ឧបករណ៍សិកាវាយតម្លៃ ប្បលូ លព័ត៌មានលលើតប្លូវការ
ម្នយនត ការចូ លរ ួលរបស់សហគលន៍ សិទ្ធិ និងលយនឌ័រ
(កម្ប្លទ្ប្លង់ ២០២១)
ឧបករណ៍សិកាវាយតម្លៃ ប្បលូ លព័ត៌មានលលើតប្លូវការម្នយនត ការចូ លរ ួលរបស់សហគលន៍ សិទ្ធិ និងលយន
ឌ័រ (Community, Rights and Gender) សប្មាប់ឆ្នាំ២០២១លនេះ គឺជាឧបករណ៍សិកាវាយតម្លៃ ប្បលូ លព័តមា
៌ ន
ដែលបានល្វ ើបចចុបបនន ភាពលួ យ ចងប្កងលោយលវទ្ិកា CRG ប្បចាំតាំបន់អាស៊ី និងបា៉ាស៊ីភច
ិ លៅកនុងឆ្ន២
ាំ ០១៥។
ឧបករណ៍លនេះប្តូវបានបលងក ើតល ើងលែើលប៊ីសប្លបសប្លួ ល វ ិសាលភាពដបបកិចចសហប្បតិបតតកា
ិ រ និងគណភាពវ ិស័
យ ចាំល េះតប្លូវការលសេងៗគ្ននម្នយនត ការចូ លរ ួលរបស់សហគលន៍ សិទ្ធិ និងលយនឌ័រ (CRG) របស់អងគ ការដសែកលលើស
ហគលន៍ អងគ ការែឹកនាំលោយសហគលន៍ អងគ ការែឹកនាំលោយប្ក ុលងាយរងលប្គ្នេះ និងអងគ ការសងគ លស៊ី វ ិល ដែល
បានចូ លរ ួលល្ៃ ើយតបលៅនឹងបញ្ហាលលលោគលអែស៍ រលបង និងជាំងឺប្គ ុនចញ់ កនុងកប្លិតប្បលទ្ស និងតាំបន់អាស៊ី
បា៉ាស៊ីហវិក។

ការដណនាំអាំព៊ីឧបករណ៍៖
1. ឧបករណ៍សិកាវាយតម្លៃ ប្បលូ លព័ត៌ន េះ គឺសម្រាប់សួរនៅកា ់ អងគ ការដសែកលលើសហគលន៍ អងគ ការ
ែឹកនាំលោយសហគលន៍ អងគ ការែឹកនាំលោយប្ក ុលងាយរងលប្គ្នេះ និងអងគ ការសងគ លស៊ី វ ិល ដែល
បានយល់ែឹង និងបា ចូ លរ ួល កនុងការល្ៃ ើយតបលៅនឹងបញ្ហាលលលោគលអែស៍ រលបង ឬជាំងឺប្គ ុន
ចញ់ និងភាគ៊ីនន ដែលគ្នាំប្ទ្លោយលូ លនិ្ិសកល។ សាំណួរទាំងឡាយប្តូវបានល្ៃ ើយលចញព៊ីអនក
ចូ លរ ួលទាំងអស់ និងតាលរយៈការប្ពលលប្ពៀងគ្ននលៅលលើចលលៃ ើយដែលសលប្សប។
2. លៅកនុងសាំណួរភាគលប្ចើន មានកាំណត់ចាំណដាំ ែលអាចសតល់ព័ត៌មានបដនែ ល លែើលប៊ីសប្លួ លែល់ការ
ពិភាកា។
3. លែើលប៊ីលជៀសវាងការភាន់ប្ច ាំ អន កកត់ប្តាប្តូវដតចត់តាង
ាំ ោច់លោយដ កព៊ីអនកចូ លរ ួល និងប្តូវ
កត់ប្តាការល្ៃ ើយតបព៊ីកលម វ ិ្៊ីលលលោគលអែស៍ រលបង និងប្គ ុនចញ់ ោច់លោយដ កព៊ីគ្នន។
4. អន កលរៀបចាំ និងអន កសប្លបសប្លួ លលៅកនុងការសិកាវាយតម្លៃ ប្បលូ លព័ត៌មានលនេះ អាចទក់ទ្ង
លៅកាន់ អងគ ការUNAIDS WHO ឬលលខា្ិការោាន CCC/CCM លែើលប៊ីគ្នាំប្ទ្កនុងការសប្លបសប្លួ ល
ែាំលណើរការលនេះ។
លតើនរណាខ្ៃ ះគួ រចូ លរ ួលការពិភាកាប្ក ុលលនះ៖
1. អងគ ការដសែកលលើសហគលន៍ អងគ ការែឹកនាំលោយសហគលន៍
2. ប្ក ុលអងគ ការសងគ លស៊ី វ ិល និងអន កតសូ លតិ
3. តាំណង ឬសមាជិកប្ក ុលប្បឈលលខខព ស់ លោយគិតលៅលលើការរ ួលបញ្ចល
ូ លយនឌ័រ
លអែស៍៖ អន កប្សឡាញ់លភទ្ែូ ចគ្នន (LGBTI MSM TG) ស្តសត៊ីបលប្លើការកដនៃ ងលសវាកលានត (EW)
អន កបាំ នលប្គឿងលញៀនលោយចក់ ឬជក់ (PWID/PWUD) អន ករស់លៅជាលួ យលលលោគលអែស៍
(PLHIV) និងយវជន (Young People)
រលបង៖ អន ករស់លៅកដនៃ ងបិទ្ជិត ែូ ចជាអន កជាប់ពនធ ្នគ្នរ ឬកដនៃ ងឃាំខល ួន ជនចាំណ
កប្ស ុក ជនជាតិភាគតិច អន ករស់លៅជាលួ យលលលោគលអែស៍ (PLHIV) អន កប្ក៊ីប្ក..............
ប្គ ុនចញ៖ លនសេចល័ត លនសេល្វ ើការលៅទ្៊ីតាាំងោច់ប្សយ៉ាល ែូ ចជា កលម ការកនុងម្ប្ព ជន
លភៀខល ួន ជនជាតិភាគតិច
តប្លូវការឯកសារលប្បើប្ាស់៖
1. ដសនការយទ្ធសាស្តសតជាតិ ដសនកជាំងឺលអែស៍ រលបង និងប្គ ុនចញ់
2. គលប្មាងលសន ើសាំប្បចាំប្បលទ្សម្នលូ លនិ្ិសកល (ពប្ងាង ឬប្តូវបានអនល័ត)

អ្ន កចូ លរ ួល
អន កសប្លបសប្លួ ល
អន កចងប្កងរបាយការ
កាលបរ ិលចេ ទ្
ប្បលភទ្ជាំងឺ (លអែស៍
រលបង ប្គ ុនចញ់ -

1

លប្ជើសលរ ើសបានដតលួ យ
គត់
អន កចូ លរ ួល (ល្មេះ
និងអងគ ការ ឬសាែប័ន)
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ម្ននកទ្ី១៖ ព័ត៌មានអ្ំពីការសិកាវាយតម្លៃ
ម្ននកលនះ គឺជាព័ត៌មានអ្ំពីការសិកាវាយតម្លៃ ដែល

ក់ព័នធនឹងបរ ិយប័នម្នបទ្
អនត ោគលន៍ការចូ លរ ួលរបស់សហគលន៍ សិទ្ធិ និងដយនឌ័រ លៅកនុងដសនការយទ្ធសាស្តសតជាតិសត៊ីព៊ីលអែស៍
រលបង និងប្គ ុនចញ់ និងគលប្មាងលសន ើសាំថ វ ិកាប្បចាំប្បលទ្ស
សំណួរ
1

នតើបទ្អ ត រាគល ៍ ិងសកលម ភាពលៅកនុងដសនការយទ្ធសាស្តសត
ជាតិ ានល្ៃ ើយតបកប្លិតណា ម្រក ុលងាយរងលប្គ្នេះ ឬ
ម្របឈលលុខខព ស់?

ចំណាំ
សូ លលប្ជើសលរ ើស៖
1.
គ្នមនការល្ៃ ើយតប
2.
ការល្ៃ ើយតបខៃ េះៗ
3.
មានការល្ៃ ើយតប
4.
មានការល្ៃ ើយតបលែ
សូ លពនយល់ចលលៃ ើយរបស់អនក
និងលលើកឧទហរណ៍ៈ

មានដតចលលៃ ើយលួ យប៉ាលណ
ណ េះ
ដែលនឹងលប្ជើសលរ ើស ខណៈ
លពលដែលព័ត៌មានលលែ ិត
នឹងប្តូវសតល់ឲ្យ។

2 ២. លតើអងគ ការដសែកលលើសហគលន៍ អងគ ការែឹកនាំលោយសហគលន៍

អងគ ការែឹកនាំលោយប្ក ុលងាយរងលប្គ្នេះ និងអងគ ការសងគលស៊ី វ ិល ាន
ចូ លរ ួលលពញលលញកប្លិតណា កនុងការពិនិប្តល ើង វ ិញ ឬលរៀបចំ
ម្ននការយុទ្ធសាស្តសតជាតិ?

សូ លលប្ជើសលរ ើស៖
1. ចូ លរ ួលលិនបានលពញលលញ
2. ចូ លរ ួលបានលពញលលញ
ដសនកខៃ េះ
3. បានចូ លរ ួលលពញលលញ
4. បានចូ លរ ួលលពញលលញលែ
សូ លពនយល់ចលលៃ ើយរបស់អនក
និងលលើកឧទហរណ៍ៈ
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សំណួរ

ចំណាំ

3 ៣. លតើអងគ ការដសែកលលើសហគលន៍ អងគ ការែឹកនាំលោយសហគលន៍

សូ លលប្ជើសលរ ើស៖
1. លិនបានចូ លរ ួល
2. បានចូ លរ ួលខៃ េះៗ
3. បានចូ លរ ួល
4. បានចូ លរ ួលលពញលលញ
សូ លពនយល់ចលលៃ ើយរបស់អនក
និងលលើកឧទហរណ៍ៈ

4 ៤. លតើអងគ ការដសែកលលើសហគលន៍ អងគ ការែឹកនាំលោយសហគលន៍ អងគ

សូ លលប្ជើសលរ ើស៖
1. លិនចាស់លាស់
2. ចាស់លាស់ខៃេះៗ
3. ចាស់លាស់
4. ចាស់លាស់លែ
សូ លពនយល់ចលលៃ ើយរបស់អនក
និងលលើកឧទហរណ៍ៈ

អងគ ការែឹកនាំលោយប្ក ុលងាយរងលប្គ្នេះ និងអងគ ការសងគលស៊ី វ ិល ាន
ចូ លរ ួលល្វ ើលសចកត ីសលប្លចចិតតកប្លិតណា កនុងអាំ ុ ងលពលកិចចពលិ ប្គ្នេះ
លយបល់ថ្ននក់ជាតិសប្មាប់ ការពិនិប្តល ើង វ ិញ លរៀបចាំ ដសនការយទ្ធសា
ស្តសតជាតិ និងការលរៀបចាំគលប្មាងលសន ើសាំថ វ ិកាប្បចាំប្បលទ្ស?

ការែឹកនាំលោយប្ក ុលងាយរងលប្គ្នេះ និងអងគ ការសងគ លស៊ី វ ិល មាន
ភាពចាស់លាស់កប្លិតណា កនុងការអនវតត រចនសលព ័នធម្នគលប្មាងលសន ើ
សាំថ វ ិកាប្បចាំប្បលទ្ស?

4

ម្ននកទ្ី២៖ យនត ការចូ លរ ួលរបស់សហគលន៍ សិទ្ធិ និងលយនឌ័រ កនុងសំលណើសុំថ វ ិកា
នានា
1

Questions

Notes

លតើបទ្អនត ោគលន៍ និងសកលម ភាព ម្នដសនការយទ្ធសាស្តសតជាតិ
តាលរយៈភសតុតាង ទ្ិននន័យ ានល្ៃ ើយតបកប្លិតណា ចាំល េះប្ក ុល
ងាយរងលប្គ្នេះឬប្បឈលលខខព ស់ (រ ួលបញ្ជល
ូ ទាំង អាយ និងការដបង
ដចកលយនឌ័រ ទ្ិនននយ
័ គណភាពអាចដសវ ងរកបាន ក៏ែូចជាតាំលណើ
រការលរៀបចាំ និងបញ្ចល
ូ ទ្ិននន័យ)?

សូ លលប្ជើសលរ ើស៖
1. លិនបានល្ៃ ើយតប
2. បានល្ៃ ើយតបខៃ េះៗ
3. បានល្ៃ ើយតប
4. បានល្ៃ ើយតបលោយដសែកលលើភសតុតាង
សូ លពនយល់ចលលៃ ើយរបស់អនក និងលលើក
ឧទហរណ៍ៈ

2

លតើការចូ លរ ួលរបស់អងគ ការដសែកលលើសហគលន៍ អងគការែឹកនាំលោយ
សហគលន៍ អងគ ការែឹកនាំលោយប្ក ុលងាយរងលប្គ្នេះ និងអងគការ
សងគ លស៊ី វ ិល ានលពញលលញកម្រិតណា កនុងការលប្ជើសលរ ើសសមាជិក
CCM?

3

លតើការកាំណត់ និងលោេះប្សាយឧបសគគ របស់ CCM មានប្បសិទ្ធិភាព
កប្លិតណា ចាំល េះការចូ លរ ួលរបស់អងគ ការដសែកលលើសហគលន៍ អងគ
ការែឹកនាំលោយសហគលន៍ អងគ ការែឹកនាំលោយប្ក ុលងាយរងលប្គ្នេះ
និងអងគ ការសងគ លស៊ី វ ិល លៅកនុង CCM (ែូ ចជាបញ្ហាភាសា ការចូ ល
រ ួល បកេពួ កនិយល ការរ ឹតតបិតដសនកចាប់លលើការចូ លរ ួលរបស់សងគ ល
ស៊ី វ ិល បញ្ហាលសេងៗលទ្ៀត)

សូ លលប្ជើសលរ ើស៖
1. ចូ លរ ួលលិនបានលពញលលញ
2. ចូ លរ ួលបានលពញលលញខៃ េះៗ
3. បានចូ លរ ួលលពញលលញ
4. បានចូ លរ ួលលពញលលញលែ
សូ លពនយល់ចលលៃ ើយរបស់អនក និងលលើក
ឧទហរណ៍ៈ

សូ លលប្ជើសលរ ើស៖
1. គ្នមនប្បសិទ្ធិភាព
2. មានប្បសិទ្ធិភាពខៃ េះៗ
3. មានប្បសិទ្ធិភាព
4. មានប្បសិទ្ធិភាពលែ
សូ លពនយល់ចលលៃ ើយរបស់អនក និងលលើក
ឧទហរណ៍ៈ

5

Questions

Notes

4

លតើព័ត៌មានទក់ទ្ងនឹងែាំលណើរការលរៀបចាំគលប្មាងនសន ើសុុំថ វ ិកាប្បចាំ
ប្បលទ្ស ប្គប់ប្ាន់កប្លិតណា ដែលប្តូវបានសតល់លៅអងគ ការដសែក
លលើសហគលន៍ អងគ ការដឹកនុំនោយសហគលន៍ អងគ ការែឹកនាំលោយ
ប្ក ុលងាយរងលប្គ្នេះ ិងអងគ ការសងគលសុ៊ី វ ិល?

សូ លលប្ជើសលរ ើស៖
1. លិនប្គប់ប្គ្នន់
2. ប្គប់ប្គ្នន់ខៃេះៗ
3. ប្គប់ប្គ្នន់
4. លលើសព៊ីប្គប់ប្គ្នន់
សូ លពនយល់ចលលៃ ើយរបស់អនក និងលលើក
ឧទហរណ៍ៈ

5

លតើអងគ ការដសែកលលើសហគលន៍ អងគ ការែឹកនាំលោយសហគលន៍ អងគ
ការែឹកនាំលោយប្ក ុលងាយរងលប្គ្នេះ និងអងគ ការសងគ លស៊ី វ ិល ប្តូវ
ានពិលប្ាះលោបល់កប្លិតណា កនុងអាំ ុ ងលពលម្នែាំលណើរការលរៀបចាំ
គលប្មាងលសន ើសាំថ វ ិកាប្បចាំប្បលទ្ស(ោប់បញ្ចល
ូ ព៊ីបចចុបបនន ភាពលចញព៊ី
ប្ក ុលការងារសរលសរ បទ្បងាាញព៊ីលសចកត ៊ីប្ ងគលប្មាងលសន ស
ើ ាំប្បចាំ
ប្បលទ្ស....)

សូ លលប្ជើសលរ ើស៖
1. លិនបានពិលប្គ្នេះលយបល់
2. បានពិលប្គ្នេះលយបល់ខៃេះៗ
3. មានការពិលប្គ្នេះជាប្បចាំ
4. ដតងដតបានពិលប្គ្នេះលយបល់
សូ លពនយល់ចលលៃ ើយរបស់អនក និងលលើក
ឧទហរណ៍ៈ

6

6

7

8

Questions

Notes

លតើបទ្អនត ោគលន៍ និងសកលម ភាពលលើការពប្ងឹងប្បព័នធសហគលន៍
ព៊ីការអនវតត កលមវ ិ្៊ីលៅជាយនត ការចូ លរ ួលរបស់សហគលន៍ ាន
ដាក់បញ្ចូលកប្លិតណា លៅកនុងការប្តួ តពិនិប្តែឹកនាំលោយ សហ
គលន៍ លៅកនុងគលប្មាងលសន ើសាំប្បចាំប្បលទ្ស ឬ Matching Fund ?

សូ លលប្ជើសលរ ើស៖
1. លិនបានោក់បញ្ចល
ូ
2. បានោក់បញ្ចល
ូ ខៃ េះៗ
3. បានោក់បញ្ចល
ូ
4. បានសតល់អាទ្ិភាព
សូ លពនយល់ចលលៃ ើយរបស់អនក និងលលើក
ឧទហរណ៍ៈ

នតើបទ្អ ត រាគល ៍ និងសកលម ភាព ដែលល្ៃយ
ើ តបលៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិ
លនសេ ឬឧបសគគ នន ដែលប្បឈលលោយប្ក ុលងាយរងលប្គ្នេះលោ
សាររលបង លអែស៍ ឬប្គ ុនចញ់ ានដាក់បញ្ចូលកប្លិតណា លៅកនុង
គលប្មាងលសន ើសាំប្បចាំប្បលទ្ស ឬ Matching Fund ?

នតើបទ្អ ត រាគល ៍ និងសកលម ភាព ដែលល្ៃយ
ើ តបលៅលលើបញ្ហាដសែក
លលើលយនឌ័រ ឬឧបសគគ នន ដែលប្បឈលលោយប្ក ុលងាយរងលប្គ្នេះ
លោសាររលបង លអែស៍ ឬប្គ ុនចញ់ ានដាក់បញ្ចូលកប្លិតណា លៅ
កនុងគលប្មាងលសន ស
ើ ាំប្បចាំប្បលទ្ស ឬ Matching Fund?

-

សូ លលប្ជើសលរ ើស៖
1. លិនបានោក់បញ្ចល
ូ
2. បានោក់បញ្ចល
ូ ខៃ េះៗ
3. បានោក់បញ្ចល
ូ
4. បានសតល់អាទ្ិភាព
សូ លពនយល់ចលលៃ ើយរបស់អនក និងលលើក
ឧទហរណ៍ៈ

សូ លលប្ជើសលរ ើស៖
1. លិនបានោក់បញ្ចល
ូ
2. បានោក់បញ្ចល
ូ ខៃ េះៗ
3. បានោក់បញ្ចល
ូ
4. បានសតល់អាទ្ិភាព
សូ លពនយល់ចលលៃ ើយរបស់អនក និងលលើក
ឧទហរណ៍ៈ

7

Questions

Notes

9

លតើបទ្អនត ោគលន៍ និងសកលម ភាព ដែលសតល់អាទ្ិភាពលលើយវជន
ជាពិលសសយវជនប្ក ុលងាយរងលប្គ្នេះ ានដាក់បញ្ចូលកប្លិតណា លៅ
កនុងគលប្មាងលសន ស
ើ ាំប្បចាំប្បលទ្ស ឬ Matching Fund?

សូ លលប្ជើសលរ ើស៖
1. លិនបានោក់បញ្ចល
ូ
2. បានោក់បញ្ចល
ូ ខៃ េះៗ
3. បានោក់បញ្ចល
ូ
4. បានសតល់អាទ្ិភាព
សូ លពនយល់ចលលៃ ើយរបស់អនក និងលលើក
ឧទហរណ៍ៈ

10

លតើសកលម ភាពដែលែឹកនាំលោយប្ក ុលងាយរងលប្គ្នេះ ឬប្ក ុលប្បឈល
លខខព ស់ ានដាក់លចញនូ វថវ ិកាកប្លិតណា លៅកនុងគលប្មាងលសន ើសាំ
ប្បចាំប្បលទ្ស?

សូ លលប្ជើសលរ ើស៖
1. លិនប្គប់ប្គ្នន់
2. ប្គប់ប្គ្នន់ខៃេះៗ
3. ប្គប់ប្គ្នន់
4. លលើសព៊ីប្គប់ប្គ្នន់
សូ លពនយល់ចលលៃ ើយរបស់អនក និងលលើក
ឧទហរណ៍ៈ

11

នតើសកលម ភាពដដលល្ៃយ
ើ តបលៅនឹងបញ្ហាម្នការចូ លរ ួលរបស់សហ
គលន៍ សិទ្ធិ និងលយនឌ័រ ដែលប្បឈលលោយម្រក ុលងាយរងនម្ររេះ ឬ
ប្ក ុលប្បឈលលខខព ស់ ានដាក់លចញនូ វថវ ិកាកប្លិតណា លៅកនុង
គលប្មាងលសន ើសាំប្បចាំប្បលទ្ស?

សូ លលប្ជើសលរ ើស៖
1. លិនប្គប់ប្គ្នន់
2. ប្គប់ប្គ្នន់ខៃេះៗ
3. ប្គប់ប្គ្នន់
4. លលើសព៊ីប្គប់ប្គ្នន់
សូ លពនយល់ចលលៃ ើយរបស់អនក និងលលើក
ឧទហរណ៍ៈ

12

នតើការចូ លរ ួលរបស់អងគ ការដសែកលលើសហគលន៍ អងគការដឹកនុំនោយ
សហគលន៍ អងគ ការែឹកនាំលោយប្ក ុលងាយរងលប្គ្នេះ ិងអងគការ
សងគ លសុ៊ី វ ិល ានចូ លរ ួលចំ ម្ណកកម្រិតណា លៅកនុងប្ក ុលការងារសរ
លសរគលប្មាងលសន ើសាំប្បចាំប្បលទ្ស?

សូ លលប្ជើសលរ ើស៖
1. លិនបានចូ លរ ួល
2. បានចូ លរ ួលខៃ េះៗ
3. បានចូ លរ ួល
4. បានចូ លរ ួលលប្ចើន
សូ លពនយល់ចលលៃ ើយរបស់អនក និងលលើក
ឧទហរណ៍ៈ

8

ម្ននកទ្ី៣៖ ការអ្នុវតត ការពិនិតយតាលដាន និងការវាយតម្លៃ គលប្មាងថវ ិកា
Questions

Notes

1

នតើអងគ ការដសែកលលើសហ
គលន៍ អងគ ការ
ដឹកនុំនោយសហគលន៍
អងគ ការែឹកនាំលោយប្ក ុល
ងាយរងលប្គ្នេះ ង
ិ អងគ ការ
សងគ លសុ៊ី វ ិល ប្តូវាន
ទ្ទ្ួ លការាំប្ទ្
(បលចេកលទ្ស)កប្លិតណា
លែើលប៊ីអាចកាៃយជាអន កអន
វតត គលប្មាងបាន (ែូ ចជា
អន កទ្ទ្ួ លជាំនួយផ្ទាល់ អន ក
ទ្ទ្ួ លជាំនួយបនត អន ក
ទ្ទ្ួ លជាំនួយអនវតត បនត ...)

សូ លលប្ជើសលរ ើស៖
1. លិនបានទ្ទ្ួ លការគ្នាំប្ទ្លទ្
2. ទ្ទ្ួ លបានការគ្នាំប្ទ្តិចតួ ច
3. ទ្ទ្ួ លបានការគ្នាំប្ទ្ប្គប់ប្គ្នន់
4. បានគ្នាំប្ទ្ លោយោក់ជាអាទ្ិភាព
សូ លពនយល់ចលលៃ ើយរបស់អនក និងលលើកឧទហរណ៍ៈ

2

លតើអងគ ការដសែកលលើសហ
គលន៍ អងគ ការែឹកនាំ
លោយសហគលន៍ អងគ ការ
ែឹកនាំលោយប្ក ុលងាយរង
លប្គ្នេះ និងអងគ ការសងគ លស៊ី
វ ិល ប្តូវានទ្ទ្ួ លកិចេ
ាំពារលប្ចើនកប្លិតណា
ចាំល េះលប្គ្នេះថ្ននក់ដែលអាច
លកើតមាន លលើការចូ លរ ួល
ចាំ ដណកអនវតត គលប្មាង
ដែលគ្នាំប្ទ្លោយលូ លនិ្ិ
សកលរបស់ពួកលគ (ហានិ
ភ័យ អាចរ ួលបញ្ចល
ូ ទាំង
ការចប់ខល ួនរបស់បល
៉ាូ ស
៊ី
និងឃាំខល ួនលោយសារដត
ចាប់ប្ពហម ទ្ណឌ ប្បឆ្ាំងនឹង
អន ករកស៊ីសល វលភទ្
ូ
អនកជាំងឺ
រលបង អន ករស់លៅជាលួ យ
លលលោគលអែស៍ អន កលប្បើ
ប្បាស់ថ្ននលាំ ញៀន ការប្គប់
ប្គងលលើបញ្ហាលលលោគលអែ
ស៍ សលិតសលសខភាពបនត
ពូ ជ សខភាពសល វូ លភទ្ ែូ ច
ជា លប្សាលអនល័យជា
លែើល និងការ រ ិតតបិតម្ន
សាែនភាពជាំងឺកូ វ ើែ១៩...)

សូ លលប្ជើសលរ ើស៖
1. លិនបានទ្ទ្ួ លកិចចគ្នាំ រ
2. ទ្ទ្ួ លបានការគ្នាំ រតិចតួ ច
3. ទ្ទ្ួ លបានការកិចចគ្នាំ រប្គប់ប្គ្នន់ (ដតលិន្លុេះបញ្ហចាំងកនុងលគ្នល
នលយបាយ ឬចាប់លទ្)
4. ទ្ទ្ួ លបានកិចចគ្នាំ រយ៉ាងលពញលលញ (រ ួលបញ្ចល
ូ ទាំងលៅកនុងលគ្នល
នលយបាយ ឬចាប់)
សូ លពនយល់ចលលៃ ើយរបស់អនក និងលលើកឧទហរណ៍ៈ

3

នតើការចូ លរ ួលរបស់អងគ ការ
ដសែកលលើសហគលន៍ អងគ
ការដឹកនុំនោយសហគល
ន៍ អងគ ការែឹកនាំលោយ
ប្ក ុលងាយរងលប្គ្នេះ ិង
អងគ ការសងគលសុ៊ី វ ិល ាន

សូ លលប្ជើសលរ ើស៖
1. ចូ លរ ួលលិនបានលពញលលញ
2. ចូ លរ ួលលពញលលញខៃ េះៗ
3. បានចូ លរ ួលលពញលលញ
4. បានចូ លរ ួលលពញលលញលែ
សូ លពនយល់ចលលៃ ើយរបស់អនក និងលលើកឧទហរណ៍ៈ

9

Questions

Notes

ចូ លរ ួលលពញលលញ
កម្រិតណា កនុងការលរៀបចាំ
គលប្មាងអនវតត ល ង
ើ វ ិញ
ម្នថវ ិកាលូ លនិ្ស
ិ កល
របស់អនកទ្ទ្ួ លជាំនួយ
ផ្ទាល់?

4

លតើកនុងករណ៊ីណលួ យ ដែល
CCM ឬអន កអនវតត
គលប្មាង បានលសន ើសាំ
សប្មាប់ជំនួយបលចេកលទ្ស
ល ើលបីធានាបទ្អ្នត រាគល
ន៍លតតតលលើការចូ លរ ួល
របស់សហគលន៍ សិទ្ធិ និង
លយនឌ័រ ប្តូវានដាក់
បញ្ចូល ាននតល់អាទ្ិភាព
និងអ្នុវតត ប្បកបលដាយ
ប្បសិទ្ធិភាព?

សូ លពនយល់ចលលៃ ើយរបស់អនក និងលលើកឧទហរណ៍ៈ

5

លៅកនុងបរ ិបទ្ម្នការពិនិ
ប្ត តាលោន និងវាយ
តម្លៃ ក៏ែូចជាការពិនិប្ត
NSP ល ើង វ ិញ លតើបញ្ហា
របស់ប្ក ុលងាយរងលប្គ្នេះ ឬ
ប្ក ុលប្បឈលលខខព ស់ ប្តូវ
បានរ ួលបញ្ចូលកនុង
សកលម ភាពបលងកើតជាភ័សតុ
តាង លែើលប៊ីបាំលពញចលនៃេះ
ប្បលហាងទ្ិនននយ
័ យ៉ាងែូ ច
លលត ចដែរ?

សូ លលប្ជើសលរ ើស៖
1. លិនបានោក់បញ្ចល
ូ
2. បានោក់បញ្ចល
ូ ខៃ េះៗ
3. បានោក់បញ្ចល
ូ
4. បានសតល់អាទ្ិភាព
សូ លពនយល់ចលលៃ ើយរបស់អនក និងលលើកឧទហរណ៍ៈ

6

នតើការចូ លរ ួលរបស់អងគ ការ
ដសែកលលើសហគលន៍ អងគ

សូ លលប្ជើសលរ ើស៖
1. លិនបានចូ លរ ួល

10

7

Questions

Notes

ការដឹកនុំនោយសហគល
ន៍ អងគ ការែឹកនាំលោយ
ប្ក ុលងាយរងលប្គ្នេះ ិង
អងគ ការសងគលសុ៊ី វ ិល ាន
ចូ លរ ួលលពញលលញ
កម្រិតណា កនុងការវាយ
តម្លៃ ព៊ីប្បសិទ្ធភាព និង
ឥទ្ធិពលម្នបទ្
អនត ោគលន៍គលប្មាងលសន ើសាំ
ប្បចាំប្បលទ្ស។

2. បានចូ លរ ួលខៃ េះៗ
3. បានចូ លរ ួល
4. បានចូ លរ ួលលពញលលញ
សូ លពនយល់ចលលៃ ើយរបស់អនក និងលលើកឧទហរណ៍ៈ

នតើបទ្អ ត រាគល ៍ម្នយនត
ការចូ លរ ួលរបស់សហគលន៍
(CLM) ានដាក់បញ្ចូល
កប្លិតណា លៅកនុង
គលប្មាងអនវតត គ្នាំប្ទ្
លោយលូ លនិ្ស
ិ កល ដែល
រ ួលបញ្ចល
ូ ទាំងការពិនិតយ
ល ើង វ ិញនូវដសនការយទ្ធ
សាស្តសតជាតិ?

សូ លលប្ជើសលរ ើស៖
1. លិនបានោក់បញ្ចល
ូ
2. បានោក់បញ្ចល
ូ ខៃ េះៗ
3. បានោក់បញ្ចល
ូ
4. បានសតល់ជាលូ លនិ្ិ និងអាទ្ិភាព
សូ លពនយល់ចលលៃ ើយរបស់អនក និងលលើកឧទហរណ៍ៈ

11

ម្ននកទ្ី៤៖ បញ្ហាអាទ្ិភាពនានា ម្នយនត ការចូ លរ ួលរបស់សហគលន៍ សិទ្ធិ និងលយ
នឌ័រ
“យនត ការចូ លរ ួលរបស់សហគលន៍ សិទ្ធិ និងលយនឌ័រ” សាំលៅលៅលលើបទ្អនត ោគលន៍ ដែលមានលគ្នល

បាំណង ល្វ ើឱ្យប្បាកថ្ន កលម វ ិ្៊ី និងការល្ៃ ើយតបរបស់ប្បលទ្សលលើជាំងឺលអែស៍ រលបង និងប្គ ុនចញ់ គឹលផ្ទត
តលលើសហគលន៍ ដសនកលលើសិទ្ធិលនសេ និងការផ្ទៃស់បតរលយនឌ័
ូ
រ។ ការលលើកកលព ស់យនត ការចូ លរ ួលរបស់
សហគលន៍ សិទ្ធិ និងដយនឌ័រ គឺដសែកលលើភសតុតាង លែើលប៊ីឱ្យបទ្អនត ោគលន៍លអែស៍ រលបង និងប្គ ុនចញ់
កាន់ដតមានប្បសិទ្ធភាព កាន់ដតជារបស់សហគលន៍ សិទ្ធិលនសេ និងលយនឌ័រ ដែលគួ រជាចាំណចសនល
ូ
លួ យម្នការល្ៃ ើយតបចាំល េះជាំងឺទង
ាំ លនេះ។

ដសនកលលើចាំណចលនេះ និងដសែកលលើការល្ៃ ើយតប លៅដសនកលន៖
1. កាំណត់យកបញ្ហាម្នយនត ការចូ លរ ួលរបស់សហគលន៍ សិទ្ធិ និងលយនឌ័រសាំខាន់ៗចាំនួនប្បាាំ ដែល
តប្លូវឱ្យលោេះប្សាយកនុងប្បលទ្សរបស់អនក
2. កាំណត់យកបទ្អនត ោគលន៍ជាក់លាក់លួយចាំនួន សប្មាប់ល្ៃ ើយតបលៅនឹងបញ្ហាជាក់លាក់ម្ន
យនត ការចូ លរ ួលរបស់សហគលន៍ សិទ្ធិ និងលយនឌ័រ ដែលអន កបានកាំណត់យក
(ខ) បញ្ហាយនត ការចូ លរ ួលរបស់សហគលន៍
សិទ្ធិ និងលយនឌ័រ

(គ) បទ្អនត ោគលន៍ជាក់លាក់ លែើលប៊ីលោេះ
ប្សាយបញ្ហា

1
2
3
4
5
ចលៃ ងអនត ោគលន៍ទ ាំងអស់ព៊ីចាំណច(ខ) បនាប់លកោក់បញ្ចល
ូ លៅកនុងដសនកទ្៊ី៥

12

ម្ននកទ្ី៥៖ ជំនួយបលចេ កលទ្សម្នយនត ការចូ លរ ួលរបស់សហគលន៍ សិទ្ធិ និងលយន
ឌ័រ
លវទ្ិកាសហគលន៍ សិទ្ធិ និងលយនឌ័រ ប្បចាំតាំបន់អាស៊ីបា៉ាស៊ីហវិក (APCRG) បនត ការគ្នាំប្ទ្ជាំនួយ
បលចច កលទ្ស លៅែល់អងគ ការដសែកលលើសហគលន៍ ែឹកនាំលោយសហគលន៍ ែឹកនាំលោយប្ក ុលប្បឈល
លខខព ស់ និងប្ក ុលអងគ ការសងគ លស៊ី វ ិលល្វ ើការងារដសនកលអែស៍ រលបង និងប្គ ុនចញ់។ លវទ្ិកាសហគលន៍
សិទ្ធិ និងលយនឌ័រ ប្បចាំតាំបន់អាស៊ីបា៉ាស៊ីហវិក (APCRG)អាចសតល់ការគ្នាំប្ទ្លលើជាំនួយបលចច កលទ្សែូ ច
ខាងលប្កាល៖
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ិ
1. ការវាយតម្លៃ ម្នតប្លូវការ និង វភាគសា
ែ នភាព (ឧ. ការវាយតម្លៃ ក់ព័នធនឹងសហគលន៍
សិទ្ធិ និងលយនឌ័រ លែើលប៊ីបលងក ើតព័ត៌មានយទ្ធសាស្តសត សប្មាប់ការល្វ ើលសចកត ៊ីសលប្លចចិតតែ៏
ប្បលសើរ ការពិនិតយល ើង វ ិញនូ វកលម វ ិ្៊ី លែើលប៊ីធានថ្នបរ ិបទ្សហគលន៍ សតល់ព័ត៌មានលៅ
កាន់ការសតល់លសវា)
2. ការចូ លរ ួលកនុងែាំលណើរការពិលប្គ្នេះលយបល់ប្បចាំប្បលទ្ស (ឧ. កិចចពិលប្គ្នេះលយបល់សហគល
ន៍ លែើលប៊ីសតល់នូវចាំណចអាទ្ិភាព សប្មាប់ោក់បញ្ចល
ូ កនុងលគ្នលនលយបាយ លគ្នលការណ៍
ដណនាំ ដសនការ និងកលម វ ិ្៊ីជាតិ ការសប្លបសប្លួ លធាតចូ លលៅកនុងឯកសារគនៃ ឹេះរបស់
លូ លនិ្ិសកល ការចូ លរ ួលល្វ ើដសនការ លែើលប៊ីបប្ងឹងការចូ លរ ួលរបស់សហគលន៍ កនុង
ែាំលណើរការលូ លនិ្ិសកល ការប្បជាំ និងការប្បលូ លយទ្ធសាស្តសតរ ួលគ្នន សប្មាប់ការដសវ ងរក
លតិគ្នាំប្ទ្ែឹកនាំលោយសហគលន៍
3. ការគ្នាំប្ទ្លលើែាំលណើរការលរៀបចាំ និងអនវតត (ឧ. ការល្វ ើដសនទ្៊ីម្នអងគ ការសងគ លស៊ី វ ិល និង
សហគលន៍ និងសកលម ភាពនន លែើលប៊ីពប្ងឹងប្បព័នធសហគលន៍ ការលសាៀងផ្ទាត់ ឬការល្វ ើ
ឱ្យប្បលសើរល ើងនូ វឧបករណ៍ដែលគ្នាំប្ទ្ការចូ លរ ួលរបស់សហគលន៍កនុងែាំលណើរការនន
ក់ព័នធលូលនិ្ិសកល សិកាាសាលា លែើលប៊ីពប្ងឹងចាំលណេះែឹងែល់ប្ក ុលសងគ លស៊ី វ ិល និង
សហគលន៍អាំព៊ីលូលនិ្ិសកល)
4. សកលម ភាពCOVID-19ជាក់លាក់លៅលប្កាលយនត ការ C19RM (ឧ. ប្បជាំសហគលន៍ លែើលប៊ី
ពិនិតយលលើលថវ ិកាC19RM អាំ ុ ងលពលការពិភាកាល្វ ើលសចកត ៊ីសលប្លចថវ ិកាគលប្មាង
លែើលប៊ីធានបានអាទ្ិភាពរបស់សហគលន៍នូវដតបានោក់បញ្ចល
ូ ការចូ លរ ួលជាយទ្ធសាស្តសត
កនុងការល្វ ើលសចកត ៊ីសលប្លចចិតតអាំព៊ីការលរៀបចាំអនវតត C19RM រ ួលមានការកាំណត់យក ឬ
ោក់សហគលន៍ជាអន កអនវតត ឬទ្ទ្ួ លជាំនួយផ្ទាល់សប្មាប់សកលម ភាពជាក់លាក់ ឬការ
លសាៀងផ្ទាត់ ឬការល្វ ើឱ្យប្បលសើរល ើងនូ វឧបករណ៍ដែលគ្នាំប្ទ្សហគលន៍ កនុងការពិនិតយតាល
ិ
ោនការអនវតត ថ វកាគលប្មាង
C19RM
អវ ៊ីដែលជាំនួយបលចច កលទ្សម្នយនត ការចូ លរ ួលរបស់សហគលន៍ សិទ្ធិ និងលយនឌ័រលិនអាចសតល់ការ

គ្នាំប្ទ្៖ (១) ការពប្ងឹង CCC/CCM (២) ការបប្ងឹងសលតែ ភាពរយៈលពលដវងរបស់បណ
ត ញ និងអងគ
ការសងគ លស៊ី វ ិល (៣) ការបលងក ើតឧបករណ៍ោច់លោយដ ក លហើយកងវ េះការលផ្ទតតលលើការចូ លរ ួលរបស់
សហគលន៍ និង (៤) ការសរលសរគលប្មាងលសន ើសាំថ វ ិកា

14

ដសនកលលើតាោងលលើលនេះ អន កអាចល្វ ើការដញកដសនកន៊ីលួយៗ និងកាំណត់នូវជាំនួយបលចច កលទ្សជាក់
កលាក់ សប្មាប់បទ្អនត ោគលន៍ន៊ីលួយៗ ដែលអន កបានកាំណត់លនលនេះបនត ិច លោយលប្បើប្បាស់តាោង
ខាងលប្កាលលនេះ៖
(ឃ) បទ្អនត ោគលន៍ជាក់លាក់ (អាចែូ ច
លៅនឹងតាោងដសនក ខ ខាងលលើ)

(ង) ជាំនួយបលចចកលទ្សម្នយនត ការចូ លរ ួល
របស់សហគលន៍ សិទ្ធិ និងលយនឌ័រ ដែលបាន
កាំណត់យក (ោក់ថ្ន ាមន លបើអនកគិតថ្ន
គ្នមនជាំនួយបលចចកលទ្សជាក់លាក់ អាចល្ៃយ
ើ
តបលៅនឹងបទ្អនត ោគលន៍ ដែលអន កបានសត
ល់លៅកនុងតាោង គ)

1
2
3
4
5
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ម្ននកទ្ី៦៖ ការាំប្ទ្បម្នែ ល
លតើអនកមានអនសាស្តសតបដនែ លលសេងលទ្ៀត សប្មាប់ការគ្នាំប្ទ្បដនែ ល ដែលអងគ ការដសែកលលើសហគលន៍
ែឹកនាំលោយសហគលន៍ ែឹកនាំលោយប្ក ុលប្បឈលលខខព ស់ និងប្ក ុលអងគ ការសងគ លស៊ី វ ិលល្វ ើការងារ
ដសនកលអែស៍ រលបង និងប្គ ុនចញ់អាចប្តូវការមាន លែើលប៊ីជប្ល ុញបញ្ហាសហគលន៍ សិទ្ធិ និងលយនឌ័រ និង
បទ្អនត ោគលន៍ ក់ព័នធនន លៅកនុងដសនការយទ្ធសាស្តសតប្បលទ្ស និងកនុងគលប្មាងលសន ើសាំថ វ ិការបស់
អន ក។
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