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ការច ូលរ ួមរបស់ក ្ រ ុមប ុ រស ស្រលាញ់  ប ុ រស ន ិង អ ្នកប ្ត ូ រភេទ(អ ្នកប ្ដ ូ រយែនឌ ័ រ)

ក ្ន ុងក ិច ្ចសន្ទនាថ ្នាក ់ជាត ិ នៃគ ំ រ ូម ូលន ិធ ិថ ្ម ី របស់ម ូលន ិធ ិសកល នៅក្ន ុងប ្ រទេសកម្ព ុជា 

នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ គំរូមូលនិធិថ្មីរបស់មូលនិធិសកល (NFM )បានចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការ។ ការដាក់បញ្ចូលគ្នានៃសង្គមស៊ីវិល និងប្រ

ជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់(KAP) (រួមបញ្ចូលទាំងបុរសដែលរួមភេទជាមួយបុរស (MSM) និងអ្នកប្ដូរភេទ) គឺជាលក្ខណៈសំខាន់មួយនៃ 

NFM នេះ។ វាគឺជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមួយក្នុងចំណោមលក្ខណៈ វិនិច្ឆ័យសំខាន់ៗ ក្នុងការវាយតម្លៃ ថាតើការអនុវត្តកម្មវិធីមូលនិធិ 

មានភាពរឹងមាំដែរឬទេ។ កិច្ចសន្ទនាថ្នាក់ជាតិ គឺជាពាក្យដែលបានប្រើដោយមូលនិធិសកល រៀបរាប់អំពីនិតិវិធីនៃការពិគ្រោះយោបល់

រួម ហើយក៏បានបន្តដំណើរការទៅមុខនៅថ្នាក់ជាតិ ក្រោមអត្ថន័យ ក្នុងការជូនដំណឹងគ្រប់ដំណាក់កាល នៃដំណើរការគំរូមូលនិធិថ្មី 

របស់មូលនិធិសកល(NFM   ) ។ 

ដូច្នេះ ដំណើរការកិច្ចសន្ទនាថ្នាក់ជាតិ បានបង្ហាញនូវឱកាសដ៏សំខាន់សម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិល ដែលតំណាងឲ្យក្រុមបុរសស្រលាញ់បុរស 

និងអ្នកប្តូរភេទ ក្នុងការចូលរួមយ៉ាងពេញលេញ នៅក្នុងដំណាក់កាលនៃ NFM នេះ។ មគ្គុទេសក៏ធនធាននេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បី

ជួយដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិល ក្នុងការយល់ដឹងមូលនិធិគំរូថ្មី  (NFM) ព្រមទាំងការចូលរួម ដ៏ មាន ប្រសិទ្ធិភាព ជាមួយកិច្ចសន្ទនាថ្នាក់ជាតិ 

តាមរយៈដំណាក់កាលសំខាន់ៗ របស់ NFM នេះ។ 

មគ្គុទេសក៏ធនធាននេះ ផ្សាភ្ជាប់ទៅនឹងការទំនាក់ទំនងកាលបរិច្ឆេទដ៏សំខាន់ៗ  ព្រមទាំងឯកសារដែលមានសារៈប្រយោជន៍ ដែលអាចរកឃើ

ញនៅចុងបញ្ចប់នៃមគ្គុទេសក៍នេះ។ 

ចូរផ្តល់មតិរបស់អ្នកឲ្យយើង

APCOM ផងដែរ ក៏បានស្វាគមន៍អ្នកនូវការផ្តល់ជាមតិយោបល់ស្តីពីការចូលរួមរបស់អ្នក  ជាមួយដំណើរការកិច្ចសន្ទនាថ្នាក់ជាតិ។

លោកអ្នកអាចចូលរួមក្នុងការ ស្ទង់មតិរបស់យើងជាមួយគេហទំព័រ https://www.surveymonkey.com   ឬអាចផ្តល់យោបល់ដោ

យផ្ទាល់មកកាន់ពួកយើងតាមរយៈអ៊ីមែល៖ apcom@apcom.org

អ្នកចូលរួមជាអ្នកមកពីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ដែលពិភាក្សាអំពីការចូលរួមដ៏សំខាន់របស់សហគមន៍  ជាមួយកិច្ចសន្ទនាថ្នាក់ជាតិនៅមណ្ឌលប

ណ្តាញការងារស្វែងរកការគាំទ្ររបស់មូលនិធិសកល  ក្នុងទិវាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជម្ងឺអេដស៍ ឆ្នាំ ២០១៤, នៅទីក្រុងមែលប៊ន ប្រទេសអូស្ត្រាលី។  

2. ការចូលរួមរបស់ក្រុមបុរសស្រលាញ់ បុរស និងអ្នកប្តូរភេទក្នុងកិច្ចសន្ទនាថ្នាក់ជាតិ នៃគំរូមូលនិធិថ្មីរបស់មូលនិធិសកល 

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា 
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Factsheet

ការចូលរួមរបស់ក្រុមបុរស ស្រលាញ់  បុរស និង អ្នកប្តូរភេទ(អ្នកប្ដូរយែនឌ័រ)

ក្នុងកិច្ចសន្ទនាថ្នាក់ជាតិ នៃគំរូមូលនិធិថ្មីរបស់មូលនិធិសកល 

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា 



2
ការច ូលរ ួមរបស់ក ្ រ ុមប ុ រស ស្រលាញ់  ប ុ រស ន ិង អ ្នកប ្ត ូ រភេទ(អ ្នកប ្ដ ូ រយែនឌ ័ រ)

ក ្ន ុងក ិច ្ចសន្ទនាថ ្នាក ់ជាត ិ នៃគ ំ រ ូម ូលន ិធ ិថ ្ម ី របស់ម ូលន ិធ ិសកល នៅក្ន ុងប ្ រទេសកម្ព ុជា 

1. ការផ្តល់គំរូមូលនិធិថ្មីគឺជាអ្វី?

ការធានាឲ្យបានចំពោះឥទ្ធិពលធំជាងមុន ដោយផ្តោតចំពោះធនធានបន្ថែមទៀតទៅលើ បណ្តាប្រទេសដែលមានបន្ទុកជម្ងឺ

អាត្រាខ្ពស់បំផុត និងសមត្ថភាពទាបបំផុត ហើយមិនមាន ធនធានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការឆ្លើយតបទៅលើបន្ទុករបស់ពួកគេ។ 

មូលនិធិដែលកំណត់បាន តាមរយៈថវិការដែលបានបម្រុងទុកនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយ ( មូលនិធិដែលបានបម្រុងទុក ) ។

ទស្សនៈ មានមហិច្ឆតាតាមរយៈ “មូលនិធិលើកទឹកចិត្ត”  នឹងធ្វើការប្រកួតប្រជែងចំពោះសំណើដ៏មានមហិច្ឆតា ដែលមិនមែនជាផ្នែ

កនៃការផ្តល់មូលនិធិ (ថវិកាលើកទឹកចិត្ត) ។

កាលវិភាគអាចបត់បែនបានសម្រាប់ដំណើរការផ្តល់មូលនិធិ ដើម្បីឲ្យសមស្របក្នុងការកំណត់ពេលវេលារបស់ថ្នាក់ជាតិ។

ធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងដំណើរការផ្តល់មូលនិធិ ដែលគ្រប់គ្រងដោយ គណៈកម្មាធិការ សម្របសម្រួលយន្តការមូលនិធិស

កលប្រចាំប្រទេស (CCM ) ។ 

ការផ្តល់គំរូមូលនិធិថ្មី (NFM) នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីនាំយកមកនូវយុទ្ធសាស្រ្ត របស់អង្គការមូលនិធិសកល នៃការជួយផ្តល់មូ

លនិធិសំរាប់ផលប៉ះពាល់ទៅជីវិតមនុស្ស។   គំរូមូលនិធិថ្មី (NFM) នេះមានបំណងដើម្បីកែលម្អផ្លូវដល់មូលនិធិសកល ក្នុងការ វាយតំលៃ 

ការអនុម័ត ការចំណាយប្រាក់ និងការត្រួតពិនិត្យថវិកា។ លក្ខណៈស្នូលរបស់ NFM មាន: 

ការដាក់ពាក្យធ្វើកម្មវិធីធំៗនឹង ត្រូវ បាន ធ្វើឡើង តាមបែប កម្មវិធី ស្ដ ង់ ដារ   តាមរយៈ  ដំណើរ ការ ផ្តល់ មូល និ ធិមួយ ដែល គ្រប់គ្រង ដោយ 

គណៈកម្មាធិការនេះ (CCM)។ CCMs គឺជាអង្គភាពកម្រិត ថ្នាក់ ជាតិដែល រៀបចំ  និង ភ្ជាប់ ពាក្យស្នើសុំថវិកា សម្រាប់ ប្រភេទជម្ងឺនីមួយៗ  

(ហៅថា “ឯកសារទស្សនទាន “ ) គ្រប់គ្រង កិច្ច ព្រម ព្រាងថវិកាជំនួយ   ព្រមទាំង ធ្វើការ ជ្រើស តាំង អ្នកទទួលជំនួយផ្ទាល់ និង អ្នក ទទួល 

ជំនួយបន្ត។ CCMs ចូលរួម  ផ្ទាល់ ជាមួយ  លេខាធិការដ្ឋានមូលនិធិ សកល   តាម រយៈ ប្រធាន ផ្នែក គ្រប់គ្រងមូលនិធិ (FPM ) ។    

គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួល យន្តការមូលិធិសកល (CCMs) គឺ ត្រូវ ទទួលខុស ត្រូវផងដែរ   ចំពោះ ការ ចូលរួម របស់ ភាគី ពាក់ព័ន្ធ នៅ ក្នុង 

ប្រទេស    តាមរយៈដំណើការ នៃការស្នើសុំធ្វើកម្មវិធី  ព្រមទាំងអាយុកាលនៃថវិកាជំនួយ ។ 

ក្រៅ ពី ការដាក់ពាក្យស្នើសុំធ្វើកម្មវិធី តាមស្តង់ ដា រទំាងអស់ ក៏នៅមាន ការដាក់ពាក្យស្នើសុំធ្វើកម្មវិធី មិន មែនស្តង់ដារ 

ចំនួន៤កម្មវិធីរួមមាន របេង និងអេដស៍, កម្មវិធីពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាល, កម្មវិធីថ្នាក់ តំបន់  ព្រមទាំង កម្មវិធី មិនមែន របស់ គណៈកម្មាធិការ

សម្របសម្រួលយន្តការមូលិធិសកល (CCM )។ មាន កម្មវិធី  របេង  និង មេរោគ អេដស៍  ព្រមទាំងកម្មវិធីថ្នាក់តំបន់ មួយប៉ុណ្ណោះ គឺទំនងត្រូវ 

នឹងការ ពាក់ព័ន្ធ អង្គការ សង្គម ស៊ីវិល ។ កម្មវិធី  រួម មាន  របេង  និង មេរោគ អេដស៍ គឺ អនុវត្ត តាម ដំណាក់ កាល ដូចគ្នា  នឹង កម្មវិធី ស្តង់ ដារ នោះដែរ  

ប៉ុន្តែ ឯកសារ ទស្សនទាន នេះ នឹងមាន ការ ទាក់ ទង ទៅ នឹង ការ ឆ្លង មេរោគ អេដស៍  និង ជម្ងឺ របេង   ជា ជាង ការ ដាក់ដាច់ ដោយ ឡែក ពី គ្នា ។ កម្មវិធី 

ជា តំបន់ តែ មួយ គត់ អនុវត្ត តាម ពីរ ដំណាក់កាលគឺ : ការ ភ្ជាប់មកនូវ ការបង្ហាញ ផល ប្រយោជន៍  និង ការ ភ្ជាប់មក នូវឯកសារទស្សនទានថ្នាក់  តំបន់ ។

ពាក្យស្នើសុំធ្វើកម្មវិធី
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ការច ូលរ ួមរបស់ក ្ រ ុមប ុ រស ស្រលាញ់  ប ុ រស ន ិង អ ្នកប ្ត ូ រភេទ(អ ្នកប ្ដ ូ រយែនឌ ័ រ)

ក ្ន ុងក ិច ្ចសន្ទនាថ ្នាក ់ជាត ិ នៃគ ំ រ ូម ូលន ិធ ិថ ្ម ី របស់ម ូលន ិធ ិសកល នៅក្ន ុងប ្ រទេសកម្ព ុជា 

មូល និ ធិ ភាគ ច្រើន  ចេញមកពីមូល និ ធិបម្រុង ទុក  និងទឹកប្រាក់កំណត់ ដោយ អង្គការ មូលនិធិ សកល ទៅឲ្យ ប្រទេស នីមួយៗ ។ មូលនិធិ សកល 

នឹងប្រាស្រ័យទាក់ទងជា លើក ដំបូងជាមួយគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលយន្តការមូលនិធិសកលជាកន្លែងផ្តុំ “ថវិកា តម្រង់ទិស  “  ។ នេះ ជា ចំនួន 

ទឹកប្រាក់ មូលនិធិ ស្នូល ដែល ប្រទេស មួយ អាច រំពឹង ថា នឹង ត្រូវបាន គេផ្ដល់ ឲ្យ ។ រឿងនេះគប្បីប្រើជា ម គ្គុ ទេស  ក៏ មួយនៅពេលដែលរៀបចំសំណេរឯ

កសារទស្សនទាន  ។ 

ចំពោះ ការ ផ្តល់ មូលនិធិ បាន បម្រុង ទុក  សំណើ  ដែល មាន មហិច្ឆតា  មានផល ប៉ះពាល់ ខ្លាំង និងមាន និរន្តរភាព  ទំនងជាទទួល បាន មូលនិធិទៅតាម  

មូលដ្ឋាន ក្នុង ការ ប្រកួត ប្រជែង តាម រយៈ “ថវិកា  លើក ទឹក ចិត្ត “ ។ ទោះ បី យ៉ាង ណា ក៏ការ ផ្តល់ ថវិកា លើក ទឹក ចិត្ត គឺ មិន ត្រូវ បាន ធានាឡើយ ។  

ការស្នើ ថវិកាមួយណាក៏ដោយ ដែល ត្រូវ បាន ចាត់ ទុក ថា  សមគួរ  ប៉ុន្តែ មិន បាន ផ្តល់ មូលនិធិ នៅ ក្រោម  ថវិកា លើក ទឹក ចិត្ត   និងបាន បម្រុង ទុក    

នេះ នឹង ត្រូវ បាន ចាត់ ទុក ជា “ តម្រូវ ការ មាន គុណភាពដែលមិនទទួលបានថវិកា “,     អាចនឹង ត្រូវ បាន ទទួល ការ ឧបត្ថម្ភ ថវិកា នៅ ថ្ងៃ អនាគត ប្រសិន 

បើ កា លៈទេ សៈ ផ្លាស់ ប្តូ រ ។ ពេលដែល ដាក់ភ្ជប់មកឯសារទស្សនទាន , បេក្ខជន ត្រូវការ លើក ទឹក ចិត្ត អោយបង្ហាញ ពី ចំនួន សរុប ពេញលេញ 

នៃ តម្រូវ ការ មូល និ ធិ របស់ ខ្លួន , ដូច្នេះ ដើម្បី កំណត់ ចំនួនថវិកាប៉ុន្មានដែលពួក គេ អាច ទទួល បាន  តាម រយៈ ការផ្តល់មូល និ ធិ   បម្រុង ទុក ថវិកា លើក 

ទឹក ចិត្ត  តាមសក្តា នុ ពល និង ការ ផ្តល់ ថវិកា  ព្រមទាំងតម្រូវ ការ មាន គុណភាពដែលមិនទទួលបានថវិកាតាមសក្តា នុ ពល ។ 

ប្រភព មូលនិធិ
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ក ្ន ុងក ិច ្ចសន្ទនាថ ្នាក ់ជាត ិ នៃគ ំ រ ូម ូលន ិធ ិថ ្ម ី របស់ម ូលន ិធ ិសកល នៅក្ន ុងប ្ រទេសកម្ព ុជា 

2. តើដំណាក់កាលសំខាន់នៃគំរូមូលនិធិថ្មី( NFM )មានអ្វីខ្លះ?

ប្រភព: សម្រួលចេញពី “សៀវភៅធនធានសម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យសុំគំរូមូលនិធិថ្មីរបស់មូលនិធិសកល”

កិច្ចសន្ទនាថ្នាក់ជាតិ កំពុងបន្ត

ដឹកនាំដោយគណៈ

ពេលវេលាកំណត់:

កម្មាធិការសម្របសម្រួលយន្តការ មូលិធិសកល ( CCM )

កំពុងបន្ត

នេះ គឺ ជា ដំណើរ ការ ពិគ្រោះ យោបល់ មួយ ដែល កំពុង បន្ត នៅ ក្នុង កម្រិត ថ្នាក់ជាតិ  ដើម្បីរៀបចំ យុទ្ធ វិធីសុខភាពថ្នាក់ ជាតិ  និង ការពង្រឹង សុខាពិបាល  ព្រមទាំងប្រព័ន្ធ 

សហគមន៍ ។ មិនមាន គំរូ  កិច្ច សន្ទនាថ្នាក់ជាតិ  ដែលគួរ ប្រតិ ប ត្តិ ការ  បែបណានោះ ទេ ។ កិច្ច សន្ទនាថ្នាក់ជាតិ កំពុងបន្ត គឺ ពាក់ព័ន្ធ ទៅ គ្រប់ ទិដ្ឋភាព ទាំងអស់នៃ ជំនួយ 

មូលនិធិ សកល , ការផ្ដល់ ការ ពិភាក្សា ជា អាទិភាព ថ្នាក់ ជាតិ តាម រយៈ ការរៀបចំ កិច្ច ចរចា   នៃ សំណើការ ផ្តល់ មូលនិធិ ,  ការពាក់ពន្ធ័ទៅនឹងការ អនុវត្ត  និង ត្រួតពិនិត្យ 

ថវិកា។ គណៈកម្មាធិការ សម្របសម្រួលយន្តការមូលនិធិសកល  តំរូវ ទាញយក  ដំណើរការ កិច្ច សន្ទនា ថ្នាក់ជាតិ នេះ  អោយកាន់តែ ទូលំទូលាយ ដើម្បី ជូនដំណឹង  

ការរៀបចំសំណើសុំមូលនិធិ ទៅឲ្យ មូលនិធិសកល ។

 ដំណើរ ការ កិច្ច សន្ទនា ថ្នាក់ជាតិ  ចាំបាច់ ត្រូវ ទូលំ ទូលាយ  បើក ចំហ  ព្រមទាំង មាន តម្លាភាព ។ ក្រៅ ពី  សង្គម ស៊ីវិល និង ប ណ្តា ញ របស់ប្រជាជនងាយរងគ្រោះ 

(KAP) ដំណើរ ការ កិច្ច សន្ទនាថ្នាក់ ជាតិគួរ តែ មាន ក្រសួង សុខាភិបាល  ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួង ផែនការ  វិស័យ ឯកជន វិស័យ សាធារណៈ អង្គការ មូលដ្ឋានសាសនា   អ្នក 

ជំនាញ សិទ្ធិ មនុស្ស មនុស្ស ដែល ងាយ រងគ្រោះ បំផុត ទៅ  ហើយ  រង ផល ប៉ះពាល់ ដោយ ជម្ងឺ ទាំង បី   ដៃគូ  បច្ចេកទេស  និង  ហិរញ្ញវត្ថុផ្សេង ទៀត រួម ទាំង មូលនិធិ សកល ។ 

TRP

GAC

GAC ke-2

Dewan

កិច្ចសន្ទនាថ្នាក់ជាតិ កំពុងបន្ត

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត / ករណី 

ផ្តល់ជំនួយ

ឯកសារទស្សនះ 

2-3 ខែ

ការធ្វើគំរោងថវិកា 

1,5-3 ខែ

អនុវត្តន៍ថវិកាចំនួន 

3 ឆ្នាំ

2,5 ខែ 2,5 ខែ
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ក ្ន ុងក ិច ្ចសន្ទនាថ ្នាក ់ជាត ិ នៃគ ំ រ ូម ូលន ិធ ិថ ្ម ី របស់ម ូលន ិធ ិសកល នៅក្ន ុងប ្ រទេសកម្ព ុជា 

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ជាតិ / សំណើផ្តល់ជំនួយថវិកា

ដឹកនាំដោយ

ពេលវេលាកំណត់

មន្រ្តីរាជរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ

កំណត់ដោយមន្រ្តីរាជរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ

មូលនិធិសកលនឹងមានមូលដ្ឋានគាំទ្ររបស់ខ្លួន ទៅលើឯសារទស្សនទានធ្វើឡើង ទៅលើផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិ 

និងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តសុខភាព។ យុទ្ធសាស្រ្ត ទាំងនេះមាន:

នៅក្នុងករណីដែលប្រទេសមួយមិនមានផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិរឹងមាំ ករណីផ្តល់ជំនួយ អាចត្រូវបានរៀបចំជាមួយជំនួយរបស់អង្គការ UNAIDS 

ដើម្បីគាំទ្រដល់កម្មវិធីមូលនិធិ សកល ។

ត្រូវមានភាពរឹងមាំ, អាទិភាព និងការចំណាយ

រៀបចំតាមរយៈកំលាំង ពហុភាគីពាក់ព័ន្ធ និងការរួមបញ្ចូល 

  

ស្របជាមួយគោលការណ៍ណែនាំ បទដ្ឋានអន្តរជាតិ 

ផ្អែកលើទិន្នន័យ នៃការរីករាលដាល  ទៅតាមអាយុនិងភេទ

ការវិភាគលើបញ្ហាសិទិ្ធមនុស្ស យែនឌ័រ អ្នករងផលប៉ះពាល់ ឧបសគ្គផ្នែកច្បាប់ សង្គម និងបញ្ហាផ្សេងៗទៀត ដែលមានផល

ប៉ះពាល់ក្នុងការទទួលបានសេវាសុខភាព   

 ក្របខ័ណ្ឌការចំណាយទូទៅ ព្រមទាំងយន្តការការវាយតម្លៃ និងត្រួតពិនិត្យដ៏សមស្រប។

ឯកសាទស្សនទាន

ដឹកនាំដោយ

គណៈកម្មាធិការ សម្របសម្រួល យន្តការ មូលនិធិសកល

គណៈកម្មាធិការ សម្របសម្រួល យន្តការ មូលនិធិសកល

២  ឬ ៣ ខែ

ឯកសារទស្សនទាន មួយ គឺ ជា ឯកសារ យុទ្ធ សា ស្រ្ត កម្រិត ខ្ពស់  ដែលគូសបញ្ជាក់ អំពី ការ ស្នើ  សុំជំនួយ មូល និ ធិ ។ វា ត្រូវ បាន គេ រំពឹង ថា សរសេរពី 

ចន្លោះ  30-40 ទំព័រ  ហើយក៏ មិនគួរ មាន រូបភាព លម្អិត  ជំនួយ ថវិកានេះទេ ។ សម្រាប់ ការដាក់ពាក្យស្នើសុំកម្មវិធី តាមស្តង់ ដារ  មូលនិធិ សកល 

នឹង ទទួល យក តែ  ឯកសារទស្សនទានមួយប៉ុណ្ណោះ ពីប្រទេស នីមួយ ៗ ទៅតាមជម្ងឺ។ ទាំងអស់មាន កាល បរិច្ឆេទ ភ្ជាប់ឯកសារទស្សនទានចំនួន៩  

នៅ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៦ (មើល កាល បរិច្ឆេទ សំខាន់ នៅ ខាងចុង នៃ ឯកសារ នេះ )។ ឯកសារទស្សនទានមាន ៤ ជំពួក :  

១. បរិបទ ប្រទេស  : ការវិភាគ បរិបទ ជម្ងឺ បច្ចុប្បន្ន នៅ ក្នុង ប្រទេស, រឿង នេះ គួរ តែ រួម បញ្ចូលនូវបញ្ហា  សុខភាព   ឧបសគ្គ ប្រព័ន្ធ សហគមន៍  សិ 

ទ្ធិ មនុស្ស  និង ឧបសគ្គ យេនឌ័រ ដើម្បី ទទួលបានសេវា សុខភាព ។

២. ទ្រង់ទ្រាយនៃការ ផ្តល់ ថវិកា   ការបន្ថែម  និរន្តរភាព : គឺជាការ រៀបរាប់មួយ នៃ ការ ផ្តល់ មូលនិធិ នា ពេល បច្ចុប្បន្ន  និងការ ប្រ មើល 

មើលសំរាប់កម្មវិធី ថ្នាក់ ជាតិ  ទៅលើរយៈពេល នៃ ការផ្តល់ជំនួយ  តាមបែប  សំណើ។ រឿងនេះ អនុញ្ញាត ឲ្យ អ្នក ត្រួត ពិនិត្យ  យល់ អំពី ការ 

ប្តេ ជ្ញា ចិត្ត នាបច្ចុប្បន្ន  និង អនាគត  ទៅលើជម្ងឺ ដែលមានតាមប្រភេទ និងការវាយ តម្លៃ ការ អនុលោម ជាមួយ តម្រូវ ការហិរញ្ញ ប្ប ទាន  សម 

ភាគី  ព្រមទាំងការ កំណត់ គម្លាត នៃការផ្តល់មូលនិធិ របស់ កម្មវិធី ថ្នាក់ជាតិ ។ “ ការបន្ថែមថវិកា”   សំដៅ ទៅលើ គោលការណ៍ ការផ្តល់ថវិកា 

មូលនិធិ សកល ដែល អាច ធ្វើការបន្ថែមហើយល្អជាជាង ការ ជំនួសពី ប្រភព មូលនិធិ ផ្សេង ទៀត ។ 

៣. សំណើ ការផ្តល់ថវិកា: អ្នកដាក់ពាក្យ មាន អាទិ ភាព សុំ  ថវិកាជំនួយពី  មូលនិធិ សកល  រួម ទាំង ការ បញ្ចេញ មតិ  ដ៏ពេញ លេញ នៃ តម្រូវ ការ ដែល មាន 

គុណភាព ។ 

៤. ការរៀបចំអនុវត្តន៍  និង ការវាយតម្លៃ ហានិភ័យ : ក្រោយពី ការ កំណត់ បទ អន្តរាគមន៍ ដែល បាន រួម បញ្ចូល នៅ ក្នុង ការ ស្នើ សុំ មូល និ ធិ 

ដែលបាន ស្នើ  គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលយន្តការមូលនិធិសកល  ត្រូវតែ បញ្ជាក់ ព្រមទាំង រៀបរាប់ អំពី អង្គការ សំខាន់ៗ ដែល បាន ចូល រួម នៅ 

ក្នុង ការ អនុវត្ត  និង ត្រួតពិនិត្យ ថវិកាជំនួយ   (អ្នក ទទួលជំនួយផ្ទាល់ ) ។
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ការច ូលរ ួមរបស់ក ្ រ ុមប ុ រស ស្រលាញ់  ប ុ រស ន ិង អ ្នកប ្ត ូ រភេទ(អ ្នកប ្ដ ូ រយែនឌ ័ រ)

ក ្ន ុងក ិច ្ចសន្ទនាថ ្នាក ់ជាត ិ នៃគ ំ រ ូម ូលន ិធ ិថ ្ម ី របស់ម ូលន ិធ ិសកល នៅក្ន ុងប ្ រទេសកម្ព ុជា 

ក្រុមត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេស / គណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យ និងអនុម័តថវិកាជំនួយ

ដឹកនាំដោយ :

ពេលវលាកំណត់ :

ក្រុមត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេស / គណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យ  និងអនុម័តថវិកាជំនួយ

១ខែ  ឬ ២ខែកន្លះ

ក្រុមត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេស (TRP )  គឺជាក្រុមអ្នកជំនាញឯករាជ្យមួយដែល វាយតម្លៃឯកសារទស្សនទានចំពោះគុណភា

ព និងការលើកឡើងពីបច្ចេកទេស។ ក្រុមត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេស (TRP ) នឹងជួបគ្នាចំនួន ៩ដង ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៦ ។ 

ក្រុមត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេស (TRP ) នឹងពិចារណាទៅលើ:  

ប្រសិន បើក្រុមត្រួតពិនិត្យ បច្ចេកទេស (TRP )  មាន ការ ពេញ ចិត្ត ជាមួយ នឹង គុណភាព ឯកសារទស្សនៈ នេះ  វានឹង បង្កើតជា អនុសាសន៍ 

ក្នុងការផ្តល់ មូលនិធិ ទៅ ឲ្យ គណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យ  ក្នុងការអនុម័តថវិកាជំនួយ(GAC ) ។ ទោះ យ៉ាង ណា ក្រុមត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេស 

(TRP )នេះ  ប្រហែលអាច សម្រេច បានថាឯកសារទស្សនទាន មួយនេះ គឺ មិន ទាន់ រួចរាល់នៅ ឡើយទេ។ បន្ទាប់ មក វា នឹង ផ្តល់ 

យោបល់ទៅវិញទៅឲ្យ គណៈកម្មាធិការ សម្របសម្រួលយន្តការមូលនិធិសកល  ហើយ ស្នើ សុំឲ្យឯកសារទស្សនទានដែល បាន កែ សំ រួល 

ផ្ញើរជូនមក។ GAC គឺ ជាគណៈ ក ម្មា ការ  នៃ ការ គ្រប់ គ្រង មូល និ ធិ សកល ជាន់ ខ្ពស់ មួយរួម គ្នា ដោយមានតំណាង ដៃគូ បច្ចេកទេស ។ ដោយ 

ពឹងលើ អនុសាសន៍ របស់ ក្រុមត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេស (TRP ) និង គណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យ  ការអនុម័តថវិកាជំនួយ (GAC) បាន សម្រេច 

ចិត្ត នៅ លើ កម្រិត ចុង ក្រោយ នៃ ការ ផ្តល់ ថវិកា ចំពោះឯកសារទស្សនទាន នេះ  រួម ទាំង ថវិកា លើក ទឹក ចិត្ត ណា មួយ បន្ថែម ទៀត ។ រឿនេះក៏ 

ក្លាយ   ជា មូលដ្ឋាន សំរាប់ការធ្វើគំរោង ថវិកា។ គណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យ  ការអនុម័ត ថវិកាជំនួយ (GAC) ពិនិត្យ មើលការដាក់ សុំ មូល និ 

ធិ សម្រាប់ : 

ការលើកឡើងពីវិធីសាស្រ្ត: តើវិធីសាស្រ្តបានឆ្លើយតបដែរឬទេទៅនឹង អាទិភាពពីការរីករាលដាលនៃជម្ងឺ (អេពីដេមី) និងគម្លា

តប្រព័ន្ធសុខភាពដែលមានការរិះគន់  ព្រមទាំងការប្រើវិធីសាស្រ្ត ការអនុវត្ត បច្ចេកទេស អំណះអំណាងជាមូលដ្ឋានដ៏ល្អ  និងការផ្

តោតទៅតាមយុទ្ធសាស្រ្តលើក្រុមរងផលប៉ះពាល់ រួមទាំងសំណើពង្រឹងចំណុចពាក់ព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធនេះ? 

ភាពអាចធ្វើបាន - តើមានសមត្ថភាពចាំបាច់សម្រាប់ការអនុវត្ត ការចូលរួ ម និងដំណើរការ បានគ្រប់គ្រាន់ ជាមួយប្រជាជនកំពុងតែចូលរួម

លើការទទួលសេវា    ការទទួលស្គាល់ ការឆ្លើយតបទៅនឹងឧបសគ្គ ព្រមទាំងការគៀបសង្កត់នៅក្នុងស្រុកដែរឬទេ ? 

សក្តានុពលសម្រាប់លទ្ធផលដែលប្រកបដោយនិរន្តរភាព - តើលទ្ធផល និងការរួមផ្សំ មានចំពោះយុទ្ធសាស្រ្តផ្សេងៗ ព្រមទាំង

កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថ្នាក់ជាតិ និងអន្តរជាតិ ដែរឬទេ?  

តម្លៃជាសាច់ប្រាក់ - តើមានផលប្រយោជន៍ជាអតិបរមាពីធនធាន ដែលមានទៅលើដំណាក់កាល នៃពេលវេលាច្បាស់លាស់ដែរទេ?

• 

• 

• 

• 
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ក ្ន ុងក ិច ្ចសន្ទនាថ ្នាក ់ជាត ិ នៃគ ំ រ ូម ូលន ិធ ិថ ្ម ី របស់ម ូលន ិធ ិសកល នៅក្ន ុងប ្ រទេសកម្ព ុជា 

 ការផ្តល់ថវិការ ជា យុទ្ធ សា ស្រ្ត ដើម្បី បង្កើន ការ គ្រប ដ ណ្ត ប់ លទ្ធផល និង ផល ប៉ះពាល់  ទៅតាមកម្រិត ដែល បាន ទាមទារ ឲ្យមាន ការ ត្រួត ពិនិត្យ ពេញ លេញ នៃ 

ការរីករាលដាលនៃជម្ងឺ 

ការវិភាគពីគម្លាត  ហិរញ្ញវត្ថុ  និង កម្មវិធី   គឺតម្រឹម ទៅតាម យុទ្ធ សា ស្រ្ត ផែនការជាតិ និង គោលដៅ

ការ ផ្តល់ថវិការគ្រប់ គ្រាន់  បាន ធ្វើឡើងដោយ មានការឆ្លងកាត់លុយជំនួយ ដើម្បីដោះ ស្រាយ បញ្ហា សិទ្ធិ មនុស្ស , យែនឌ័រ , ការ ពង្រឹង ប្រព័ន្ធសហគមន៍   និង 

ប្រជាជនរងផលប៉ះពាល់ ឲ្យបានសមរម្យ

ការ គ្រប់គ្រង ហានិភ័យ  និង វិធាន ការ កាត់បន្ថយ, ការគ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុ  និង ត្រួតពិនិត្យ ថវិកា ការ គ្រប់ គ្រង ជំនួយ ឥត សំណង, ព្រមទាំង 

បញ្ហាចំណាយលើការងារប្រត្តិបត្តិ និង តំលៃជាសាច់ប្រាក់

និរន្តរភាព ចំពោះការផ្តល់ជំនួយដែលមានឥទ្ធិផលរបស់មូលនិធិ សកល  និង បង្កើន ការ រួមចំ ណែក ក្នុង ស្រុក ។  

• 

• 

• 

• 

• 

ការចូលរួមរបស់ក្រុមបុរសស្រលាញ់ បុរស និងអ្នកប្តូរភេទក្នុងកិច្ចសន្ទនាថ្នាក់ជាតិ នៃគំរូមូលនិធិថ្មីរបស់មូលនិធិសកល នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

 បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យ ការអនុម័តថវិកាជំនួយ(GAC)អ្នកដាក់ពាក្យនឹងទទួលសំណុំបែបបទស្តីពី  

«ការវាយតំលៃឯកសារទស្សនទាន និងប៉ារ៉ាម៉ែត្រ សម្រាប់ការធ្វើផែនការ ថវិកា«   ប្រាប់ពួកគេពីការធ្វើទំរង់កំរិតឧត្តម សម្រាប់ការធ្វើផែនការថវិកា  និងសង្ខេបបញ្ហានានា

ដែលបានលើកឡើងដោយក្រុមត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេស (TRP )  ព្រមទាំងគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យ ការអនុម័តថវិកាជំនួយ(GAC) ដើម្បីជាតំរូវការដោះស្រាយក្នុង

អំឡុងពេលការធ្វើផែនការថវិកា និងការអនុវត្ត ថវិកាជំនួយ។

ការធ្វើផែនការរៀបចំថវិកា

ដឹកនាំដោយ:

ពេលវេលាកំណត់  ១ខែកន្លះ

អ្នកទទួលជំនួយផ្ទាល់ រួមជាមួយអ្នកទទួលជំនួយចេញពី  CCM និង FPM

ឬ ៣ខែ

ការធ្វើផែនការថវិកាគឺជាដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្តូរឯកសារទស្សនទានដែលបានអនុម័ត រួចឲ្យទៅជាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនៃថវិការជំនួយ

មួយ  ថាតើសេចក្តីលម្អិតនៃជំនួយនេះ និងការអនុវត្តន៍ របស់វាត្រូវបានបំពេញឲ្យបាននៅកន្លែងណាខ្លះ។ ការយកថវិកា ដាក់បញ្ចូលទាំង 

៣ដំណាក់កាលមាន:

i) ផែនការសម្រាប់ធ្វើផែនការថវិកាដោយការកំណត់ចំណុច ពេលវេលាកំណត់ និង តួអង្គសំខាន់ៗ។

ii) ការវាយតម្លៃសមត្ថភាពរបស់អ្នកទទួលជំនួយផ្ទាល់ ឬអ្នកទទួលជំនួយបន្ត ហើយនិងការឆ្លើយ តប 

iii) ការរៀបចំថវិកាលម្អិត និងយុទ្ធសាស្រ្តបំពេញការងារ។  
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ក ្ន ុងក ិច ្ចសន្ទនាថ ្នាក ់ជាត ិ នៃគ ំ រ ូម ូលន ិធ ិថ ្ម ី របស់ម ូលន ិធ ិសកល នៅក្ន ុងប ្ រទេសកម្ព ុជា 

គណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យ  ការអនុម័តថវិកាជំនួយ / ក្រុមប្រឹក្សាអនុម័ត

ការអនុវត្ត

ដឹកនាំដោយ  : គណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យ  ការអនុម័តថវិកាជំនួយ / ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល មូលនិធិសកល

ដឹកនាំដោយ : អ្នកទទួលជំនួយផ្ទាល់ ឬអ្នកទទួលជំនួយបន្ត និង (FPM)

កំណត់ពេលវេលា :១ខែ

ពេលវេលាកំណត់  : ៣ ឆ្នាំ

គណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យ  ការអនុម័តថវិកាជំនួយ បានពិនិត្យកិច្ចព្រមព្រៀង ជំនួយផ្តាច់ព្រ័ត្រនេះ នៅមុនពេលត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមប្

រឹក្សាភិបាលមូលនិធិសកល 

នៅពេលត្រូវបានអនុម័ត ថវិកាជំនួយនឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្តអំឡុងពេល៣ឆ្នាំ។

អ្នកចូលរួមសិក្ខាសាលាមូលនិធិសកលខាងត្បូង និងអាស៊ីខាងកើត នៅក្នុង

« ការសម្រេចបាន: ការកែទំរង់គំរូមូលនិធិថ្មី “ , 16-18 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។
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ក ្ន ុងក ិច ្ចសន្ទនាថ ្នាក ់ជាត ិ នៃគ ំ រ ូម ូលន ិធ ិថ ្ម ី របស់ម ូលន ិធ ិសកល នៅក្ន ុងប ្ រទេសកម្ព ុជា 

3. តើអ្នកត្រូវការធ្វើអ្វី?  កិច្ចសន្ទនាថ្នាក់ជាតិកំពុងបន្ត

មុនពេល និងក្នុងអំឡុងពេលកំពុងបន្តកិច្ចសន្ទនាថ្នាក់ជាតិ

1. ការចូលរួមជាមួយទំនាក់ទំនងសំខាន់ៗនៅក្នុងមូលនិធិសកល (ឧទាហរណ៍ CCCM និងFPM), អង្គការ UNAIDS រដ្ឋាភិបាល និងសង្គមស៊ីវិល។ ធានាឲ្យបា

នថាអ្នកនឹងបានដឹងអំពីកាលបរិច្ឆេទសំខាន់ៗ ដូចជានៅពេលដែលមានការប្រជុំកិច្ចសន្ទនាថ្នាក់ជាតិ និងការភ្ជាប់មកឯកសារទស្សនទានត្រូវបានធ្វើហើយ។ ពីព្រោះកា

រដាក់បញ្ចូលជាលក្ខណៈសំខាន់មួយនៃ NFM ដែលនេះវាមានសារសំខាន់ណាស់ក្នុងការរក្សាភាពប្រាស្រ័យទាក់ទង ចងក្រងជាឯកសារបានយ៉ាងល្អ និងទៀងទាត់ជាមួយអ្ន

កពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗទាំងអស់។

2. ការវាយតម្លៃសមត្ថភាពរបស់អង្គការរបស់អ្នក និងលក្ខណៈពិសេសនៃសកម្មភាពរបស់អ្នកថាតើវាសមនឹងគោលដៅដែលទទួលបាន (NFM) ដោយរបៀបណា។ 

មានការពិចារណាដូចតទៅ: 

ក: តើអង្គការរបស់អ្នកមានសមត្ថភាពក្លាយជាអ្នកទទួលជំនួយផ្ទាល់ ឬអ្នកទទួលជំនួយបន្ត រួមទាំងការមានសមត្ថភាពដើម្បីព

ង្រាងកិច្ចព្រមព្រៀងជំនួយនេះទេ? តើអ្នកអាចពង្រឹងសមត្ថភាពអង្គការរបស់អ្នកដោយរបៀបណា?

ខ: តើអ្នកអាចផ្ដល់បទពិសោធន៍ក្នុងការជូនដំណឹងពីការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិដោយរបៀបណា? 

គ: តើអ្វីទៅជាសកម្មភាពរបស់អង្គការរបស់អ្នក ហើយនិងអ្វីដែលជាផលប៉ះពាល់? ជាពិសេសមានការពិចារណាបែបណា 

ចំពោះសកម្មភាពនានារបស់អ្នក ដែលផ្តោតសំខាន់តាមបែបយុទ្ធសាស្រ្តទៅលើក្រុមបុរសស្រលាញ់បុរស និងអ្នកប្តូរភេទ, 

សិទ្ធិមនុស្ស, សមភាពយេនឌ័រ, ការពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខភាព ព្រមទាំងសង្គម ? 

ឃ: តើអ្វីជាឧបសគ្គផ្នែកច្បាប់ និងសង្គមដែលអ្នកបានជួបប្រឈម ហើយតើអ្នកមានគម្រោងក្នុងការដោះស្រាយឧបសគ្គទាំ

ងនេះដោយរបៀបណា? 

ង: តើការចំណាយ លទ្ធផលរំពឹងទុក ភាពដែលអាចធ្វើទៅបាន និងនិរន្តរភាពទៅលើសកម្មភាពនានារបស់អ្នក ត្រូវនឹងឯកសារ

ទស្សនទានដោយរបៀបណា? 

៣. ការទំនាក់ទំនង និងជួបជាមួយសមាជិកសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗ ដើម្បីរៀបចំមូលមតិ និងយុទ្ធសាស្ត្ររួមដ៏មានប្រ

សិទ្ធភាព សម្រាប់ការចូលរួមជាមួយដំណើរការ (NFM)។ អ្នកគួរតែចងក្រងឯកសារការប្រាស្រ័យទាក់ទងទាំងឡាយ 

ហើយពិចារណាការអញ្ជើញសមាជិក ដែលមិនមែនជាសមាជិកCCM ដើម្បីសង្កេតមើលកិច្ចប្រជុំទាំងមូល ។ កិច្ចប្រជុំទាំងនេះ

គួរតែកើតមានឡើងតាមរយៈដំណើរការកិច្ចសន្ទនាថ្នាក់ជាតិកំពុងបន្ត។ អ្នកអាចធ្វើការឆ្ពោះទៅរកការបង្តើតអនុសាសន៍ 

សម្រាប់ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិ និងឯកសារទស្សនទាន។ ក្នុងដំណាក់កាលនេះអ្នកអាច:

ក: កំណត់និងបង្កើតប្រព័ន្ធដើម្បីប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយសមាជិកសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗ ( KAP) (ប្រជាជនរងផលប៉ះពាល់) 

និងភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ (រួមទាំងប្រជាជននៅតាមជនបទដាច់ស្រយាល) តាមរយៈកិច្ចសន្ទនាថ្នាក់ជាតិ។ រឿងនេះនឹងជួយបង្ហាញថា 

ការដាក់បញ្ចូលទិន្ន័យរបស់អ្នក នឹងជួយក្នុងការធ្វើឯកសារទស្សនទានឲ្យមានភាពរឹងមាំ។

ប្រភព: សម្រួលចេញពី “សៀវភៅធនធានសម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យសុំគំរូមូលនិធិថ្មីរបស់មូលនិធិសកល”

TRP

GAC

GAC ke-2

Dewan

កិច្ចសន្ទនាថ្នាក់ជាតិ កំពុងបន្ត

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត / ករណី 

ផ្តល់ជំនួយ

ឯកសារទស្សនះ 

2-3 ខែ

ការធ្វើគំរោងថវិកា 

1,5-3 ខែ

អនុវត្តន៍ថវិកាចំនួន 

3 ឆ្នាំ

2,5 ខែ 2,5 ខែ
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ការច ូលរ ួមរបស់ក ្ រ ុមប ុ រស ស្រលាញ់  ប ុ រស ន ិង អ ្នកប ្ត ូ រភេទ(អ ្នកប ្ដ ូ រយែនឌ ័ រ)

ក ្ន ុងក ិច ្ចសន្ទនាថ ្នាក ់ជាត ិ នៃគ ំ រ ូម ូលន ិធ ិថ ្ម ី របស់ម ូលន ិធ ិសកល នៅក្ន ុងប ្ រទេសកម្ព ុជា 

ការចូលរួមរបស់ក្រុមបុរសស្រលាញ់បុរស និងអ្នកប្តូរភេទក្នុងកិច្ចសន្ទនាថ្នាក់ជាតិ នៃគំរូមូលនិធិថ្មីរបស់មូលនិធិសកល 

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ខ: ពិភាក្សាពីរបៀបដែលសង្គមស៊ីវិលគួរតែចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាថ្នាក់ជាតិកំពុងបន្ត និងដំណាក់កាលគំរូមូលនិធិថ្មី 

(NFM)។ វាជាការប្រសើរឬទេ ដើម្បីបង្កើតការប្រជុំកាងារ តំណាងឲ្យសង្គមស៊ីវិល និងប្រជាជនរងផលប៉ះពាល់ (KAP) 

ជាមួយគណៈកម្មាធិការ (CCM)? តើមានមូលនិធិ (លេខាធិការដ្ឋាន CCM ឬប្រភពផ្សេងៗ) សម្រាប់ការចូលរួមរបស់សង្គមស៊ីវិល 

ដែរឬទេ?

3.  

គ: កំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកណាដែលមានដំណែងល្អបំផុត ក្នុងការតែងតាំងជាអ្នកពង្រាងឯកសារទស្សនទាន 

អ្នកទទួលជំនួយផ្ទាល់ និងអ្នកទទួលជំនួយបន្ត។ 

ឃ: ការវាយតម្លៃ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិ(NSP )បច្ចុប្បន្ន ការកំណត់ពីចំណុចខ្លាំង និងចំណុចខ្សោយនៅមុនពេលកិច្ចស

ន្ទនាថ្នាក់ជាតិរបស់អ្នកចាប់ផ្តើម។

ត្រូវដឹងចំណុចខ្លាំង និងខ្សោយរបស់ NSP ជាមុន ងាយនឹងជួយកំណត់របៀបវារៈ និងទិន្នន័យគោល សម្រាប់ការពិភាក្សាក្នុងកិច្

ចសន្ទនាថ្នាក់ជាតិរបស់អ្នក និងលើសហ្នឹងទៀត។

ង: បញ្ជាក់អាទិភាពនៃថវិកា  រួមបញ្ចូលទាំងគម្លាតថវិកាឲ្យទៅជាគណនី “ថវិកាដែលត្រូវបង្ហាញ” 

ដែលអង្គការមូលនិធិសកលបានប្រកាស។ 

ច: បញ្ជាក់មធ្យោបាយដែលកម្មវិធីអាចមាន ផលប៉ះពាល់ខ្ពស់បំផុត និងមួយណាដែលមានមហិច្ឆតា នឹងត្រូវបានស្នើសុំជា 

“ថវិកាលើកទឹកចិត្ត” ។ 

ឆ: បញ្ជាក់ និងត្រួតពិនិត្យមើលឧបសគ្គផ្នែកច្បាប់ ឬគោលនយោបាយ ការផ្តល់សេវា ទៅនឹងសេវាដូចគ្នា និងឧបសគ្គ, 

ទាញយកសេវាមានគុណភាព ឬការរៀបចំកម្មវិធី។

ជ: បញ្ជាក់នូវអ្វីដែលជាតំរូវការជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេស និងថាតើវាអាចមានថវិកាពីមូលនិធិសកលជួយរឿងនេះដែរឬទេ។ អំឡុងពេលនៃដំ

ណាក់កាលធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថ្នាក់ជាតិ។
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ក ្ន ុងក ិច ្ចសន្ទនាថ ្នាក ់ជាត ិ នៃគ ំ រ ូម ូលន ិធ ិថ ្ម ី របស់ម ូលន ិធ ិសកល នៅក្ន ុងប ្ រទេសកម្ព ុជា 

ចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាតិ និងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិ 

ហើយនិងពិនិត្យដំណើរការឡើងវិញ ។ អ្នកអាច:

ជួបជាមួយសង្គមស៊ីវិល និងប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់ដើម្បីធ្វើការពិចារណា: 

៦. តស៊ូមតិឲ្យសមាជិកភាព នៅក្នុងក្រុមធ្វើសេចក្តីព្រាងឯកសារទស្សនទាន។

4.  

5.  

6.  

ក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណាក់កាល ការធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថ្នាក់ជាតិ

ក: ផ្តល់នូវការណែនាំស្តីពីវិធីសាស្រ្ត ទទួលបានជោគជ័យ ទៅឲ្យសកម្មភាពដែលសំខាន់ៗ បទអន្តរាគមន៍ដែលជះឥទ្ធិ

ពលខ្លាំងបំផុត ឧបសគ្គណាមួយដើម្បីដំណើរការសម្រាប់ KAP និងការត្រួតពិនិត្យកម្មវិធី ព្រមទាំងការអនុវត្ត។

ខ: ការវាយតម្លៃបែបរិះគន់ គុណភាពនៃទិន្នន័យរបស់ KAP និងអាត្រារីករាលដាល។ កន្លែងដែលមានទិន្នន័យ  

ការលើកកំពស់ ការចងក្រងមិនគ្រប់គ្រាន់ ប្រហែលជាអាចមានសមាសភាគសំខាន់នៃឯកសារទស្សនទាន។

គ: ពិចារណាផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិ ថាតើប្រទេសរបស់អ្នកគួរតែរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តមួយចំពោះថវិកាធ្វើទៅលើមេ

រោគអេដស៍ ជាមួយយូអិនអេដស៍ (UNAIDS)ដែរឬទេ។ ប្រសិនបើដូច្នេះមែន, ចូរពិគ្រោះយោបល់ជាមួយ CCM និង 

UNAIDS ។

ក: អ្វីដែលអ្នកជំនាញបច្ចេកទេស និងការគាំទ្រមាន គឺសម្រាប់ការធ្វើសេចក្តីព្រាងឯកសារទស្សនទាន។ 

ធ្វើឲ្យរឿងនេះមានឡើងចំពោះ CCM ដើម្បីឲ្យទស្សនទាននេះ មានលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលអាចធ្វើបាន។ 

ខ: ពេលណាមានកាលបរិច្ឆេទសំខាន់ៗ ត្រូវកត់សម្គាល់កាលបរិច្ឆេទដែលបានគ្រោងទុក សម្រាប់ការដាក់ស្នើឯកសារទស្សនទាន។

គ: ពិចារណាពីការពិគ្រោះយោបល់ដើមដំបូងជាមួយនឹង TRP ដែលទាក់ទងនឹងបច្ចេកទេស។ តើអ្នកអាចឲ្យការរៀបរាប់ដំបូងនៃ 

គោលដៅ គោលបំណង និងវិធីសាស្រ្តក្នុងការផ្តួចផ្តើមចម្រុះរបស់អ្នកបានដែរឬទេ?

ឃ: អាចចាត់ទុកថាជាទំនាក់ទំនង CCM ឬFPM ប្រសិនបើមិនមានអារម្មណ៍ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាថ្នាក់ជាតិ។ 

៧. តស៊ូមតិឲ្យការផ្ដល់ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលមានការកើនឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសុខភាព ការចំលងមេរោគអេដស៍ និងជម្ងឺរបេង។ 

ការផ្តល់ថវិការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលកើនឡើង នឹងធានាឲ្យបាននូវការអនុលោមតាមគោលបំណងរបស់មូលនិធិសកល ដើម្

បីបង្កើតមូលនិធិប្រកបដោយនិរន្តរភាព តាមរយៈតម្រូវការហិរញ្ញប្បទានដល់សមភាគីដែលចាំបាច់ និង “ឆន្ទៈផ្តល់ថវិការ” 

ការលើកទឹកចិត្ត។ 

7.  
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ក ្ន ុងក ិច ្ចសន្ទនាថ ្នាក ់ជាត ិ នៃគ ំ រ ូម ូលន ិធ ិថ ្ម ី របស់ម ូលន ិធ ិសកល នៅក្ន ុងប ្ រទេសកម្ព ុជា 

៨: បញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណអ្នកដែលត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកទទួលជំនួយផ្ទាល់ ដោយ CCMs មានសិទ្ធចាត់តាំងអ្នកទទួលជំនួយ 

នៅដើមដំណាក់កាលនេះ។

១០. មានការផ្តល់ ការបញ្ចូលពត៌មាន ប្រសិនបើមានការសួរនាំចេញពី  TRP ឬ GAC ។ 

១១. រៀបចំសម្រាប់ដំណាក់កាល ការធ្វើផែនការថវិការជំនួយ ដោយអ្នកទទួលជំនួយផ្ទាល់ ត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត 

ចាប់ផ្តើមរៀបចំសម្រាប់ដំណាក់កាល ការធ្វើផែនការថវិកាជំនួយ ពេលនេះ។ អង្គការសង្គមស៊ីវិលតាមបុគ្គលនីមួយៗ 

និងតាមលក្ខណៈប្រមូលផ្តុំ គួរចាប់ផ្តើមពី : 

៩: ចូលរួមរៀបចំឯកសារទស្សនទាន កិច្ចពិភាក្សា និងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ផ្ដល់ការបញ្ចូល ពត៌មាន ឲ្យទាន់ពេលវេលា និងមានអត្

ថន័យដែលកំពុងបន្តរួមមាន: 

8.  

10.  

11.  

9.  

ក្នុងអំឡុងដំណាក់កាលធ្វើសេចក្តីព្រាងឯកសារទស្សនទាន

ក្នុងអំឡុងពេលដំណាក់កាលនៃការត្រួតពិនិត្យ TRP / GAC  

ក: ពិនិត្យមើលភាពអាចធ្វើបាន និងការដាក់បញ្ចូលទិន្នន័យបន្ទុកនៃជម្ងឺដែលទាក់ទងទៅនឹង KAP (ប្រជាជនរងផលប៉ះពាល់) 

និងការពិចារណាចំពោះអ្នកអនុវត្តន៍បទពិសោធន៍ការពិភាក្សារៀបចំកម្មវិធី។

ខ: ជួយបញ្ជាក់ និងត្រួតពិនិត្យមើលឧបសគ្គផ្នែកច្បាប់ ឬគោលនយោបាយ, ការផ្តល់សេវា ដូចគ្នានិងឧបសគ្គ, 

ទាញយកសេវាមានគុណភាព ឬការរៀបចំកម្មវិធីមានគុណភាពនៃការផ្តល់សេវា។ 

គ: ជួយកំណត់សមាសភាគសំខាន់ៗដែលទាក់ទងទៅនឹងការផ្តល់សេវាជាមូលដ្ឋានសហគមន៍ និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រឹងប្រព័ន្ធសហគ

មន៍ ដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងសំណើថវិកា។ 

ឃ: ផ្ដល់ពត៌មានត្រឹមត្រូវ និងពត៌មានចុងក្រោយពីការចំណាយដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីរៀបចំគម្រោងថវិកាសង្ខេប។ 

ង: ធានាថាអាទិភាពនៃសំណើសម្រាប់ការផ្តល់មូលនិធិ និងកិច្ចអន្តរាគមន៍ ដែលបានផ្តល់អនុសាសន៍ បញ្ចូលទៅក្នុងគណនីតម្រូវការ 

និងទស្សនៈវិស័យនៃក្រុមប្រជាជនរងផលប៉ះពាល់ ឲ្យស្របជាមួយនឹងបរិបទសង្គម និងភាពរីករាលដាលនៃជម្ងឺក្នុងប្រទេស។

ក: រៀបចំគម្រោងសំណើរបស់អ្នក ដើម្បីធ្វើជាអ្នកទទួលជំនួយបន្ត។

ខ: វាយតំលៃ និងការលើកកំពស់សមត្ថភាពអង្គការរបស់អ្នក រួមទាំងការត្រួតពិនិត្យ និងការវាយតំលៃ ព្រមទាំងដំណើរការកាត់បន្ថ

យហានិភ័យ ។  

គ: ការរៀបចំធ្វើផែនការកម្មវិធី និងការចំណាយឲ្យបានលម្អិត ដើម្បីធានាឲ្យបានសកម្មភាពនានា ត្រូវបានត្រៀមក្នុងការអនុវត្ត។ 
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ក ្ន ុងក ិច ្ចសន្ទនាថ ្នាក ់ជាត ិ នៃគ ំ រ ូម ូលន ិធ ិថ ្ម ី របស់ម ូលន ិធ ិសកល នៅក្ន ុងប ្ រទេសកម្ព ុជា 

១២. ការភ្ជាប់គំរោងសំណើដើម្បីធ្វើជាអ្នកទទួលបន្ត ត្រូវរៀបចំធ្វើជាអង្គសេចក្តីមួយទៅឲ្យអ្នកទទួលជំនួយផ្ទាល់ ថា

ហេតុអ្វីបានជាអង្គការរបស់អ្នកមានជំហរល្អក្នុងការផ្តល់នូវផ្នែកមួយដ៏ប្រាកដនៃកម្មវិធីនេះ។ ប្រសិនកំណត់ថាជាអ្នកទទួលជំនួយបន្

ត ដែលត្រូវផ្តល់នូវឯកសារគាំទ្រ និងធានាឲ្យបានការត្រួតពិនិត្យការវាយតម្លៃដ៏រឹងមាំ ព្រមទាំងការកាត់បន្ថយហានិភ័យ។ 

១៤. ត្រូវផ្តល់នូវការបញ្ចូលពត៌មាន ឬការគាំទ្រគណៈប្រតិភូ ទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដើម្បីដោះស្រាយភាពព្រួយបារម្ភដែលមាន

ជានិច្ច ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឯកសារទស្សនទានរបស់ប្រទេសអ្នក។

១៥. ជួបជាមួយសមាជិកកិច្ចសន្ទនាថ្នាក់ជាតិសំខាន់ៗ ដើម្បីកែសំរួលនៅលើវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្ត។ ប្រសិនបើអង្គការរបស់អ្នក 

មិនមែនជាអ្នកទទួលជំនួយអនុឬអនុរងបន្តទេ ការងារជាមួយក្រុមសហគមន៍ផ្សេងទៀត នឹងធ្វើការតាមដានការអនុវត្ត និងភ័ស្តុតាង 

ឯកសារ ដើម្បីជូនដំណឹងពីការតស៊ូមតិ។ រឿងនេះអាចធ្វើឲ្យមានរូបរាងនៃការអនុវត្ត និងវដ្ដបន្ទាប់នៃការធ្វើផែនការថវិកាជំនួយ (រួ

មបញ្ជូលមានការសន្ទនាថ្នាក់ជាតិ) ។ 

១៣. ផ្តល់ការបញ្ចូលពត៌មានទៅតាមតម្រូវការ ក្នុងអំឡុងដំណាក់កាលការរៀបចំអនុវត្ដន៍, រួមបញ្ចូលទាំងការគាំទ្រពីសមាជិក 

CCM ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹង TRP ឬបញ្ហាលេខាធិការដ្ឋាន ឬការបញ្ជាក់ផ្សេងពីនេះ។ រឿងនេះគួរតែគូសបញ្ជាក់អំពីការ

រៀបចំចេញពីដំណាក់កាលមុនៗ។ ធានាឲ្យបានថា គណៈកម្មាធិការ CCM បង្កើតយន្តការមួយក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងនឹងវិវឌ្ឍ

ន៍ភាព និងការអនុញ្ញាតឲ្យបណ្តាសហគមន៍ត្រូវបានចូលរួមក្នុងអំឡុងពេលមានការរៀបចំអនុវត្តន៍។ ឲ្យប្រាកដថាសមាសភាគនៃជំនួយ 

ចេញពីលក្ខណៈឯកសារទស្សនទានក្នុងការអនុវត្ត  ព្រមទាំងផែនការថវិកាឲ្យបានលំអិត។

12.  

14.  

15.  

13.  

អំឡុងពេលដំណាក់កាល ការធ្វើផែនការថវិកាជំនួយ

ងអំឡុងដំណាក់កាលការអនុម័តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល / GAC

ក្នុងអំឡុងដំណាក់កាលការអនុវត្ត 
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៤. ទំនាក់ទំនងសំខាន់ៗ និងកាលបរិច្ឆេទ ព្រមទាំងធនធាន  

 

ប្រធានគណៈកម្មាធិការ CCM

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី អៀង មូលី 

ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជម្ងឺអេដស៍

លេខទំនាក់ទំនង + ៨៥៥ ១២ ៨៣ ៥៩ ៤៩ 

Email. moulyieng@yahoo.com 

ប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងមូលនិធិ 

នីកូល ឌីឡានី 

Email. Nicole.Delaney@theglobalfund.org 

ប្រធានអង្គការ យូអិនអេដស៍ ថ្នាក់ប្រទេស 

អ៊ីម៉ុន ម៉ារីអូឌីល 

លេខទំនាក់ទំនង + ៨៥៥  ២៣ ២១៩ ៣៤០

សមាជិកសហគមន៍របស់ CCM 

ទីម វរ៉ា 

នាយកប្រត្តិបត្តិ គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួល ជម្ងឺអេដស៍ និង 

មេរោគអេដស៍

លេខទំនាក់ទំនង + ៨៥៥ ២៣ ២១៧ ៩៦៤

Email. hacc@hacccambodia.org 
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