
ឧបសម្ពន្ធ៖័ សនំ្រួ និ្ងចមម្លើយ 

 

សិក្ខ ាសាលាសតីពី 

ក្រណែនាំក្រររៀបចាំសាំរែើស ាំផ្តល់មូលនិធិជាំនយួឥតសាំែង 

ដល់គររោងនវាន វតតន៍ណរបរបលួអាក្សធាត  

រាជធាន្ើភ្នំមេញ ថ្ងៃសុក្រ ២មរើត ខែបុសស ឆ្ន រុំរ ឯរស័រ េ.ស.២៥៦៣ ក្តវូនឹ្ងថ្ងៃទើ២៧ ខែធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 
 
សនំ្រួៈ ែំុ្មាន្ការចាប់អារម្មណ៍ចំម ោះការម ើរម ើងសតើេើ រយ “ផ្លល ស់បតូរ ទមាល ប់ ឥរយិាបទចាស់” មតើការ
ផ្លល ស់បតូរមន្ោះ សំមៅមៅម ើទមាល ប់ ឥរយិាបទចាស់ ខែ មយើងខតងខតមធ្វើែូចរា ់ែង ឬ សំមៅមៅម ើ
សរម្មភាេសក្មាប់អនុ្វតតផងខែរ?  
ចមម្លើយៈ ការផ្លល ស់បតូរជាតថ្ម្លបខន្ែម្ម្យួ (Value Added) មៅម ើគមក្មាងសមំណើ ។ វាអាចម ើសេើតំថ្ ជា
 ុយ វាសំមៅម ើគំនិ្តថ្ចនក្បឌិត និ្ងក្បសិទធភាេការងារ។ ែំុ្សូម្ឱ្យជាឧទាហរណ៍ម្យួ មៅមេ ខែ 
មយើងមធ្វើផលូវ មយើងមិ្ន្បាន្គិតគូែ ់ផ ប ោះ  ់េើការខក្បក្បួ អាកាសធាតុ ខែ មយើងចំណាយក្បខហ 
១០០,០០០ែុល្លល រអាមម្ររិសក្មាប់ការសាងសង់ផលូវរចួរា ់ ខតផលូវខបបមន្ោះអាចនឹ្ងែូចមៅវញិក្តឹម្ខតម្យួ
ឆ្ន មំក្កាយម្រ។ ការផ្លល ស់បតូរមៅក្តង់មន្ោះគឺមាន្ន័្យថា មយើងក្តូវខក្បកាល យេើការរសាងផលូវតាម្ទមាល ប់ចាស់ៗ
(មិ្ន្គិតគូេើការខក្បក្បួ អាកាសធាតុ) មៅជាការរសាងផលូវមោយគិតេើការខក្បក្បួ អាកាសធាតុ។ ការ
ផ្លល ស់បតូរមន្ោះគឺមាន្ន័្យថាផលូវមន្ោះបាន្គិតគូបញ្ចូ  គំនិ្ត “ការគិតគូរេើការខក្បក្ប ួអាកាសធាតុ” ែូចមន្ោះ 
ផលូវមន្ោះមាន្ រខណៈធ្ន់្នឹ្ងការក្បួ អាកាសធាតុ អាចមក្បើក្បាស់បាន្យូរឆ្ន ។ំ មយើងផ្លល ស់បតូរេើការមធ្វើផលូវ
ខបបធ្ម្មតា ម្រជាការមធ្វើផលូវខែ គិតគូេើទឹរជំន្ន់្ មក្រោះរាងំសៃួត បមចចរមទសថ្ន្ការមរៀបចំ រសាងផលូវ ការ
ោរ់ ូទឹរ ។ ។ មៅរនុងឯរសារមរ ការណ៍ខណនមំយើង មាន្ការេិេណ៍នេើការផ្លល ស់បតូរ/ន្វានុ្វតតន៍្ 
(Innovation)មន្ោះ ។ ន្វានុ្វតតន៍្ អាចជាការគិតគូរខបបវទិាសាស្រសត និ្ងវធិ្ើសាស្រសតងមើៗ ។ មេ ែលោះមយើងអាច
សិរាេើររណើ សិរាម្យួចំន្នួ្ខែ មិ្ន្ទាន់្មរើតមាន្មៅរនុងក្បមទសរម្ពុជា រនុងបរបិទភាេធ្ន់្នឹ្ងអា
កាសធាតុ ម្រោរ់បញ្ចូ  រនុងសរម្មភាេគំមរាងរបស់មយើង យរបមចចរមទស/បមចចរវទិាងមើ ម្របំមេញ
បខន្ែម្មៅចំនុ្ចែវោះខាត ឫសរម្មភាេខែ មយើងខតងខតមធ្វើែខែ ៗ។  
 



សនំ្រួៈ មៅតាម្ក្រសួង សាែ បន័្ន្ើម្ួយៗ មាន្ខផនរ ឫនយរោន ន្មក្ចើន្ មតើអាចមៅរចួមទខែ ខផនរ ឫនយរ
ោន ន្ន្ើម្យួៗ ោរ់សំមណើ រគមក្មាង ឧទារហណ៍ ក្រសួងែំុ្មាន្ ៣នយរោន ន្ មហើយ៣នយរោន ន្មន្ោះោរ់
សំមណើ គមក្មាងម្រទាងំបើមផសងរន មនោះ? 
ចមម្លើយៈ វាអាក្ស័យមៅម ើក្រសួង ឫនយរោន ន្ទាងំមនោះ មយើងមិ្ន្មាន្ការរំណត់ រខែណឌ ថាមតើក្រសួង
ម្យួ ឫនយរោា ន្ ម្យួអាចោរ់សំមណើ រគមក្មាងខតម្យួ ឫមក្ចើន្មនោះមទ ។ ជាបទេិមសាធ្ន៍្ខែ មយើង
បាន្មរៀន្សូក្តេើ GCF មគមាន្ ុយមក្ចើន្ គមក្មាងណាម្រមុ្ន្ មគេិនិ្តយមុ្ន្ រនុងមនោះ មគរ៏គិតគូរេិចារណា
េើរតាត ភូ្មិ្សាស្រសត/ទើតាងំរបស់គំមរាង ែូចមន្ោះ មយើងអាចនឹ្ងេិចារណាររណើ មន្ោះផងខែរ ក្រសួងឫសាែ បន័្
ម្យួ ក្បខហ ជាមិ្ន្អាចជាប់នយរោា ន្ឫសាែ ប័ន្មក្ចើន្ម ើយ។  
 
សនំ្រួៈ តាម្ការមធ្វើបទបងាា ញ សំមណើ គមក្មាងមន្ោះនឹ្ងបន្សុើជាម្យួខផន្ការយុទធសាស្រសត CCCSP ខតរនុង
ខផន្ការយុទធសាស្រសតមន្ោះ មាន្មរ មៅ សរម្មភាេមក្ចើន្ណាស់ ឧទារហណ៏ ការរសាងសម្តែភាេ ការ
សិរាក្សាវក្ជាវ ។ ។ អញ្ច ឹងសំមណើ គមក្មាងមន្ោះ ផត ់អាទិភាេឫមផ្លត តមៅម ើការរសាងសម្តែភាេមក្ចើន្
ជាង ឫការសិរាក្សាវក្ជាវមក្ចើន្ជាង ឫខផនរណាម្យួជារ់ល្លរ់?  
ចមម្លើយៈ ទារ់ទងក្បធាន្បទ គឺមាន្ រខណៈទូល្លយ អាចជាគមក្មាងមផ្លត តម ើការងារបន្ាុកំារខក្បក្បួ 
អាកាសធាតុ ឬអាចជាការកាត់បន្ែយឧសម័ន្ផទោះរញ្ច រ់ អាចបន្សុើជាម្យួខផន្ការយុទធសាស្រសតតាម្វស័ិយ ឫ 
អនុ្វស័ិយរ៏បាន្ខែរ។ េិតណាស់ គមក្មាងសំមណើ រមន្ោះ មផ្លត តការយរចិតតទុរម ើខផន្ការយុទធសាស្រសត 
CCCSP ខតមយើងមិ្ន្រំណត់មទ មយើងចង់ម ើញសំមណើ រគមក្មាងមាន្ រខណៈេើមក្កាម្ម ើងម ើ អញ្ច ឹងវា
អាក្ស័យមៅម ើការសិរាេើអងគការសងគម្សុើវ ិ ក្រសួង វស័ិយឯរជន្ ជាអនររំណត់ក្បធាបបទ/
សរម្មភាេមែើម្បើមអាយបន្សុើជាម្យួ CCCSP ។ មយើងមាន្ការរេឹំងទុរថា សំមណើ គមក្មាងម ើរមន្ោះ មាន្ការ
មផ្លត តមៅម ើអវើខែ ជាតក្មូ្វការេើសហគម្ន៍្ មហើយសរម្មភាេអាចជាខផនរថ្ន្ការរសាងសម្តែភាេការ
សិរាក្សាវក្ជាវ ។ ។  
 
សនំ្រួៈ មៅរនុងនិ្តើវធិ្ើ ឫែំមណើ រការេិនិ្តយសំមណើ រគមក្មាង មាន្ការរំណត់/តក្មូ្វឱ្យមរៀបចំរបាយការណ៍ 
ក្តួតេិនិ្តយផ ប ោះ  ់បរសិាែ ន្ និ្ងសងគម្ មុ្ន្នឹ្ងមរៀបចំគមក្មាងមេញម ញ មន្ោះមាន្ន័្យថាងវរិ
ចំណាយមន្ោះ ខាងCCCA ជាអនររកំ្ទ ឫយា ងណា? សូម្ជយួបញ្ជា រ់ផង?  
ចមម្លើយៈ ការមរៀបចំរបាយការណ៍ក្តួតេិនិ្តយផ ប ោះ  ់បរសិាែ ន្ និ្ងសងគម្ មន្ោះ វាអាក្ស័យមៅនឹ្ងទំហថំ្ន្
ផ ប ោះ  ់របស់គមក្មាង និ្ងភាេចាបំាច់ខតប ុមណាណ ោះ ។ ការសិរាេើផ ប ោះ  ់បរសិាែ ន្ និ្ងសងគម្មន្ោះ 
មិ្ន្ខម្ន្ជាការសិរាមេញម ញមនោះមទ ខតមយើងអាចមរៀបចំជារក្ម្ងបញ្ា ើរសំន្រួសំខាន់្ៗ ខែ សិរា
មោយម្ស្រន្តើគមក្មាង និ្ងអនរ រ់េន្ធ័ខតប ុមណាណ ោះ មែើម្បើធានថាគមក្មាងខែ នឹ្ងអនុ្វតតមនោះ មាន្ផ ប ោះ



  ់តិចតចួែ ់សងគម្ និ្ងបរសិាែ ន្។ ក្បសិន្មបើ ទធផ ថ្ន្ការសិរាមន្ោះ មាន្ភាេធ្ៃន់្ធ្ៃរ ក្រុម្ការងារ
នឹ្ងេិភារាជាម្យួអនរោរ់សំមណើ  និ្ងមាន្វធិាន្ការណ៍បខន្ែម្ ។ សក្មាប់ងវកិា៥.០០០ ែុល្លល រអាមម្ររិ 
មនោះ អនរោរ់សំមណើ អាចមសនើោរ់ជាមុ្ន្រនុងឯរសារទសសន្ៈទាន្ និ្ងបញ្ជច រ់េើមរ មៅ រនុងការមក្បើក្បាស់ 
ងវកិាមន្ោះ ឧទាហរណ៍ ងវកិាសក្មាប់ការរសាងគមក្មាង មេញម ញ ឬមធ្វើការសិរាបខន្ែម្ណាម្យួ ។ ។  
 
សនំ្រួៈ  មបើសិន្អងគការ ឫសាែ បន័្ម្ួយបាន្ និ្ងរំេុងខតអនុ្វតតគមក្មាងការខក្បក្បួ អាកាសធាតុក្សាប់ ខត
មាន្ការែវោះខាតងវកិាសក្មាប់អនុ្វតតបន្ត ឫ មាន្ខផនរណាម្យួមនោះ (ខែ មាន្ក្សាប់ ឫងមើ)ក្តូវការងវកិា 
បខន្ែម្ មតើគមក្មាងក្បមភ្ទមន្ោះ ជាមាន្ ទធភាេមសនើសុំងវកិាខែរឫមទ?  
ចមម្លើយៈ ែូចបាន្បញ្ជា រ់មហើយថា គមក្មាងមន្ោះ មផ្លត តមៅម ើន្វានុ្វតតន៍្ការខក្បក្បួ អាកាសធាតុ ែូមចនោះរា ់
សំមណើ គមក្មាងខែ បាន្ោរ់បញ្ាូ  គំនិ្តផតួចមផតើម្ បមចចរមទសងមើៗណាម្យួ សុទធខតជាអាទិភាេ។សក្មាប់
សំមណើ ងវកិាមន្ោះ ។ សក្មាប់គមក្មាងខែ រំេុងអនុ្វតតណាខែ មាន្ រខណៈន្វានុ្វតតន៏្ឫគំនិ្តងមើ អាចមៅ
ខតមាន្អាទិភាេ សំខាន្់ថាមតើតំរូវការបខន្ែម្មនោះជាអវើ អាចជាតក្មូ្វការបមចចរមទស ឫងវកិា មែើម្បើអនុ្វតតបន្ត 
។ រនុងររណើ មន្ោះ ក្រុម្ការងារនឹ្ងមាន្ការសិរា និ្ង េិនិ្តយម ើសំមណើ គមក្មាងបខន្ែម្មទៀត ។   
 
សនំ្រួៈ មតើសំមណើ គមក្មាងសតើេើការមរៀបចំមរ ន្មយាបាយសក្មាប់វស័ិយជារ់ល្លរ់មៅម ើការខក្បក្បួ អា
កាសធាតុ ឧទាហរណ៏ មរ ន្មយាបាយរសិរម្ម និ្ងការខក្បក្បួ អាកាសធាតុ អាចសម្ក្សបជាម្យួ
 រខែណឌ សំមណើ គមក្មាងមន្ោះមទ? 
ចមម្លើយៈ ការមរៀបចំមរ ន្មយាបាយោច់មោយខ រ ខែ មិ្ន្មាន្ការោរ់បញ្ាូ  ន្វានុ្វតតន៏្ការខក្បក្បួ 
អាកាសធាតុណាម្យួ វាមាន្ការ ំបារសក្មាប់ការវាស់ខវង និ្ង េិនិ្តយមម្ើ េើឥទធិេ របស់គមក្មាង រនុង
រយោះមេ ែលើខបបមន្ោះ ។ ែូមចនោះ អនរោរ់សំមណើ  គរួេិចារណាគមក្មាងណាម្យួខែ មាន្ រខណៈជារ់ល្លរ់ 
និ្ងអាចសំមរចមៅបាន្រនុងរយោះមេ ែលើសម្រម្យខបមបមន្ោះ ។  
 
សនំ្រួៈ បចចុបបន្នមន្ោះ មយើងបាន្មរៀបចំគមក្មាងម្យួ ខែ ខរថ្ចនងង់ផ្លល សទិរ មអាយមៅជាែំុឥែា ។ មយើងបាន្
មរៀបចំការសិរា ការេិមសាធ្ន៏្មន្ោះរចួរា ់មហើយ ប ុខន្តមយើងមិ្ន្ទាន់្ងវកិាក្គប់ក្រន់្មែើម្បើមអាយគមក្មាងមន្ោះ
មចញជារូបរាងមៅម ើយមទ ។ មតើគមក្មាងក្បមភ្ទមន្ោះ សម្ក្សបជាម្យួ រខែណឌ សំមណើ គមក្មាងមន្ោះខែរ
មទ?  
ចមម្លើយៈ គមក្មាងសំមណើណារ៏មោយ សុទធខតមាន្អាទិភាេ មោយមររេតាម្ រខែណឌ ខែ សំមណើ  
គមក្មាង និ្ងមរ ការណ៏ខណនបំាន្ខចង ។ គមក្មាងទាងំអស់ ក្តូវខតចូ រមួ្ចំខណរមោោះក្សាយបញ្ជា ការ
ខក្បក្បួ អាកាសធាតុ អាចជាគមក្មាងខបបការបន្ាុ ំ ឫការកាត់បន្ែយ ថ្ន្ការខក្បក្បួ អាកាសធាតុ ។ 



ម ើសេើមន្ោះមៅមទៀត  រខែណឌ មផសងៗ រមួ្មាន្ ទក្ម្ង់ ខបបបទ របស់សំមណើ  ទាងំទសសន្ៈទាន្ និ្ង
គមក្មាងសំមណើ មេញម ញ ក្តូវខតមយាងមៅតាម្ រខែណឌ ខែ បាន្ខចងរនុងមរ ការណ៏ខណនរំបស់
មយើង ។ អនរោរ់សំមណើ  អាចររេ័ត៌មាន្ និ្ងទក្ម្ង់ខបបបទខែ  រ់េន្ធ័បាន្គឺមៅរនុងមគហទំេររ័បស់ 
NCSD https://ncsd.moe.gov.kh/ 
 
សនំ្រួៈ មតើភាេជាថ្ែគូក្បមភ្ទណា ខែ ចាត់ទុរជាថ្ែគូអាទិភាេសក្មាប់គមក្មាងមន្ោះ?  
ចមម្លើយៈ ក្បសិន្មបើអនរោរ់សំមណើ  មាន្ភាេសាទ រ់មសទើរនុងការមរៀបចំគមក្មាងខតឯង គឺអាចររថ្ែគូបាន្ ខត
មន្ោះមិ្ន្ខម្ន្ជាតក្មូ្វការចាបំាច់ខែ មយើងរំណត់មនោះមទ ។ វាជាមសរ ើភាេរនុងការមក្ជើសមរ ើស ឫ មរៀបចំ
សំមណើ គមក្មាងរបស់ែលួន្ ។ ប ុខន្ត វាជា រខែណឌ តក្មូ្វរបស់មាច ស់ជំន្យួ ខែ សាែ ប័ន្ររក្បារ់ចំមណញ មិ្ន្
អាចោរ់សំមណើ  សុំងវកិា មន្ោះ បាន្មទ ែូមចនោះវស័ិយឯរជន្/ក្រុម្ហ ុន្ គឺចាបំាច់ក្តូវខតររថ្ែគូ ជាអងគភាេ/ 
សាែ បន័្ មិ្ន្ររក្បារ់ចំមណញ រនុងការមរៀបចំសំមណើ គមក្មាងមន្ោះ។ ក្គឹោះសាែ ន្សិរា អាចជាអនរែឹរន ំ(lead 
applicant) ឫ អាចសហការជាម្យួក្គឹោះសាែ ន្សិរាមផសងៗ ជាេិមសសក្គឹោះសាែ ន្ថាន រ់តំបន់្ ឫសរ  រនុង
ក្បធាន្បទ ជារ់ល្លរ់ណាម្យួ ។ 
 
សនំ្រួៈ មតើសាែ បន័្/អងគភាេម្យួ អាចោរ់សំមណើ គមក្មាងបាន្ម ើសេើម្យួខែរឫមទ?  
ចមម្លើយៈ ជាការេិតណាស់ មន្ោះគឺជាការសមក្ម្ចចិតត និ្ងសម្តែភាេរបស់សាែ ប័ន្/អងគភាេមនោះមទ។ សាែ ប័ន្
/អងគភាេម្យួ អាចោរ់សំមណើ គមក្មាងបាន្ម ើសេើម្ួយបាន្ ខតជាបទេិមសាធ្ន៏្ សាែ បន័្/អងគភាេម្យួ គរួ
ខតយរចិតតទុរ រនុងការមរៀបចំសំមណើ គមក្មាងម្យួមអាយជារ់ល្លរ់ ជាការក្បមសើរបំផុត។ 
 
សនំ្រួៈ មតើ Management Cost និ្ង Operational Cost មាន្ន័្យែូចមម្តចែលោះ មតើមាន្ រខែណឌ អវើែលោះ?  
មហើយបុគគ ិរ ខែ រកំ្ទរនុងគមក្មាង មតើមយើងមាន្មរ ការណ៍យា ងែូចមម្តចខែរ?  
ចមម្លើយៈ Management Cost និ្ង Operational Cost សំមៅម ើសំភារៈការយិា ័យ របស់របមក្បើក្បាស់
តិចតចួ និ្ង ការចំណាយចាបំាច់មផសងៗមទៀត សក្មាប់ក្បតិបតិតការគមក្មាង ។ ចំម ោះបុគគ ិរ ខែ មិ្ន្
ខម្ន្ជាក្រុម្សនូ របស់គមក្មាងគឺមយើងអាចខបងខចរមៅតាម្មេ មវល្ល (ភាគរយ) ខែ រត់ចំណាយ
ជារ់ខសតងជាម្យួគមក្មាងមន្ោះ។ សក្មាប់គមក្មាងមន្ោះ Operation Cost មយើងអនុ្ញ្ជា តិរហូតែ ់ ២០% ថ្ន្
ទំហទឹំរក្បារ់គមក្មាងសរុប អញ្ច ឹងមយើងអាចោរ់បញ្ចូ  នូ្វការចំណាយរែាបា  បុគគ ិរ និ្ងសំភារៈ 
មផសងៗ។ អនរោរ់សំមណើ អាចមធ្វើការខបងខចរការចំណាយទាងំមន្ោះតាម្ភាេជារ់ខសតងរនុងរងវង់ ២០%
មន្ោះ។ 
 

https://ncsd.moe.gov.kh/


សនំ្រួៈ មតើមយើងក្តូវគណនបែិភាគមិ្ន្ខម្ន្ជាទឹរក្បារ់ (In Kind) មចញជាទឹរ ុយ ឫការមរៀបរាប់ែូចជា 
ការយិា ័យ បុគគ ិរ ។ ។? 
ចមម្លើយៈ រា ់ការចូ រមួ្បែិភាគរនុងគមក្មាងអាចមាន្េើររូបភាេ ជាទឹរក្បារ់ និ្ង មិ្ន្ខម្ន្ទឹរក្បារ់ (In 
Kind) ។ ចំម ោះការចូ រមួ្មិ្ន្ខម្ន្ទឹរក្បារ់ អនរោរ់សំមណើ  អាចមធ្វើការបា ន់្ក្បមាណ តាម្តំថ្ ទើផារ
ជារ់ខសតង មហើយសរុបោរ់បញ្ចូ  រនុងសំមណើ គមក្មាងមុ្ន្នឹ្ងបញ្ាូ ន្ម្រកាន់្ម ខាធិ្ការោា ន្ GSSD ។ 
 
សនំ្រួៈ មតើការោរ់សំមណើ គមក្មាងម្រ GSSD/CCCA តាម្រមបៀបណា? 
ចមម្លើយៈ រា ់ឯរសារទសសន្ៈទាន្ ឫសំមណើ គមក្មាងទាងំអស់ តក្មូ្វឱ្យមធ្វើជាេើរ ១) ឯរសាររងឹ Hard 
copy (១ចាប់) និ្ង២) ឯរសារទន់្ soft copy (១ចាប់) មហើយបញ្ាូ ន្ម្រម ខាធិ្ការោា ន្ មអាយបាន្
មុ្ន្មមា ង ១៧៖០០ ថ្ងៃទើ ២២ ខែម្ររា ឆ្ន ២ំ០២០ ។ ចំម ោះសំមណើ ជា Soft ក្តូវមរៀបចំោរ់រនុង ឧបររណ៍
ផទុរឯរសារ (USB) មហើយក្បគ ់ម្រម ខាធិ្ការោា ន្ែូចខាងមក្កាម្ ។ ម ខាធិ្ការោា ន្ មិ្ន្ទទ ួែុស
ក្តូវមៅ សំមណើ គមក្មាងណាខែ បញ្ាូ ន្ម្រ តាម្រយៈ អុើខម្  មទ ។     
 
អាស័យោា ន្ ៖ នយរោា ន្ខក្បក្បួ អាកាសធាតុ (DCC)ថ្ន្អគគម ខាធិ្ការោា ន្ក្រុម្ក្បឹរាជាតិអភិ្វឌឍន៍្
មោយចើរភាេ រ.ជ.អ.ច (GSSD), ក្រសួងបរសិាែ ន្  
ទូរសេទ:័ (+៨៥៥) ១២ ៣៩១ ៨៦៩ / ៧៦ ៣៣៣ ៣៧១០ 
អុើខម្  : admin@camclimate.org.kh 
មគហទំេ័រ́ https://ncsd.moe.gov.kh 
 
សនំ្រួៈ ចំម ោះងវកិា ៥.០០០ ែុល្លល រអាមម្ររិ មតើអនរោរ់សំមណើ អាចទទ ួបាន្មៅមេ ណា?  
ចមម្លើយៈ ររណើ ចាបំាច់ អនរោរ់សំមណើ អាចមសនើងវកិា៥,០០០ែុល្លល រអាមម្ររិ មៅរនុងខផន្ការងវកិាឮថ្ន្ឯរ
សារទសសន្ៈទាន្ និ្ងអាចមធ្វើការទូទាត់ មៅមេ ខែ គមក្មាងក្តូវបាន្អនុ្ម្ត័ បនទ ប់េើភាា ប់របាយការណ៍
ចំណាយក្តឹម្ក្តូវ ។ រនុងររណើ មន្ោះ អនរោរ់សំមណើ  ចាបំាច់ក្តូវមាន្ការអនុ្ញ្ជា តិ មោយល្លយ រខ័អរសរជា
មុ្ន្ េើ GSSD ជាចាបំាច់ ។  
 
សនំ្រួៈ រនុងររណើ សំមណើ គមក្មាងក្តូវបាន្អនុ្ម្ត័មោយ GSSD មតើមាន្និ្តិវ ើធ្ើខបបណាចំម ោះការទិញ      
សមាា រៈ ឫរបស់របរមផសងៗ? មតើមាន្ រខែណឌ ជាេិមសសណាម្យួមទ? 
ចមម្លើយៈ ចំម ោះគមក្មាងខែ និ្ងក្តូវបាន្អនុ្ម័្ត គឺក្តូវបណតុ ោះបណាត  េើមរ ការណ៍អនុ្វតតន៍្ជំន្យួ
(GIG) បនទ ប់េើចុោះរិចចក្េម្មក្េៀងរចួ។ មរ ការណ៍ថ្ន្ការអនុ្វតតន៍្ មយើងមិ្ន្មាន្ការហាម្ឃាត់ ឫរំណត់

mailto:admin@camclimate.org.kh
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េើក្បភ្េថ្ន្សមាា រៈ ឫឧបររណ៍ ឫយាន្យន្តមនោះមទ ខតមយើងសូម្ម ើរទឹរចិតតមក្ជើសមរ ើស ឫមក្បើក្បាស់របស់
របររនុងក្សុរជាមុ្ន្។ 
 
សនំ្រួៈ ររណើ មយើងមាន្ថ្ែគូសហការមៅរនុងគមក្មាង ឧទាហរណ៏ជាម្យួសរ វទិា ័យ ម្ន្ទើរមផសងៗ មតើ
មយើងក្តូវោរ់រនុងទក្ម្ង់សំមណើ គមក្មាងមន្ោះយា ងែូចមម្តច? 
ចមម្លើយៈរនុងររណើ មន្ោះ មយើងក្តូវបំមេញម ម្ ោះអងគភាេ/សាែ បន័្ណាខែ ជាអនរែឹរនគំមក្មាង (Lead 
applicant) រនុងទក្ម្ង់ោរ់ រយ មហើយក្តូវមាន្ការបញ្ជា រ់/ ិែិតរកំ្ទេើសាែ បន័្/អងគភាេ/ម្ន្ទើរណាម្ួយ
ខែ ជាថ្ែគូ ភាា ប់ម្រជាម្ួយ មេ ោរ់សំមណើ គមក្មាង ម្រអគគម ខាធិ្ការោា ន្GSSD។  
 
សនំ្រួៈ ចំម ោះររណើ ជ ួក្រុម្ហ ុន្សវន្ររ (Audit Firm) មតើវាសែិតមៅរនុងទំហទឹំរក្បារ់២០%
(Operation Cost)មន្ោះឫមទ? មហើយនិ្តិវ ើធ្ើមក្ជើសមរ ើសយា ងែូចមម្តចខែរ?  
ចមម្លើយៈ ការមធ្វើសវន្រម្ម គឺជាតំរូវការសក្មាប់គមក្មាងមន្ោះខតម្តង មហើយ ក្តូវមធ្វើម ើងខតម្យួែងមទ រនុងវែត
គមក្មាងទាងំមូ្  ។ ការមធ្វើសវន្រម្ម និ្ងក្តូវមធ្វើម ើងមៅមេ បញ្ច ប់គមក្មាង មោយក្រុម្ហ ុន្ឯររាជយណា
ម្យួ ខែ ជាការមក្ជើសមរ ើសមោយគមក្មាងផ្លទ  ់។ សក្មាប់ងវកិាចំណាយ មយើងអាចម ើរម ើងមក្ៅេើទំហំ
ទឹរក្បារ់២០%(Operation Cost)។ 
 
សនំ្រួៈ មតើការមរៀបចំបមងកើតខផន្ការក្តួតេិនិ្តយ វាយតំថ្  មន្ោះមធ្វើម ើងមៅមេ ណា? មតើវាមាន្ទំរង់ខបប
ណា? 
ចមម្លើយៈ ការមរៀបចំខផន្ការក្តួតេិនិ្តយ វាយតំថ្ ជាឯរសារសំខាន់្ម្ួយខែ មិ្ន្អាចែវោះបាន្ទាងំមេ 
ខែ មរៀបចំឯរសារទសសន្ៈទាន្ និ្ងសំមណើ គមក្មាងមេញម ញ ។ អវើខែ ែុសរន គឺថា អនរោរ់សំមណើ  
ក្រន់្ខតមរៀបចំជាខផន្ការជាមរ ៗ ធំ្ៗ សក្មាប់ការងារក្តួតេិនិ្តយវាយតំថ្ មន្ោះ ថាមតើមយើងនឹ្ងមធ្វើអវើ
ែលោះ? មធ្វើមៅមេ ណា? មោយន្រណាមគ? ោរ់ភាា ប់ជាម្យួឯរសារទសសន្ៈទាន្ ។ មៅមេ ខែ ទសស
ន្ៈទាន្មន្ោះ ក្តូវបាន្អនុ្ម្ត័ជាមរ ការណ៍សក្មាប់មរៀបចំសំមណើ គមក្មាងមេញម ញ ខផន្ការក្តួតេិនិ្តយ 
និ្ងវាយតំថ្ មន្ោះ តំរូវមអាយមាន្ការមរៀបចំយា ង ំអិតជាងមុ្ន្ ែូចមាន្មៅរនុងទំរង់ឯរសារខែ មាន្
ក្សាប់ ។  
 
សនំ្រួៈ ែណៈមេ ខែ រយោះមេ គមក្មាងមន្ោះ ែលើ មហើយទំហងំវកិាមាន្ចមនល ោះេើ៥0 000 មៅ ១០០ ០០០
ែុល្លល រអាមម្ររិ មតើ រខែណឌ ម្យួចំន្ួន្អាចម ើរខ ងបាន្មទ? ឧទាហរណ៍ សិកាខ សាល្លមបើរ/បញ្ា ប់
គមក្មាង សវន្រម្ម  ការសិរាទិន្នន័្យមុ្ន្ការអនុ្វតតន៍្ និ្ងវាយតំថ្ បញ្ច ប់គមក្មាង។ ។ 



ចមម្លើយៈ មន្ោះក្រន់្ខតជា រខែណឌ អបបបរមិា និ្ងមែើម្បើធានេើតមាល ភាេ និ្ងគណមន្យយភាេចំម ោះការមក្បើ
ក្បាស់ងវកិាររបស់មាច ស់ជំន្យួ ។ ជាបទេិមសាធ្ន៍្រន្លងម្រ អនរោរ់សំមណើ គមក្មាង អាចមាន្ភាេបទខបន្
មៅតាម្ទំហងំវកិាខែ បាន្អនុ្ម័្ត ែូចជាសិកាខ សាល្លមបើរ/បញ្ា ប់គមក្មាងមយើងអាចមរៀបចំរនុង រខែណឌ
ម្យួខែ ក្រុម្មរ មៅ ឫអនរ រ់េន្ធ័បាន្ចូ រមួ្ ែឹង ឺ មេញម ញ.....រ ើឯការមរៀបចំរបាយការណ៍
សរម្មភាេ និ្ងហរញិ្ាវតែុ ជាក្តើមាស គឺអនរោរ់សំមណើ  ក្រន់្ខតបំមេញេ័ត៌មាន្រនុងទក្ម្ង់ ខែ មាន្ក្សាប់ 
សាម្ញ្ជា  ែលើ ងាយក្សួ  ។ រន្លងម្រ មយើងមាន្ការ ំបាររនុងការជយួអន្តរគម្ន៏្ ែណៈមេ ខែ បញ្ជា
ខែ មរើតមាន្មៅរនុងគមក្មាង មហើយមយើងមិ្ន្បាន្ែឹង ឫចុោះអន្តរគម្ន៍្ទាន់្មេ មវល្ល។  
 

 


