាលបំណង សដីម្បាីសំ្ទដល់វេ័ិយស្សាវស្ជាវ របេ់ស្បសទេក្ម្ពុជា តាម្រយៈការ
ាស្ទ ំ ដផ្នក្ហរិ ញ្វត្ថុ និងការេស្ងឹងេម្ត្ថភាេ។ ក្នុងស្ក្បខណឌ េនលក្ចំសណេះ ដដរូនឹងមានឱកាេ ក្នុងការ
ទទលួបាន “ថវកិាេនូល” ដដលនឹងជយួដល់ដដរូ ក្នុងការកំ្ណត់្ និងអនុវត្ត សលីទិេសៅ និងស្បធានបទ
ស្សាវស្ជាវ ស្េម្ទងំេស្ងឹងេម្ត្ថភាេរបេ់ខលួនផ្ទា ល់។ សលីេេីសនេះ ដដរូនឹងទទួលបានឱកាេកាន់ដត្ទូលំ
ទូលាយ សដីម្បចីងបណ្តត ញនន សៅក្នុងវេ័ិយស្សាវស្ជាវ ទងំសៅក្នុងស្បសទេក្ម្ពុជា និងក្នុងថ្នន ក់តំ្បន់។ 
ដដរូនឹងអាចេស្ងឹងបណ្តត ញដដលមានស្សាប់ និងក្សាងបណ្តត ញថមីៗ តាម្រយៈកិ្ចេស្បឹងដស្បងនន ដដល
សរៀបចំសោយេនលក្ចំសណេះ រមួ្មាន សវទិកាជាតិ្េិភាក្ាេីសាលនសោបាយ និងបាឋក្ថា។ តាម្រយៈយនត
ការទងំសនេះ ដដរូនឹងមានឱកាេកាន់ដត្សស្ចីន ក្នុងការស្បាស្េ័យទក់្ទង ជាម្យួអនក្សរៀបចំសាល
នសោបាយ ទងំសៅថាន ក់្ជាតិ្ និងថាន ក់្សស្កាម្ជាតិ្។ 

 
៣. ផេចកតីជូ ែំណឹង៖ ថវិកាគទំ្រការទ្ាវទ្ាវ េទ្ាប់អងគការកនងុទ្េុក ផ្វើការ
ទ្ាវទ្ាវផោយឯករាជយផៅកនងុទ្បផរេកមពុា (ផលើករី ១) 

 សដីម្បេីសស្ម្ចសាលសៅទី ៣ ដនការផ្តួចសផ្តីម្សនេះ  សាថ ប័នក្នុងស្េុក្នឹងស្តូ្វបានសស្ជីេសរេី សដីម្បី
ទទលួបានជំនយួតាម្រយៈថវកិាាសំ្ទការស្សាវស្ជាវដបបេក្ម្ម (Action Research) េស្មាប់សធវីការ
ស្សាវស្ជាវស្បក្បសោយរុណភាេនន ដដលទក្់ទងសាលនសោបាយទងំសៅក្ស្មិ្ត្ថាន ក់្ជាតិ្ និងថាន ក់្
សស្កាម្ជាតិ្។ តាម្ការសស្ាងទុក្ ថវកិាាសំ្ទការស្សាវស្ជាវ នឹងអាចសបីក្ទទលួពាក្យសេនីេុំ ក្នុងការស្បក្តួ្
ស្បដជងយក្ថវកិា ចំនួន ៣ សលីក្ រវាងឆ្ន  ំ២០១៩ និង ឆ្ន  ំ២០២១។  

ការស្បក្តួ្ស្បដជងយក្ថវកិាាសំ្ទការស្សាវស្ជាវសនេះ មានសាលបំណង សដីម្បជីយួដល់អងគការដដល
មានេក្ម្មភាេ ឬការងារស្សាវស្ជាវ សៅសលីបញ្ហា ទក់្ទងនឹងការអភិវឌ្ឍនន ដដលជេះឥទធិេលសៅសលី
សាលសោបាយ។ សយងីសលីក្ទឹក្ចិត្ត ជាេិសេេដល់សាថ ប័នដដលសទីបបសងកីត្ថមីៗ អងគការតូ្ចៗ និង/ឬ អងគ
ការដដលសធវីការជាម្យួស្កុ្ម្ងាយរងសស្ាេះ ឱយោក់្ពាក្យចូលរមួ្ក្នុងការស្បក្តួ្ស្បដជងយក្ថវកិាសនេះ។ ថវកិា
សនេះ នឹងផ្តល់ឱកាេកាន់ដត្ទូលំទូលាយ ដល់បណ្តត អងគការ ដដលមានេកាត នុេលក្នុងការសលីក្េំសណី និង
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សធវីការស្សាវស្ជាវស្បក្បសោយភាេដចនស្បឌិ្ត្ ជាេិសេេសលីបញ្ហា ទងំឡាយណ្ត ដដលអងគការធំៗមិ្នបាន
សធវីការក្នុងវេ័ិយសនេះ។ 

 
*កំណត់េាគ ល៖់ ររួក្ត់្េមាគ ល់ថា េនលក្ចំសណេះ ក៏្នឹងផ្តល់ការាសំ្ទដល់សាថ ប័នស្សាវស្ជាវសាល
នសោបាយ (PRIs) តាម្រយៈ “ថវកិាេនូល” ផ្ងដដរ ដដលេក្ម្មភាេសនេះេថិត្សៅសស្កាម្សាលសៅទី ២ ដន
ការផ្តួចសផ្តីម្សនេះ។ េស្មាប់េ័ត៌្មានលម្អិត្បដនថម្ េូម្ចូលសៅកាន់េំសណីេតីេីការស្បក្តួ្ស្បដជងយក្ថវកិា 

(EoI) សៅទីសនេះ៖ (តំ្ណភាជ ប់សៅ EoI េស្មាប់ថវកិាេនូល) ។ 
 
៤. ការេផទ្មចចិតត ថាផតើគួរដតោក់ពាកយផេនើេុដំែរឬផរ? 

 
 សដីម្បោីក់្ពាក្យចូលរមួ្ក្នុងការស្បក្តួ្ស្បដជងយក្ថវកិាបាន បណ្តត សាថ ប័នទងំអេ់ ចបំាច់ស្តូ្វដត្
បំសេញតាម្លក្ខណៈវនិិចឆ័យសាលទងំអេ់ដូចខាងសស្កាម្។ រាល់ពាក្យសេនីេុំចូលរមួ្ក្នុងការស្បក្តួ្ស្បដជង
យក្ថវកិាទងំអេ់ ដដលមិ្នអាចបំសេញតាម្ស្រប់លក្ខណៈវនិិចឆ័យសាលទងំអេ់ នឹងមិ្នស្តូ្វបាន
េិចរណ្តស យី។ 
 

ល.រ លកខណៈវិ ិចឆ័យផគល 
១ ជាអងគការមិ្នដម្នរោា ភិបាលក្នុងស្េុក្ ដដលមិ្នមាននិនន ការនសោបាយ សហយីដដលបចេុបបនន

កំ្េុងសធវកីារងារសលីវេ័ិយស្សាវស្ជាវ។ 
២ សធវីការស្សាវស្ជាវ ដដលទក់្ទងនឹងការដក្ទស្ម្ង់សាលនសោបាយ ឬអាទិភាេចម្បងៗ (ថាន ក់្ជាតិ្ 

ឬ ថាន ក់្សស្កាម្ជាតិ្) របេ់រាជរោា ភិបាលក្ម្ពុជា 

៣ ជាអងគការដដលបានចុេះប ជ្ ីស្េបចាប់ និងស្តូ្វបានទទលួសាគ ល់ សោងតាម្ចាប់ដនស្បសទេ   
ក្ម្ពុជា 

 

អងគការទងំឡាយណ្ត ដដលអាចបំសេញបានោ៉ា ងតិ្ច ០១ ក្នុងចំសណ្តម្លក្ខណៈវនិិចឆ័យបដនថម្ខាងសស្កាម្
សនេះនឹងទទលួបានឱកាេ ក្នុងការេិចរណ្តកាន់ដត្ខពេ់។ 
 

ល.រ លកខណៈវិ ិចឆ័យបដ ែម 

១ អងគការមិ្នដម្នរោា ភិបាលនន ដដលមានមូ្លោា នសៅក្នុងេហរម្ន៍ (CBOs) េមារម្ស្កុ្ម្
ជនជាតិ្សដីម្ភារតិ្ច ឬ អងគការមិ្នដម្នរោា ភិបាល និងស្កុ្ម្ដដលសធវីការជាម្យួជនងាយរងសស្ាេះ 
ជាសដីម្។ 

https://policypulse.org/kh/%e1%9e%96%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%9b%e1%9e%80%e1%9e%85%e1%9f%86%e1%9e%8e%e1%9f%81%e1%9f%87/%e1%9e%9f%e1%9f%92%e1%9e%90%e1%9e%b6%e1%9e%94%e1%9f%90%e1%9e%93%e1%9e%8a%e1%9f%83%e1%9e%82%e1%9e%bc%e1%9e%9f%e1%9f%92%e1%9e%93%e1%9e%bc%e1%9e%9b/
https://policypulse.org/kh/%e1%9e%96%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%9b%e1%9e%80%e1%9e%85%e1%9f%86%e1%9e%8e%e1%9f%81%e1%9f%87/%e1%9e%9f%e1%9f%92%e1%9e%90%e1%9e%b6%e1%9e%94%e1%9f%90%e1%9e%93%e1%9e%8a%e1%9f%83%e1%9e%82%e1%9e%bc%e1%9e%9f%e1%9f%92%e1%9e%93%e1%9e%bc%e1%9e%9b/
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២ ផ្តល់ឱកាេខពេ់ចំសពាេះអងគការដដលសធវីស្បតិ្បត្តិការសៅខាងសស្ៅរាជធានីភនំសេញ (៣០% ដន
ចំននួដដលសស្ជីេសរេី) ។ 
 

៣ សធវីការស្សាវស្ជាវសោយសផ្ទត ត្េំខាន់សលីដផ្នក្េម្ភាេសយនឌ័្រ និងេងគម្បរោិប័នន 
៤ អងគការ ដដលមានការដឹក្ន ំ និង/ឬ បុរគលិក្ ម្ក្េីស្កុ្ម្ដដលងាយរងសស្ាេះ (ឧ. េមារម្ស្រេតី 

េមារម្ជនេិការ េហរម្ដដលងាយរងសស្ាេះ ជាសដីម្) 

 

េូម្ចូលសៅកាន់ េំណួរដដលសរេួរសស្ចីន (តំ្ណរភាជ ប់) េស្មាប់ចម្ងល់នន ស្បេិនសបីអនក្មាន។ 
 

៥. ែំផណើ រការកនងុការោក់ពាកយផេនើេុ ំ
 

 សដីម្បោីក់្ពាក្យចូលរមួ្ការស្បក្តួ្ស្បដជងយក្ថវកិា  បណ្តត អងគការដដលចប់អារម្មណ៍ ចបំាច់ស្តូ្វ            
េិនិត្យវាយត្ដម្លសមី្លសៅសលីលក្ខណៈវនិិចឆ័យចំសពាេះេិទធិទទលួបានក្នុងការោក់្ពាក្យរបេ់ខលួនជាមុ្នេិន។ 
បនា ប់ម្ក្ អងគការទងំសនេះអាចនឹងសរៀបចំសផ្ញីឯក្សារោក់្ពាក្យចូលរមួ្ការស្បក្តួ្ស្បដជងយក្ថវកិា  (EoI) 
បាន។ េូម្េិនិត្យសមី្លតារាងកាលបរសិចឆទដដលបានកំ្ណត់្ ដូចខាងសស្កាម្៖ 
 

ដំណ្តក់្កាល េិេណ៌ន កាលបរសិចឆទេខំាន់ៗ1 
ដំណ្តក់្កាលទី១៖ 
េំសណីបងាា ញេីចំណ្តប់
អារម្មណ៍ (ជាភាសាដខមរ 
ឬអង់សរលេ) 

ការផ្សេវផ្ាយេំសណីបងាា ញេីចំណ្តប់
អារម្មណ៍ជាសាធារណៈ 

ដថងទី២៩ ដខេីហា ឆ្ន ំ
២០១៩ 

ការោក់្េំសណីបងាា ញេីចំណ្តប់អារម្មណ៍ 
សោយភាជ ប់ជាម្យួនឹងឯក្សារទេសនទន 

ដថងទី២១ ដខតុ្លា ឆ្ន ំ
២០១៩ 

ដំណ្តក់្កាលទី២៖ 
ដំសណីរការសស្ជីេសរេី 

ការជូនដណឹំងដល់សាថ ប័នចំននួ៥ ដដលស្តូ្វ
បានសស្ជីេសរេីសៅដណំ្តក់្កាលទីម្យួ 

ដថងទី២២ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ំ
២០១៩ 

ការឧសទាេនម្សាថ ប័នទងំ៥ សៅកាន់ 
ស្ក្េួងការបរសទេ និងពាណិជជក្ម្មរបេ់ 
រោា ភិបាលអូស្រសាត លី សដីម្បសីធវីសេចក្តីេសស្ម្ច
ចុងសស្កាយ 

ដថងទី២២ ដល់ដថងទី២៩ 
ដខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

ការជូនដំណឹងដល់សាថ ប័នចំននួ៣ ដដលស្តូ្វ
បានសស្ជីេសរេីសោយមានជាប់លក្ខខណខ   

ដថងទី១៣ ដខធនូ ឆ្ន ំ
២០១៩ 

                                                           
1 ការស្បក្ួត្ស្បដជងយក្ថវកិា សលីក្ទី ២ នងិ សលីក្ទី ៣ នងឹសធវីការស្បកាេ សៅក្នុងឆ្ន  ំ២០២០ និងឆ្ន  ំ២០២១។  

https://policypulse.org/wp-content/uploads/2019/08/FAQ-EOIs-Sk-1.pdf
https://policypulse.org/wp-content/uploads/2019/08/FAQ-EOIs-Sk-1.pdf
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ដំណ្តក់្កាលទី៣៖  
ការវាយត្ដម្ល និងការដេវង
រក្េ័ត៌្មានបដនថម្ 

ដំសណីរការដនការវាយត្ដម្ល និងការដេវងរក្
េ័ត៌្មានបដនថម្ទក់្ទងនឹងសាថ ប័នដដលស្តូ្វ
បានសស្ជីេសរេី 

ដថងទី១៦ ដល់ដថងទី២៧ 
ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

ដំណ្តក់្កាលទី៤៖ 
សេចក្តីជូនដំណឹងដល់ 
សាថ ប័នដដលទទលួបាន
ជំនយួ និងការផ្តល់ហរិ ញ្
បបទន 

សាថ ប័នដដលទទលួបានជំនួយ ប េ្ ប់ការ
សរៀបចំមាតិ្ការស្សាវស្ជាវ ថវកិា និងសថរសវលា
របេ់ហរិ ញ្បបទន 

ដថងទី១៧ ដខម្ក្រា ឆ្ន ំ
២០២០ 

កាលបរសិចឆទដនកិ្ចេស្េម្សស្េៀងផ្តល់ ហរិ ញ្
បបទន 

ដំណ្តច់ដខម្ក្រា ឆ្ន ំ
២០២០ 

 

 
ែំណាក់កាលរី ១ ៖ េផំណើ បង្ហា ញពីចំណាប់អារមមណ៍ (ាភាាដមមរ ឬអង់ផគេេ) 
 

អងគការដដលោក់្ពាក្យសេនីេុំ ស្តូ្វសរៀបចំបំសេញ និងសផ្ញីដបបបទេំសណីចូលរមួ្ការស្បក្តួ្ស្បដជង
យក្ថវកិាេសងខបខលី ដដលមានសរៀបរាប់េីសាលបំណង អាណត្ត ិ និងចំណ្តប់អារម្មណ៍ក្នុងការស្សាវស្ជាវ 
របេ់អងគការខលួន ម្ក្កាន់អងគការមូ្លនិធិអាេុីឱយបានសៅស្តឹ្ម្ដថងទី ២១ ដខ តុ្លា ឆ្ន  ំ២០១៩។ 

េំសណីការស្បក្តួ្ស្បដជងយក្ថវកិា ស្តូ្វមាន ោ៉ា ងសស្ចីនបំផុ្ត្ ៦ ទំេ័រ ដដលអាចេរសេរជាភាសា
ដខមរ ឬ ភាសាអង់សរលេក៏្បាន សោយេំសណីសនេះស្តូ្វបងាា ញេីចំណុចទងំអេ់ ដូចខាងសស្កាម្៖ 
 

• េិេណ៌នេីសបេក្ក្ម្ម និងសាលបំណងរបេ់អងគការ 
• អាណត្តិរបេ់អងគការ 
• បទេិសសាធន៍ និងចំណ្តប់អារម្មណ៍ក្នុងការស្សាវស្ជាវ  
• វេ័ិយ/ដផ្នក្ ដដលអងគការកំ្េុងដត្សធវីការងារសលីជាចម្បង 

• ទេសនទនសៅសលីស្បធានបទដដលសេនីចង់សធវីការស្សាវស្ជាវ (ចំននួ ២ សៅ ៣ ទំេ័រ ោ៉ា ងសស្ចីន
បំផុ្ត្) 

 

េូម្ចូលសៅសមី្ល និងសស្បីឯក្សារដណនលំម្អិត្ េតីេីរសបៀបបំសេញេំសណីសៅក្នុងទស្ម្ង់ដបបបទសេនីេុ ំ
(តំ្ណរភាជ ប់)។ 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RGhFuu9E2EuO_r7KUp4HcVNpdd4y-AtOs8A43G-TehNUREw4NTdXR1JaRkhRMjE3MEZWQzdXTU9ZMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RGhFuu9E2EuO_r7KUp4HcVNpdd4y-AtOs8A43G-TehNUREw4NTdXR1JaRkhRMjE3MEZWQzdXTU9ZMC4u
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ែំណាក់កាលរី ២ ៖ ែំផណើ រការផទ្ជើេផរ ើេ 
 

 អងគការមូ្លនិធីអាេុី (TAF) នឹងសធវីការេិនិត្យ និងវាយត្ដម្លពាក្យសេនីេុំ សោយដផ្អក្សលីលក្ខណៈ
វនិិចឆ័យ ដូចមានដចងខាងសលី។ TAF អាចេួរនបំដនថម្ ដល់អងគការោក់្េំសណី ស្បេិនសបីស្តូ្វការេ័ត៌្មាន 
ឬការបញ្ហជ ក់្បដនថម្ សហយីនឹងអនុញ្ហញ ត្ឱយអងគការសនេះោក់្ពាក្យសេនីេុំរបេ់ខលួនស ងីវញិម្តងសទៀត្។ TAF 
នឹងសស្ជីេសរេីយក្អងគការដដលស្តូ្វទទលួជំនយួចំននួ ៣ េស្មាប់ការផ្តល់ថវកិា ក្នុងម្យួសលីក្ៗ។ 
 

 តាម្ការរេឹំងទុក្ លទធផ្លដនការផ្តល់ជំនយួេីថវកិាាសំ្ទការស្សាវស្ជាវ សលីក្ទី ១ នឹងស្តូ្វសធវីការ
ស្បកាេ សៅដថងទី ១៣ ដខ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៩ ។ 
 

 ការវាយត្ដម្លោក់្េិនាុសលីេំសណី និងសស្ជីេសរេីេស្មាងំអងគការ នឹងស្តូ្វសធវីស ងី សោយដផ្អក្តាម្
លក្ខណៈវនិិចឆ័យ ដូចខាងសស្កាម្៖ 
 

លកខណៈវិ ិចឆ័យផទ្ជើេផរ ើេ ពិ ទុ 
បទេិសសាធន៍ក្នុងការសរៀបចំស្សាវស្ជាវសាលនសោបាយ ២៥% 

អងគការមិ្នដម្នរោា ភិបាលនន ដដលមានមូ្លោា នសៅក្នុងេហរម្ន៍ (CBOs) 
េមារម្ស្កុ្ម្ជនជាតិ្ភារតិ្ច ឬ អងគការមិ្នដម្នរោា ភិបាល និងស្កុ្ម្ដដលសធវីការជាម្យួ
ជនងាយរងសស្ាេះ ជាសដីម្។ 

២០% 

អងគការ ដដលមានការដឹក្ន ំនិង/ឬ បុរគលិក្ ម្ក្េីស្កុ្ម្ងាយរងសស្ាេះ (ឧ. េមារម្ស្រេតី 
េមារម្ជនេិការ េហរម្ន៍ដដលងាយរងសស្ាេះ ជាសដីម្) 

១៥% 

អងគការដដលសធវីស្បតិ្បត្តិការ សៅខាងសស្ៅរាជធានីភនំសេញ ១៥% 

េំសណីេស្មាប់ការស្សាវស្ជាវ សផ្ទត ត្េំខាន់សលីដផ្នក្េម្ភាេសយនឌ័្រ និងេងគម្បរោិប័នន 
រាប់ប េ្ូ លទងំេិការភាេផ្ងដដរ 

១៥% 

េំសណីេស្មាប់ការស្សាវស្ជាវ ជាស្បសភទេំសណីដដលសផ្ទត ត្សលីសាលនសោបាយ (ដដល
អាចផ្តល់នូវអនុសាេន៍ដដលអាចយក្សៅអនុវត្តជាក់្ដេតងបាន) 

១០% 
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ែំណាក់កាលរី ៣ ៖ ការវាយតម្មេ  ិងការដេវងរកព័ត៌ា បដ ែម (Due diligence) 
 

 ដផ្អក្តាម្ការសស្ជីេសរេីអងគការដដលស្តូ្វទទលួជំនយួសោយរណៈក្ម្មការវាយត្ដម្ល  TAF នឹងជូន
ដំណឹងដល់សាថ ប័នចំននួ ៣ ដដលស្តូ្វបានសស្ជីេសរេីសោយមានជាប់លក្ខខណខ  សដីម្បបីញ្ហជ ក់្េីឆនាៈរបេ់
េកួ្សរ ក្នុងការវាយត្ដម្ល និងការដេវងរក្េ័ត៌្មានបដនថម្ សោយ TAF េស្មាប់ការបញ្ហជ ក់្ចុងសស្កាយេីសាថ ន
ភាេក្នុងការសស្ជីេសរេីេកួ្សរ សៅចសនល េះដថងទី ១៦-២៧ ដខ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៩ ។ TAF នឹងសស្បីស្បាេ់    េតង់
ោរអបបបរមា ចំសពាេះការវាយត្ដម្លសនេះ សដីម្បផី្តល់ឱកាេដល់អងគការមិ្នដម្នរោា ភិបាលនន ដដលមាន
មូ្លោា នសៅក្នុងេហរម្ន៍ (CBOs) និងសាថ ប័នដដទសទៀត្ អាចចូលរមួ្ស្បក្តួ្ស្បដជងយក្ថវកិាសនេះ។ 
 
ែំណាក់កាលរី ៤ ៖ ផេចកតីជូ ែំណឹងែលា់ែ ប័ ដែលររួលបា ជំ ួយ 
 ិងការផ្តលេ់រិញ្ញបបទា  
 
 TAF នឹងចប់សផ្តីម្ស្បរល់ថវកិា ដល់អងគការដដលទទួលបានជំនយួនីម្យួៗ បនា ប់េីប េ្ ប់ការ
សស្ជីេសរេី និងបនា ប់េីអងគការទងំសនេះបានសរៀបចំតារាងមាតិ្កាស្សាវស្ជាវ ថវកិា និងរយៈសេលទទលួ
ជំនយួេស្មាប់ការស្សាវស្ជាវ។ បនា ប់ម្ក្ TAF នឹងសចញលិខិត្ផ្តល់ហរិ ញ្បបទន (LG) សៅឱយអងគការ
ដដលទទលួបានជំនយួនីម្ួយៗ ដដលជាកិ្ចេេនា រវាង TAF និង អងគការដដលទទលួបានជំនយួ។ លិខិត្
សនេះនឹងដចងលម្អិត្អំេីវសិាលភាេការងារ សោយដផ្អក្តាម្េំសណីរបេ់អងគការដដលទទលួបានជំនយួ រមួ្
មាន របាយការណ៍ កាលវភិារទទលួថវកិា និងកាលវភិារអនុវត្តការងារ។ អងគការដដលទទលួបានជំនយួ
អាចចប់សផ្តីម្ការងារស្សាវស្ជាវរបេ់ខលួនបាន លុេះស្តាដត្កិ្ចេស្េម្សស្េៀង និងថវកិាស្សាវស្ជាវរបេ់ខលួនស្តូ្វ
បានចុេះហត្ថសលខាជាសាថ េរ សោយ TAF។ 

តាម្ការរេឹំងទុក្ ថវកិានឹងអាចស្តូ្វបានស្បរល់សៅឱយអងគការដដលជាប់ជាសាថ េរក្នុងការទទលួបាន
ជំនយួសលីក្ទី ១ សនេះ សៅក្នុងចុងដខ ម្ក្រា ឆ្ន  ំ២០២០។  
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ព េកចំផណេះ ៖ រិ ន ័យ  ិងការពិភាកា ផែើមបកីារអភិវឌ្ឍផៅកមពុា 
 

ផេចកតីជូ ែំណឹងេតពីីការទ្បកតួទ្បដជងយកថវិកា 
 

ថវិកាគទំ្រការទ្ាវទ្ាវ (ផលើករី ១) 
េទ្ាប់អងគការកនងុទ្េុក ផ្វើការទ្ាវទ្ាវផោយឯករាជយ ផៅកនងុទ្បផរេកមពុា 

 
កាលបរសិចឆទឈប់ទទលួពាក្យ សៅដថងទី ២១ ដខ តុ្លា ឆ្ន  ំ២០១៩ 

 

ស ម្ េះអងគការ/សាថ ប័ន    

ស ម្ េះនយក្/ម្ស្រនតីទទលួបនាុក្    

អាេយោា នបចេុបបនន សលខទូរេ័េាទំនក់្ទំនង 
អាេយោា នអីុដម្៉ាលរបេ់អងគការ/សាថ ប័ន 

  

 

េមូផ្េើយ ឹងេណួំរខាងផទ្កាម ដែលទាក់រង ឹងអងគការ/ាែ ប ័របេអ់នក  
 

1. សតី្សបេក្ក្ម្មរបេ់សាថ ប័នអនក្ជាអវី? សតី្សាថ ប័នរបេ់អនក្មានសាលបំណងអវីដដរ? 

2. សតី្សាថ ប័នរបេ់អនក្ សផ្ទត ត្េំខាន់សលីស្បធានបទ/វេ័ិយអវី េស្មាប់ការស្សាវស្ជាវ? 

3. សតី្សាថ ប័នរបេ់អនក្ បសងកីត្ស ងី សៅក្នុងឆ្ន ណំ្ត? __________________ 

4. សតី្សាថ ប័នរបេ់អនក្ បានចុេះប ជ្ ីស្េបចាប់ ជាម្យួស្ក្េួងម្ហាដផ្ា ដដរឬសទ? ចេ/សទ 

5. េូម្ភាជ ប់ម្ក្ជាម្យួនូវ ចាប់ថត្ចម្លងដនរចនេម្ព័នធរបេ់សាថ ប័នអនក្ ដដលបងាា ញេីអភិបាលកិ្ចេ និង
ស្បតិ្បត្តិការ របេ់សាថ ប័នអនក្ (ឧ. ស្កុ្ម្ស្បឹក្ាភិបាល ជាសដីម្) ដូចមានក្នុងឧបេម្ព័នធ 

6. េូម្ផ្តល់េ័ត៌្មានទក់្ទងនឹងេមាេភាេ និងចំននួបុរគលិក្ សៅក្នុងសាថ ប័នរបេ់អនក្ ដូចតារាងខាង
សស្កាម្៖ 

 

ទ្បផភរបគុគលកិ ាែ  ភាពបំផពញ
ការង្ហរ 

ចំ ួ  

ក្ស្មិ្ត្ស្រប់ស្រង សេញសមា៉ា ង  

សស្ៅសមា៉ា ង  
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អនក្ស្សាវស្ជាវ សេញសមា៉ា ង  

សស្ៅសមា៉ា ង  

បុរគលិក្ាសំ្ទស្បតិ្បត្តិការ/បុរគលិក្ 
សផ្សងៗសទៀត្ 

សេញសមា៉ា ង  

សស្ៅសមា៉ា ង  

 

សតី្សាថ ប័នរបេ់អនក្ មានបុរគលិក្ស្បុេ ស្េី ប៉ាុនម ននក់្? 

 

 
បុរគលិក្ទងំអេ់ 

ាែ  ភាព ចំ ួ  
ស្េ ី  

ស្បុេ  

 
អនក្ស្សាវស្ជាវ 

ស្េ ី  

ស្បុេ  

បុរគលិក្ ដដលមានេិការភាេ  

 
បុរគលិក្ទងំអេ់ 

ជនជាតិ្ដខមរ  

ជនជាតិ្បរសទេ  

 

7. េូម្សរៀបរាប់សោយេសងខបេីត្នួទី ភារកិ្ចេ របេ់អនក្ស្សាវស្ជាវ ដដលបានបងាា ញសៅក្នុងរចនេម្ព័នធ
សាថ ប័នរបេ់អនក្ ដូចជា អនក្ស្សាវស្ជាវជាន់ខពេ់ អនក្ស្សាវស្ជាវ ជំនយួការអនក្ស្សាវស្ជាវ ជាសដីម្ (អនក្មិ្ន
ចបំាច់េិេណ៌នេីត្ួនទីរបេ់បុរគលិក្ណ្ត ដដលមិ្នដម្នជាអនក្ស្សាវស្ជាវសនេះសទ)។  
 

8. េូម្សរៀបរាប់េីស ម្ េះមាេ េ់ជំនយួ និងស ម្ េះរសស្មាងស្សាវស្ជាវ ដដលសាថ ប័នរបេ់អនក្ ធាល ប់បានទទលួ 
ក្នុងរយៈសេល ៣ ឆ្ន  ំក្នលងម្ក្៖ 

 

 

ឆ្ន  ំ ាា េជ់ ំួយ ផ ម្ េះគផទ្ាង 
   

   

   

   

 

9. េូម្សរៀបរាប់េីស្បភេថវកិាសផ្សងៗសទៀត្ ដដលសាថ ប័នរបេ់អនក្កំ្េុងដត្ទទលួនសេលបចេុបបនន 
 ___________________________________________________________________________ 
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10. សតី្សាថ ប័នរបេ់អនក្ ធាល ប់បានសបាេះេុម្ពផ្ាយឯក្សារស្សាវស្ជាវ (សាលនសោបាយ) ឬ ឯក្សារអតាថ    
ធិបាយដដលដផ្អក្សលីការស្សាវស្ជាវ (សាលនសោបាយ) សៅក្នុងសារេ័ត៌្មានសាធារណៈ (រាប់ប េ្ូ ល
ទងំសរហទំេ័រផ្ងដដរ) ក្នុងរយៈសេល ២ ឆ្ន  ំក្នលងម្ក្សនេះ ដដរឬសទ? េូម្សរៀបរាប់ស ម្ េះឯក្សារទងំ
សនេះឱយបានចំននួ ៣ ស ម្ េះអនក្និេនធ ចំណងសជីង និងទីតាងំ ដនឯក្សារស្សាវស្ជាវសនេះ។ ស្បេិនសបី
ោក់្ផ្សេវផ្ាយតាម្ស្បេ័នធអនឡាញ េូម្ផ្តល់ជា URL។ 

1. 

2. 

3. 

 

11. សតី្សាថ ប័នរបេ់អនក្ មានស្បេ័នធក្នុងការស្តួ្ត្េិនិត្យសមី្លស ងីវញិនូវឯក្សារស្សាវស្ជាវ តាម្រយៈការស្តួ្ត្
េិនិត្យសមី្លស ងីវញិដផ្ាក្នុង សោយបុរគលិក្ជាន់ខពេ់របេ់សាថ ប័នអនក្ តាម្រយៈការសធវីបទបងាា ញសៅ
ក្នុងេននិេីទ និង/ឬ តាម្រយៈការសបាេះេុម្ពផ្ាយសៅក្នុងទិននុបបវត្តិស្តួ្ត្េិនិត្យសមី្លស ងីវញិ សោយ
េហសេវកិ្ជាតិ្ និងអនតរជាតិ្ ដដរឬសទ? 

ចេ/សទ 

 

12. សតី្សាថ ប័នរបេ់អនក្ បានសធវីការទំនក់្ទំនងសទៀងទត់្ ជាម្យួអនក្សរៀបចំសាលនសោបាយ និងអនក្សធវី
សេចក្តីេសស្ម្ចចិត្តសផ្សងៗសទៀត្ ស្េម្ទងំអនក្ពាក់្េ័នធនន សៅថាន ក់្ជាតិ្ និង/ឬ សៅថាន ក់្សស្កាម្ជាតិ្ 
ដដរឬសទ? េូម្សរៀបរាប់ស ម្ េះសាថ ប័នរោា ភិបាល និងអងគការេងគម្េុីវលិេំខាន់ៗ ដដលសាថ ប័នរបេ់
អនក្បានេិសស្ាេះសោបល់ជាសទៀងទត់្ សលីការស្សាវស្ជាវរបេ់សាថ ប័នអនក្ ឱយបានចំននួ ៥។ 

 

13. សតី្សាថ ប័នរបេ់អនក្ បានចូលរមួ្ោ៉ា ងេក្ម្ម សៅក្នុងការស្សាវស្ជាវថមីៗ ឬបណ្តត ញសាលនសោបាយ
នន សដីម្បដីចក្រដំលក្ចំសណេះដឹង និងការអនុវត្តលអៗ  ដដរឬសទ? េូម្សរៀបរាប់ការស្សាវស្ជាវថមីៗ ឬ        
បណ្តត ញសាលនសោបាយសនេះ ឱយបានចំននួ ៥។ 

 

14. សតី្បចេុបបនន សាថ ប័នរបេ់អនក្ មានចងជាដដរូ ជាម្ួយសាថ ប័នស្សាវស្ជាវ (សាលនសោបាយ) ក្នុង
ស្បសទេក្ម្ពុជា ឬ អនតរជាតិ្ណ្តម្យួ សដីម្បសីធវីការេិក្ាស្សាវស្ជាវរមួ្ាន  និង/ឬ សធវីការត្េ ូម្តិ្ខាង
សាលនសោបាយរមួ្ាន  ដដរឬសទ? េូម្សរៀបរាប់ស ម្ េះសាថ ប័នស្សាវស្ជាវទងំសនេះ ឱយបានចំនួន ៥។ 

 

15. សតី្សាថ ប័នរបេ់អនក្ មានដផ្នការយុទធសាស្រេត េស្មាប់សរៀបចំអភិវឌ្ឍន៍េម្ត្ថភាេបុរគលិក្ និងសាថ ប័ន 
ដដរឬសទ? េូម្សលីក្ឧទហរណ៍ចំននួ ០១ េតីេីការក្សាងេម្ត្ថភាេ ដដលសាថ ប័នរបេ់អនក្សរៀបចំ    
ផ្តល់ជូនអនក្ស្សាវស្ជាវ ឬ បុរគលិក្សផ្សងសទៀត្។ 
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16. តាម្រយៈថវកិាាសំ្ទការស្សាវស្ជាវ សតី្អនក្នឹងសេនីនូវស្បធានបទអវី េស្មាប់សធវីការស្សាវស្ជាវដបប
េក្ម្ម? េូម្េិេណ៌នេីទេសនទនទក់្ទងនឹងការស្សាវស្ជាវរបេ់អនក្ និងេនយល់េីការរមួ្
ចំដណក្ដនការស្សាវស្ជាវរបេ់អនក្ក្នុងការាសំ្ទសាលនសោបាយសៅក្ម្ពុជា (េូម្េរសេរ
ចំននួ ២ សៅ ៣ ទំេ័រ ោ៉ា ងសស្ចីនបំផុ្ត្)។ 
 

ការោក់ពាកយផេនើេុ ំ
េូម្សផ្ញីពាក្យស្បធានបទស្សាវស្ជាវ ឬឯក្សារទេសនទន (concept note) សោយភាជ ប់ម្ក្ជាម្យួនូវ
រចនេម្ព័នធសាថ ប័នរបេ់អនក្ សៅកាន់  ponlokchomnes@asiafoundation.org សោយេរសេរបញ្ហជ ក់្
េីខាងសស្កាម្ថា៖ ការស្បក្ួត្ស្បដជងយក្ថវកិាាសំ្ទការស្សាវស្ជាវេនលក្ចំសណេះ / ស ម្ េះសាថ ប័នរបេ់អនក្ សៅ
ស្តឹ្ម្ដថងទី ២១ ដខ តុ្លា ឆ្ន  ំ២០១៩ សវលាសមា៉ា ង៥លាង ច។ 
  

*មានដត្សាថ ប័នដដលជាប់ក្នុងការសស្ជីេសរេីេស្មាងំប៉ាុសណ្តណ េះ ដដលនឹងស្តូ្វផ្តល់ដំណឹងជូន។ 

 

mailto:ponlokchomnes@asiafoundation.org
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