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សេចក្តណី លៃងអាំែរគុែ
អបកជាំនញការ

និងអបកអនុវតថការរតួតពិនិតយ

និងការវាយតថ្មលជាដរច្ើននក់

បានច្ាំណាយដពល

និងខច្ករ ាំខលក

ដទពដកាសលយរបស់ពួកដគដៅកបុងដាំដណើរការបដងកើតដសច្កថីខណនាំដនេះ ជាពិដសសសម្មជិករកុមការងារការរតួតពិនិតយ
និងការវាយតថ្មលខដលបានផថល់ការយល់ដឹងរបកបដដ្ឋយសមតទភាព

និងគួរដអាយដររពច្ាំដពាេះម្មតិការខដលរតូវបាន

បកស្សាយដៅកបុងដសច្កថីខណនាំដនេះ បានពិនិតយ និងខកតរមូវវា ដធវើដអាយវាកាលយជាឯកសារកាន់ខតងាយស្សួលដរបើ
និងអាច្អានបានដរច្ើន។

ដលាកស្សីKay Lefevre ជាទីរបឹការបស់អងគការCCC បានច្ងរកងដសច្កថីខណនាំដនេះដឡើង។ ការអភិវឌណន៍ដនេះអាច្ដកើត
ដឡើងបានដដ្ឋយសារម្មនការរាំរទរបស់ គណៈកម្មមធិការសហរបតិបតថិការដដើមផីកមពុជា(CCC) ខដលជាគដរម្មងមួយ
ផថល់មូលនិធិដដ្ឋយDiakonia និងអុកហ្វវមអាដមរ ិក (Oxfam America)។
គណៈកម្មមធិការសហរបតិបតថិការដដើមផីកមពុជា(CCC)

សូមខថលងអាំណរគុណដល់ជាំនួយឥតសាំណង

ខដលផថល់ដដ្ឋយ

Diakonia និងអុកហ្វវមអាដមរ ិក។ ដយើងក៏សូមខថលងអាំណរគុណជាពិដសសដៅដល់សម្មជិករកុមការងារការរតួតពិនិតយ
និងការវាយតថ្មល និងអបកច្ូលរួមជាសម្មជិកអងគការមិនខមនរដ្ឋឌភិបាលទាាំងអស់ សរម្មប់ការច្ាំណាយដពលដវលានិង
ការខច្ករ ាំខលក ខផាកដលើច្ាំដណេះដឹងថ្នការអនុរវតថ បទពិដសាធន៍ និងឯកសារននដៅដលើការបដងកើតនូវដសច្កថីខណនាំ
ថ្នការអនុវតថដៅដលើ៖ ការរតួតពិនិតយ និងការវាយតថ្មលដៅកបុងវ ិស័យអងគការមិនខមនរដ្ឋឌភិបាល។
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បុពក្
វ ថា
វ ិធានការណ៍មួយកបុងច្ាំដណាមវ ិធានការណ៍ដជាគជ័យរបស់សងគមសុីវ ិលដយើង

គឺការដឆលើយតបដៅនឹ ងតរមូវការខដល

ផ្ទលស់បូរថ និងកាលៈដទសៈននរបស់អងគការមិនខមនរដ្ឋឌភិបាលកបុងរបដទសកមពុជា។ ពួកដយើងកាំពុងដរៀនពីរដបៀបដធវើការ

ជាមួយអងគនិតិបញ្ញដតថិជាប់ដឆ្បតដពញដលញ និងរដបៀបផថល់នូវដសវាខដលរបដសើរដឡើងថមីខដលជាតរមូវការដដ្ឋយសងគម
សុីវ ិលខដលកាន់ខតរ ីកច្ដរមើន និងរុងដរឿងដឡើង។ ពួកដយើងកាន់ខតដបើកទូលាយ និងទទួលែុសរតូវដហើយដយើងបាន
តាាំងច្ិតថដធវើតាមសថង់ដ្ឋរថ្នការដធវើការជាក់លាក់ តបដៅនឹងអវីខដលសាធារណជនអាច្វាស់ខវងអវីខដលពួកដគអាច្នឹងគួរ
រ ាំពឹងទុកពីពួកដយើង។ ការដឆលើយតប និងការបទខបនខបបដនេះទាមទារនូវភាពអត់ធន់ ការលេះបង់ និងជាំនញោ៉ា ងខាលាំងពី
ពួកដយើងទាាំងអស់រប។ពួកដយើងរតូវដធវើដអាយរបាកដថាការអនុរវតថថ្នការរតួតពិនិតយនិងការវាយតថ្មលរបស់ដយើងអភិវឌណ
កាន់ខតខាលាំងដឡើងខថមដទៀតនូវការតាាំងច្ិតថ និងការដធវើការរបស់សងគមសុីវ ិល។
ពួកដយើងម្មបក់ៗម្មនតួនទីកុងការបាំ
ប
ដពញបញ្ញ
ា របឈមដដើមផីដធវើដអាយរបដសើរដឡើងថ្នការអនុវតថការរតួតពិនិតយ និងការ

វាយតថ្មលរបស់ដយើង និងរកានូវវ ិធីសាស្រសថថាមវនថ និងការរ ីកច្ដរមើនដដើមផីរតួតពិនិតយ និងវាយតថ្មលគដរម្មងមួយ ឬអងគ
ការមួយ។

ដសច្កថីខណនាំថ្នការអនុវតថដៅដលើ ៖

ការរតួតពិនិតយនិងការវាយតថ្មលដៅកបុងវ ិស័យអងគការមិនខមនរដ្ឋឌ

ភិបាលដនេះ មិនរតឹមខតសដងេបនូវទសេនៈវ ិស័យ និងដរលការណ៍ខណនាំពីរដបៀបខដលដយើងម្មនបាំណងចត់ខច្ងនូវ
របសិទនភាព របសិទនផល ភាពពាក់ពនន័ និងលទនភាពដជាគជ័យហិរញ្ដវតទុរបស់អងគការកបុងការដធវើការងារនដពលអនគត
ប៉ាុខនថខថមទាាំងផថល់នូវឧបករណ៍អនុវតថជាក់លាក់មួយដដើមផីជួយដអាយដយើងដឹងពីទសេនៈវ ិស័យដនេះ។
គណៈកម្មមធិការសហរបតិបតថិការដដើមផីកមពុជា(CCC)

ែិតែាំច្ូលរួមច្ាំខណកជាមួយសងគមសុីវ ិលខដលរ ឹងម្មាំមួយកបុង

របដទសកមពុជា។ ពួកដយើងទទួលសាគល់ថារបជាជនគឺជារទពយសកមមខដលម្មនតថ្មលបាំផុតរបស់សងគម។ កថីសងឃឹមរបស់
ដយើងគឺថាសហការ ីនឹងដរបើ ដសច្កថីខណនាំដនេះដធវើដអាយរបដសើរដឡើងនូវគុណតថ្មលថ្នការច្ូលរួមច្ាំខណករបស់ពួកដគដៅ
ិ៍ ថ
កបុងការងាររបស់អងគការ និងដលើកកមពស់ដករដ្
ម េះរបស់សងគមសុីវ ិលដយើងដអាយបានែពង់ែពស់។
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អារមភក្ថា
អង្គការមិនមមនរោាភិបាល(NGOs) ផតល់នូវមុខងារសំខាន់ ៖ ការរក្សាចលនាសង្គមដៅក្សនុង្សង្គមសុ៊ីវ ិល ការពង្ង្ឹង្ង្្ឹឹះ
ននសង្គមសុ៊ីវ ិលមែលដលចរូបរាង្ដឡើង្ និង្ការផតល់សដមេង្ដោយពលរែាមែលពាក្ស់ពនធ័។ ទំង្ដនឹះង្ាន់មត្ជា្ំរម
ូ ួយ
ក្សនុង្ចំដោមដបសក្សក្សមមដផេង្ានជាដង្ចើនមែលាំង្រដោយអង្គការមិនមមនរោាភិបាលទំង្ក្សនុង្ស្សុក្ស

និង្អនតរជាត្ិជាង្

១២៤អង្គការដៅក្សនុង្ង្បដរសក្សមពុជា។
ការរបកួតរបខជងរកធនធានខដលកាន់ខតដកើនដឡើងមិនដច្េះច្ប់

ការពរងីកតរមូវការដសវាកមម

និងការទាមទារ

គណដនយយភាពខដលកាន់ខតដកើនដឡើងនាំដៅរកសាទនភាពម្មនសម្មពធខាលាំងខដលអងគការមិនខមនរដ្ឋឌភិបាលរតូវបដងកើន
នូវរបសិទនភាព

និងរបសិទនផលរបស់ែួនដអាយកាន់
ល
ខតទទួលបានដជាគជ័យ។

ព័ត៌ម្មននិងជាំនួយជាបនធន់

ដដ្ឋយសារដហតុដនេះ

ម្មនតរមូវការ

ដដើមផីជួយអងគការមិនខមនរដ្ឋឌភិបាលបដងកើតនូ វបរ ិសាទនការងាររបកបដដ្ឋយរបសិទនភាព។

ការរតួតពិនិតយនិងការវាយតថ្មលរតូវបានបដងកើតដឡើង និងដរបើរបាស់ដដើមផីវាស់ខវងភាពពាក់ព័នន របសិទនភាព របសិទនផល
លទនផលរយៈដពលខវង និងនិរនថរភាពរបស់ការងារគដរម្មង ឬអងគការ។
បខនទមពីដនេះដទៀត អងគការមិនខមនរដ្ឋឌភិបាលរតូវដមើលការវាយតថ្មលមិនខមនខតជាអវីមួយខដលដកើតដឡើងដៅដពលខដល
ម្មចស់ជាំនួយទទូច្សុាំវាដនេះដទ។ ការរតួតពិនិតយនិងការវាយតថ្មលគឺជាឧបករណ៍ការចត់ ខច្ងថ្ផធកុងដ៏
ប
ម្មនតថ្មល។ ដសច្កថី
ខណនាំដនេះផថល់ដអាយការពនយល់ងាយស្សួលខដលរគបដណថប់នូវទសេនៈកបុងការរតួតពិនិតយ និងការវាយតថ្មលជាដរច្ើន
ជាមួយឧទាហរណ៍ថ្នទរមង់ និងឧបករណ៍ខដលពាក់ព័នន។ ដទាេះបីជាការរគបដណថប់របស់របធានបទម្មនលកេណៈធាំ

ទូលាយ វាក៏មិនរួមបញ្ូច លទាាំងអស់ខដរ។ ខផបកមួយច្ាំនួនថ្នដសច្កថីខណនាំដនេះអាច្ដរបើរបាស់ជាមួយអងគការមិនខមន
រដ្ឋឌភិបាលភាគដរច្ើន។

ដសច្កថីខណនាំរតូវបានដរៀបជាជាំពូក បនធប់មកជាច្ាំណងដជើងរង។ តារាងម្មតិកាផថល់ជាមគគុដទសក៏ដៅរកទីតាាំងរបស់
របធានបទខដលម្មនច្ាំណាប់អារមមណ៍ជាពិដសស។
ដ

ជាងដនេះដៅដទៀត

ដៅទីបញ្ច ប់ថ្នដសច្កថីខណនាំអបកនឹងរបទេះ

ើញសនធនុរកម និងច្ាំនួនរបស់ឧបសមព័ននខដលម្មនរបដោជន៍នន។ រួមបញ្ូច លកបុងដនេះខដរក៏ម្មនបញ្ជីថ្នទរមង់

និងព័ត៌ម្មនខដលម្មនរបដោជន៍ជាដរច្ើនដទៀត។

ពួកដយើងសងឃឹមោ៉ា ងមុតម្មាំថាដសច្កថីខណនាំដនេះដធវើដអាយការងាររបស់អបករគប់រគងនិងអបកដឹកនាំខដលមិនគិតរបាក់
កថ្រមម្មនភាពកាន់ខតងាយស្សួលដៅដពលពួកដគបដងកើតនូវបរ ិោកាសការងាររបកបដដ្ឋយរបសិទនភាពមួយ។

រកុមការងាររតួតពិនិតយ និងវាយតថ្មល
គណៈកម្មមធិការសហរបតិបតថិការដដើមផីកមពុជា
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ាំ ពទបសចេក្សទេ
បញ្ជ អ
ី ក្សរកាត្់ ៃិងក្ាំែត្់េមាគល់សលើត្បជុេ
បញ្ជ ី អក្សរកាត់
CASA ការបា៉ា ន់របម្មណសមតទភាពែលួនឯង
CAT

ឧបករណ៍បា៉ា ន់របម្មណសមតទភាព

CCC

គណៈកម្មមធិការសហរបតិបតថិការដដើមផីកមពុជា

CSO

អងគការសងគមសុីវ ិល

FGD

រកុមពិភាកាសុីជដរៅ

INGO អងគការមិនខមនរដ្ឋឌភិបាលអនថរជាតិ
LFA

វ ិធីសាស្រសថរកបែ័ណឍសមដហតុផល

LNGO អងគការមិនខមនរដ្ឋឌភិបាលកបុងស្សុក
MEF

រកបែ័ណឍរតួតពិនិតយ និងវាយតថ្មល

M&E

ការរតួតពិនិតយ និងការវាយតថ្មល

MSC

ការផ្ទលស់បូរសាំ
ថ
ខាន់បាំផុត

NGO

អងគការមិនខមនរដ្ឋឌភិបាល

OAT

ឧបករណ៍បា៉ា ន់របម្មណអងគការ

RBM

ការរគប់រគងខផាកដលើលទនផល

ToR

លកេនិក
ថ ៈ

ក្ំណត់សម្គាល់លលើររជំ សពទបលចេក្លេស
ជាទូដៅពាកយ ”ការបា៉ា ន់របម្មណអងគការ” រតូវបានដរបើរបាស់កុងអតទ
ប
បទដនេះដដ្ឋយសាំដៅដលើ ”ការរតួតពិនិតយ និងការ
វាយតថ្មលអងគការ” ខដលនាំឲ្យអបកអនុវតថកុងវ
ប ិស័យការរតួតពិនិតយនិងការវាយតថ្មល(M&E)ភាគដរច្ើនម្មនការយល់រច្ឡាំ។
ដពលែលេះ ការដរបើពាកយ ”ការរតួតពិនិតយ និងការវាយតថ្មលអងគការ” សាថប់ដៅដូច្ជាឆគង ដូដច្បេះឃ្លលរតូវបានសដសរដអាយែលី
ថា ”ការរតួតពិនិតយអងគការ” ដបើដទាេះបីជាវាបានបញ្ញ
ជ ក់អាំពីពាកយ ”និងការវាយតថ្មលអងគការ” ក៏ដដ្ឋយ។
ដយើងដរបើពាកយ ”ការបា៉ា ន់របម្មណអងគការ” កបុងអតទបទដនេះសាំដៅដៅដល់ទាាំងករមិតកមមវ ិធី/គដរម្មង និងករមិតអងគការ។
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I.

ទិដ្ភា
ា ពទូសៅនៃសេចក្តណី ែន ាំ

ជាំពូកដនេះខណនាំពីរបវតថិ និងដរលបាំណងរបស់ដសច្កថីខណនាំពីរដបៀបដរបើរបាស់វានិងពីទាំហាំ និងខដនកាំណត់របស់វា។
គណៈកម្មមធិការសហរបតិបតថិការដដើមផីកមពុជា(CCC)

ម្មនដរលបាំណងជួយសរមួលការសនធនរវាងអងគការមិនខមន

រដ្ឋឌភិបាលដៅកបុងរបដទសកមពុជា។ មកដល់ដពលដនេះ ពួកដគបានដរៀបច្ាំរពឹតិកា
ថ រណ៍ និងដវទិការជាដរច្ើនសរម្មប់អងគ

ការមិនខមនរដ្ឋឌភិបាល និងសម្មជិករបស់ពួកដគ ដដើមផីដលើកកមពស់ការខច្ករ ាំខលកនូវគាំនិត និងការរបតិបតថិលប
ា ាំផុតដៅ
កបុងវ ិធីសាស្រសថ របឈមនឹងបញ្ញ
ា របស់ពួកដគ។ ។
ខផបកមួយកបុងច្ាំដណាមខផបកខដលបានពិភាកាគឺជាការរតួតពិនិតយ និងការវាយតថ្មល(M&E) របកបដដ្ឋយរបសិទនភាពដៅ
កបុងអងគការមិនខមនរដ្ឋឌភិបាល ដហើយនិងគដរម្មងរបស់ពួកដគ។

1.1. លេតអវីបានជាលបាោះពមភផាយលសចក្តីណណនំលនោះ?
ដសច្កថីខណនាំដនេះម្មនដរលបាំ ណងផថល់ការខណនាំជាទូដៅពាក់ព័នននឹងកិច្ចការការរតួតពិនិតយ

និងការវាយតថ្មលន

ន។ ដរលបាំណងច្មផងម្មនដូច្ជា៖
-

ដធវើដអាយការយល់ដឹងពីរបព័ ននសរម្មប់ការរតួតពិនិតយ និងការវាយតថ្មលដៅកបុងវ ិស័យអងគការមិនខមន
រដ្ឋឌភិបាលកបុងរបដទសកមពុជាកាន់ខតរបដសើរដឡើង

-

ពរងឹងជាំនញកបុងការអនុវតថការរតួតពិនិតយ និងការវាយតថ្មលសរម្មប់អបកខដលពាក់ព័នន

ផថល់នូវធនធានបដច្ចកដទសខដលម្មនរបដោជន៍សរម្មប់ការដលើកកមពស់ការធានគុណភាពដៅកបុងការ
អភិវឌណអងគការ និងការរគប់រគងកមមវ ិធី/គដរម្មង។

1.2. លតើលសចក្តីណណនំលនោះសរម្គប់នរណាលេ?
ដសច្កថីខណនាំដនេះគឺសរម្មប់អបកទាាំងឡាយណាខដលម្មនតួនទីទទួលែុសរតូវ និងភារកិច្ចកុងការរតួ
ប
តពិនិតយ និងការ
វាយតថ្មល។

ទីមួយនិងសាំខាន់បាំផុត

ដសច្កថីខណនាំដនេះគឺសរម្មប់់របធានរគប់រគង/មន្រនថីខផបករតួតពិនិតយនិងវាយតថ្មល

និងរបធានរគប់រគងកមមវ ិធី/គដរម្មង ខដលម្មនគដរម្មងដធវើ ការរតួតពិនិតយ និងការវាយតថ្មលដៅកបុងកមមវ ិធី/គដរម្មង ឬ
អងគការ រពមទាាំងសរម្មប់បុគល
គ ិកថាបក់ដរកាមខដលអនុវតថវា ប៉ាុខនថរតូវការពនយល់បខនទម និងនិសិេតសកលវ ិទ័ល័យ
ខដលម្មនបាំណងច្ង់ដរៀនពីវា។

ដយើងទទួលសាគល់ថាម្មនអងគការមិនខមនរដ្ឋឌភិបាលជាដរច្ើនមិនម្មនរកុមសរម្មប់ ដធវើ

ការរតួតពិនិតយ និងការវាយតថ្មលដទ ដហើយបុគគលិកដផេងដទៀតដូ ច្ជារកុមដរៀបច្ាំគដរម្មង អបកស្សាវរជាវ ឬបុគគលិកខាង
ធានគុណភាពជាអបកដធវើកិច្ចការខាងការរតួតពិនិតយ និងការវាយតថ្មលទាាំងដនេះ។

1.3. រចនសមព័នន
ធ ិ ងរលបៀបលររើរាស់លសចក្តីណណនំលនោះ
សរម្មប់ជារបដោជន៍ងាយស្សួលដធវើជាឯកសារដោង ដយើងបងាាញឯកសារដនេះជាជាំពូក ខដលជាំពូកនិមួយៗដផ្ទថតដៅ
ដលើសម្មសធាតុធាំទូលាយរបស់ការរតួតពិនិតយ និងការវាយតថ្មល។
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ដយើងខណនាំកិច្ចការការរតួតពិនិតយ និងការវាយតថ្មល (M&E) ជាខផបករបស់វដថមួយ។ កិច្ចការការរតួតពិនិតយ និងការវាយ
តថ្មល(M&E) មួយច្ាំនួនដកើតដឡើងអាំឡុងដពលតាំណាក់កាលការតាក់ខតង និងការដរៀបច្ាំ (ឧទាហរណ៍ សាំដណើជាដរច្ើន

តរមូវរកបែ័ណឍ ឬខផនការរបគល់ជូនដៅម្មចស់ជាំនួយមុននឹងអនុម័តផថល់មូលនិធិ) ែណៈដពលកិច្ចការដផេងដទៀតដកើត
ដឡើងអាំឡុងដពលការរគប់រគងទិនបន័យ (ឧទាហរណ៍ ការរបមូលទិនបន័យ) ែលេះដកើតដឡើងដពលដធវើរបាយការណ៍និងការ
ខច្ករ ាំខលកច្ាំដណេះដឹង។ ដ័រកាមជួយបងាាញជារូបភាពពីកិច្ចការដៅកបុងវដថ និងដពលណាខដលពួកវាអាច្ដកើតដឡើង។
ជាំពូកនីមួយៗម្មនច្ាំណងដជើងរងខដលបានដរៀបដៅកបុងតារាងម្មតិកា

ខដលអាច្ដអាយអបកដផ្ទថតដៅដលើទសេនៈជាក់

លាក់ទាាំងឡាយថ្នការរតួតពិនិតយ និងការវាយតថ្មល (M&E )តាមតរមូវការ។ វាក៏អាច្ដធវើដអាយអបកដផ្ទថតដៅដលើសម្មភរៈ
ខដលពាក់ព័នននឹងតរមូវការរបស់អបក

ដៅដពលពួកវាកាលយជាភាពពាក់ព័ននជាមួយនឹងងអបក

ដហើយនិង/ឬអងគការរបស់

អបក។ អបកអាច្ច្ង់ខកខរបខផបកមួយច្ាំនួនថ្នដសច្កថីខណនាំ ជាពិដសសមុែងាររតួតពិនិតយ និងវាយតថ្មល(M&E) ដហើយ
ខច្ករ ាំខលកវាជាមួយសហការ ី និ ងថ្ដគូបាន។
មិនថាអបកម្មនករមិតទទួលែុសរតូវប៉ាុណាតសរម្មប់ការរតួតពិនិតយ

និងការវាយតថ្មល(M&E)

ឯកសារដនេះររន់ខតជា

ដសច្កថីខណនាំប៉ាុដណាតេះ។ ដដើមផីដអាយវាម្មនរបសិទនភាពពិតរបាកដ អបកដរបើរបាស់នឹងរតូវខកសរមួលគាំនិត និងនិតិវ ិធី
ខដលបានដ

ើញដៅតាមតរមូវការ និងបរ ិបទជាក់លាក់របស់អងគការពួកដគ។

1.4. េំេំ និងណែនក្ំណត់
ដសច្កថីខណនាំរតូវបានតាក់ខតងដឡើងដដើមផីដរបើជាឯកសារដោងសរម្មប់អងគការមិនខមនរដ្ឋឌភិបាលណាមួយខដលម្មន
បាំណងដធវើដអាយការអនុវតថ និងការរគប់រគងពាក់ព័នននឹងការរតួតពិនិតយ និងការវាយតថ្មល (M&E) កាន់ខតរបដសើរដឡើង។
ដសច្កថីខណនាំដនេះក៏ខសវងរកដាំដណាេះស្សាយបញ្ញ
ា ច្មផងខដលទាក់ទិននឹងរដបៀបកមមវ ិធី/គដរម្មងរតូវអនុវតថ

និងវ ិធី

សាស្រសថដដើមផីភាពរបដសើរដឡើងខផបកខាងកបុងថ្នអងគភាពរបស់អងគការមិនខមនរដ្ឋេភិបាល។
ឧបសមព័ននបញ្ូច លឧបករណ៍បីសរម្មប់វាយតថ្មលអងគការ (អដឌដកាន(Octagon) ឧបករណ៍បា៉ា ន់របម្មណអងគការ(OAT) ការ
បា៉ា ន់របម្មណសមតទភាពែលួនឯង(CASA)) ខដលរតូវបានដរបើដដ្ឋយអងគការមិនខមនរដ្ឋឌភិបាលននកបុងរបដទសកមពុជា។
ឧបករណ៍ទាាំងដនេះងាយស្សួលដរបើ

ដហើយពិតជាបានបងាាញអាំពីអតទរបដោជន៍ច្ាំដពាេះអបកខដលច្ង់ ដធវើដអាយរបដសើរ

ដឡើងដល់ការរគប់រគងកមមវ ិធី/គដរម្មងរបស់ពួកដគ ឬអបកខដលខសវងរកការអភិវឌណខផបកខាងកបុងថ្នអងគភាព។
ច្ូរកត់ច្ាំណាាំថា ទាាំងដសច្កថីខណនាំទាាំងឧបសមព័ននរបស់វាមិនម្មនបាំណងដដើរតួជាឯកសារច្ងរកងតាមផលូវច្ាប់ ឬដធវើ
ជាដសច្កថីខណនាំសង
ថ ់ដ្ឋរសរម្មប់អងគការមិនខមនរដ្ឋឌភិបាលទាាំងអស់ដនេះដទ។
ឯកសារខដលដ្ឋក់ជាឧបសមព័នទា
ន ាំងអស់បានដធវើបច្ចុបផនបភាពកបុងឆ្បាំ២០១៥។

ឯកសារទាាំងដនេះនឹងអាច្រតូវបានពិនិតយ

ែិតែាំពិនិតយដឡើងវ ិញ

និងដធវើដអាយដសវាកមមរបស់ែួនរបដសើ
ល
រ

ដឡើងវ ិញជាដាំណាក់កាល។

គណៈកម្មមធិការសហរបតិបតថិការដដើមផីកមពុជា(CCC)

ដឡើងរគប់ដពលដវលា។ ដយើងទទួលសាវគមន៍ រាល់មតិរតឡប់ ឬដោបល់ខដលអបកអានម្មនទាក់ទិននឹងដសច្កថីខណនាំ
ទាាំងដនេះ។
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II.

ើ ចាំស
សេចក្តចា
ី ប់សផ្សតម
(M&E)

ោះទេសៃៈនៃការត្ត្ួត្ពិៃត្
ិ យ ៃិងការវាយត្នមៃ

ជាំពូកដនេះច្ង់ពនយល់អាំពីទសេនៈសាំខាន់ៗមួយច្ាំនួនថ្នការរតួតពិនិតយ និងការវាយតថ្មល។ វាក៏ច្ង់ពនយល់ពីតួនទីែុសរប
និងបាំដពញរបទាាំងការរតួតពិនិតយ

និងទាាំងការវាយតថ្មល

ដតើដហតុអីវ

និងដពលណាខដលវាអាច្សមរមយដដើមផីច្ូលរួម

សកមមភាព និងដាំដណើការថ្នការរតួតពិនិតយ និងការវាយតថ្មល របដភទថ្នការវាយតថ្មល និង ករមិតថ្នការរតួតពិនិតយនិង
ការវាយតថ្មល។

2.1. អវីណែលលៅថាការរតួតពិនិតយនិងការវាយតម្មល?
ការរតួតពិនិតយសាំដៅដៅដលើដាំដណើការបនថថ្នការរបមូល

ការវ ិភាគ

និងការដរបើរបាស់ពត៌ម្មនជាដទៀងទាត់ដដើមផីផថល់

ដាំណឹងសរម្មប់ដធវើការសដរមច្ច្ិតថទាន់ដពលដវលា និងសមស្សប ធានគណដនយយភាព និងផថល់ជារគឹេះសរម្មប់ដាំដណើ
1

ការដរៀនសូរតបនថ និងការខកសរមួល។ ការរតួតពិនិតយជាធមមតាវាជាដាំដណើការថ្ផធកុងមួ
ប
យ។
ការវាយតថ្មលមួយគឺជាការពិនិតយថ្នការរ ីកច្ដរមើនខដលសដរមច្បាន ភាពពាក់ព័នន និងការបាំដពញថ្នលទនផល រពមទាាំង
របសិទនផល របសិទនភាព លទនផលរយៈដពលខវង ភាពពាក់ព័នន (ដរលដៅរួម) លទនផលដជាគជ័យហិរញ្ដវតទុ និងនិរនថភាព
ថ្នអងគការឬគដរម្មង/កមមវ ិធីមួយ។ ការវាយតថ្មលគួរខតផថល់ព័ត៌ម្មនខដលគួរដអាយដជឿជាក់ និងម្មនរបដោជន៍ខដលអាច្
2

ដធវើដអាយម្មនការបញ្ូច លថ្នដមដរៀនជាបទពិដសាធន៍ ដៅកបុងការសដរមច្ច្ិតថខផបករគប់រគង ។
ការយល់រច្ឡាំរវាងការរតួតពិនិតយ

និងការវាយតថ្មលគឺជាដរឿងធមមតា។

តារាងខាងដរកាមគួរខតអាច្ជួយការយល់ដឹងពី

ភាពែុសរបសាំខាន់ៗ៖
ដាំណាក់កាល
ដរលបាំណង

ការរតួតពិនិតយ

-

ការវាយតថ្មល

ដដើមផីវាស់ខវងការរ ីកច្ដរមើន និងការផ្ទលស់ប
- ូរថ ដដើមផីរបម្មណដមើលពីរបសិទិនភាព និងលទន
ដៅកបុងសាទនការណ៍ ឬសកមមភាព

-

ដដើមផីដមើលថា ដតើការអនុវតថកមមវ ិធី/គដរម្មង
កាំពុងដធវើដៅតាមខផនការឬអត់

-

-

ផលរយេះដពលខវងថ្នគដរម្មង(ឧទាហរណ៍ អវី
ខដលដាំដណើរការលា/មិនលា និងដហតុអីវ)

ដដើមផីដមើល ដតើដរលបាំណងរបស់កមមវ ិធី/

ដដើមផីដមើលទិសដៅ និងសដរមច្ច្ិតថសរម្មប់ គដរម្មងសដរមច្បានដល់ណា ដហើយ
ការដធវើដអាយរបដសើរដឡើង(ឧទាហរណ៍ ថាដតើ
ដដើមផីបដងកើតយុទនសាស្រសថ ដរលនដោបាយ
រតូវពរងីក ឈប់ ឬបថូរគដរម្មងដៅតាំបន់ដផេង និងការរាំរទការសដរមច្ច្ិតថឲ្យកាន់ខតរបដសើរ
ដទៀត)

ដតើដៅដពលណា/

1
2

-

-

ដកើតដឡើងរគប់ដពល ឧទាហរណ៍អាំឡុង -

ការវាយតថ្មលដកើតដឡើងជាដទៀងទាត់តាមដពល

Siegrid Tautz (2007), ការរតួតពិនិតយ និងការវាយតថ្មល: ្ដង្ោង្ដែើមប៊ីង្បយុរកា
ធ រដ្វើោជ៊ីវក្សមមផូវដភរដលើ
េ
ក្សុោរ, GTZ
Ibrahim Osman (2002), ដសៀវដៅខណនាំសរម្មប់ការរតួតពិនិតយ និងការវាយតថ្មល, សហព័នអ
ន នថរជាតិកាកបាទរកហម និងសងគម

អឌណច្នធរកហម
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ដាំណាក់កាល

ការរតួតពិនិតយ

ការវាយតថ្មល

ប៉ាុនមនដង?

ដពលការអនុវតថសកមមភាពរបស់កមមវ ិធី/

ដវលាជាក់លាក់។ ឧទាហរណ៍ ដៅពាក់កណា
ថ

នរណាដធវើវា?

គដរម្មង

ល ដៅច្ុងបញ្ចប់ថ្នកមមវ ិធី/គដរម្មង ឬក៏អាច្

-

ការរតួតពិនិតយគឺដធវើបនថរជានិច្ច

ជាដរច្ើនខែ ឬឆ្បាំដរកាយមកដទៀត។

-

បុគគលិកខផបកការរតួតពិនិតយ និងការវាយ -

បុគគលិកខផបកការរតួតពិនិតយ និងការវាយតថ្មល

តថ្មល របធានរគប់រគងគដរម្មង និងរកុមរបស់ របធានរគប់រគងគដរម្មង
ដគ បុគគលិកច្ុេះស្សាវរជាវផ្ទធល់

-

មនុសេមកពីខាងដរៅ ឧទាហរណ៍ អបកផថល់
របឹកា អបកខាងសទិតិ

សរម្មប់នរណា?

អបកអនុវតថ និងភាគីពាក់ព័នន

ម្មចស់ជាំនួយ ឬអងគការជាថ្ដគូ
ម្មចស់ជាំនួយនិងថ្ដគូ

ដតើពត៌ម្មនរតូវបានដរបើ
ដដើមផីទទួល និងតាមដ្ឋនដាំដណើការរ ីកច្ាំដរ- ើ

ដដើមផីវ ិនិច្័យ
ឆ លទនផលរយេះដពលខវងថ្នកមម

នបច្ចុបផនប ដដើមផីដដ្ឋេះស្សាយបញ្ញ
ា និងដធវើដអា វ ិធី/គដរម្មងដៅដលើអបកទទួលផល ដរលដៅ

ោ៉ា ងដូច្ដមថច្?

-

យការអនុវតថកមមវ ិធី/គដរម្មងរបដសើរដឡើង។

និងជួយសដរមច្ច្ិតថអាំពីសកមមភាពនដពល

វាគួរពិចរណាដៅដលើបទពិដសាធន៍ និងដម

អនគត និងរដបៀបគួរចប់ដផថើម ឬដរៀបច្ាំ

ដរៀនខដលបានដរៀននដពលឥឡូវដនេះ

ខផនការោ៉ា ងដូច្ដមថច្

2.2. លេតអវីរតូវម្គនការរតួតពិនិតយនិងការវាយតម្មល?
ការរតួតពិនិតយ និងការវាយតថ្មលអាច្ដធវើដអាយអបកពិនិតយ ”ការរគប់រគង់ពីខផបកខាងដរកាម (bottom line)” ថ្នការងារ
អភិវឌណន៍។

ការដរបើរបាស់សាំខាន់បាំផុតថ្នការរតួតពិនិតយ

និងការវាយតថ្មលគួរខតដរបើរបាស់ដដ្ឋយអងគការ

គដរម្មងផ្ទធល់ដដើមផីសង
ធ ់ដមើលថាវាកាំពុងដាំដណើរការោ៉ា ងដម៉ាច្ទាក់ទិនដៅនឹងដរលដៅនិងវតទុបាំណងរបស់ែួន
ល

ឬកមមវ ិធី/
ថាដតើវា

កាំពុងម្មនលទនផលរយៈដពលខវងឬអត់ ថាដតើវាកាំពុងដាំដណើរការរបកបដដ្ឋយរបសិទនផលឬអត់ ដហើយនិងដរៀនពីរដបៀបដធវើ
ដអាយការអនុវតថរបស់វារបដសើរដឡើង។
ការដរៀបច្ាំខផនការគឺម្មនសារៈសាំខាន់ ប៉ាុខនថវាមិនបានដធវើខផនការដៅដថរជាអច្ិថ្ន្រនថយ៍ដនេះដទ។ របសិនដបើវាមិនដាំដណើ រ
ការឬរបសិនដបើកាលៈដទសៈផ្ទលស់បូរថ ដនេះខផនការក៏ចាំបាច្់ រតូវផ្ទលស់បូរផងខដរ។
ថ
ជាងដនេះដៅដទៀត ការរតួតពិនិតយ និង
ការវាយតថ្មលជួយពរងឹងគណដនយយភាព ដធវើដអាយរបដសើរដល់ការរគប់រគង និងការសដរមច្ច្ិតថ និងធានគុណភាព
និរនថភាព និងរបសិទិនភាពថ្នការងាររបស់អងគការមួយ។
ដលើសពីដនេះដទៀត ការរតួតពិនិតយ និងការវាយតថ្មលកាំពុងកាន់ខតកាលយជាការតរមូវរបស់ម្មចស់ជាំនួយ ដដ្ឋយសារម្មចស់
ជាំនួយទាាំងឡាយកាន់ខតច្ង់ដឹងពីគុណតថ្មលជាផលតបសបងសរម្មប់លុយរបស់ពួកដគ។

2.3. ក្រមិតម្នការរតួតពិនិតយ និងការវាយតម្មលលៅក្នងអងាការ
ការងារថ្នការរតួតពិនិតយ និងការវាយតថ្មលជាដរច្ើនសទិតដៅកបុងរបដភទ ឬករមិតមួយកបុងច្ាំដណាមរបដភ ទឬករមិតទាាំងពីរ
៖ កមមវ ិធី/គដរម្មង និងអងគការ។
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2.3.1. ក្រមត
ិ ក្មមវិធ/ី េលរម្គង
ដៅកខនលងខដលការបា៉ា ន់របម្មណថ្នគដរម្មង ឬកមមវ ិធីបានដកើតដឡើង លទនផលជាធមមតារតូវបានដរបើរបាស់ជាឧបករណ៍
ខផបករគប់រគង។

ពួកវាជាលាំហ្វត់ខដលកាំណត់ដម្ម៉ា ង។

ពួកវាម្មនបាំណងបា៉ា ន់របម្មណជារបព័នននិងម្មនកមមវតទុ

ច្ាស់លាស់ដៅភាពពាក់ពនន័ ការអនុវតថ និងដជាគជ័យថ្នកមមវ ិធី និងគដរម្មងខដលកាំពុងបនថ និងបានបញ្ចប់។

ពួកវាក៏ដមើលដៅដលើករមិតដផេងៗរប ដហើយនិង/ឬស្សទាប់ននថ្នសម្មសធាតុរបស់កមមវ ិធី/គដរម្មងដូច្ជា ដរលដៅ
វតទុបាំណង លទនផលរយេះដពលែលី សកមមភាពនន និងធនធាន។ ពួកវាអាច្ជួយវាស់ខវងពីគុណភាពខដលកាំពុងបនថ និង
លទនផលរយេះដពលខវងខដលដៅខតម្មនថ្នគដរម្មង ឬក៏កមមវ ិធី។

3

ជាឧទាហរណ៍ ការរតួតពិនិតយ និងការវាយតថ្មលថ្នកមមវ ិធី/គដរម្មងជាធមមតាដដ្ឋេះស្សាយនូវសាំណួរសថង់ដ្ឋរបាាំសាំណួរ ៖
សាំណួរ

ការរតួតពិនិតយ

ការវាយតថ្មល

ដតើវាពាក់ព័នដន ទ?

ដតើដយើងបានដរជើសដរ ើសសូច្នករខដលពាក់

ដតើគដរម្មងបានដដ្ឋេះស្សាយបញ្ញ
ា ជាអាទិភាព

ព័ននដៅនឹងការវាស់ខវងលទនផលរយៈដពល

ខដលបានជួបរបទេះដដ្ឋយតាំបន់ និងសហគម

មធយមខដរ ឬដទ?

ន៍ខដលជាដរលដៅខដរ ឬដទ?
ដតើគដរម្មងសុីសងាវក់ជាមួយដរល
នដោបាយរបស់ម្មចស់ជាំនួយ និងអបកទទួល
ជាំនួយ ឬដទ?

ដតើវាម្មនរបសិទផ
ន ល

ដតើដយើងកាំពុងរបមូលទិនបន័យទាន់ដពលដវលា

ដទ?

ដទ?
ដតើដយើងកាំពុងដរបើ ធនធាន(បុគគលិក ដពល

ដតើការអនុវតថអាច្ដធវើដអាយរបដសើរដឡើងដទ ឬ
ដតើអាច្ម្មនវ ិធីណាលាជាងកបុងការដធវើដរឿង
ដផេងៗ ឬដទ?

ដវលា លុយ ដរគឿងបរ ិកាេរ)ដអាយអស់លទន
ភាពដដើមផីសដរមច្បានលទនផលរយៈដពលែលី
ឬដទ?
ដតើវាម្មនរបសិទភា
ន ព
ដទ?

ដតើសកមមភាពខដលបានដរៀបច្ាំខផនការដហើយ
ជាវ ិធីម្មនរបសិទនភាពបាំផុតដដើមផីសដរមច្

ដតើម្មនលទនផលរយេះដពលមធយមណាែលេះ
ខដលទទួលបានសដរមច្?

បាននូវដរលដៅរបស់ដយើង ឬដទ?

ដតើម្មនកតាថច្មផងណាែលេះ ខដលកាំពុងជេះឥទនិ

ដតើទិនបន័យរបស់ដយើងម្មនគុណភាពលា

ពលដលើសមិទិនផល និងបញ្ញ
ា របឈមរបស់

ឬដទ?

កមមវ ិធី/គដរម្មង?

ដតើម្មនសកមមភាព និងលទនផលរយៈដពលែលី
ណាែលេះទទួលបានសដរមច្?

3

ដតើវាកាំពុងម្មនលទនផល ដតើម្មនសកមមភាពណាខដលកាំពុងបងាាញ

ដតើម្មនអវីខដលបានច្ូលរួមច្ាំ ខណកថ្ន

រយេះខវងមួយ ខដររ ឺដទ?

លទនផលរយៈខវងខាលាំងជាង/ដែាយជាងលទន

គដរម្មងដៅរកដរលដៅអភិ វឌណន៍ករមិត

ផលរយៈខវងដផេងៗដទៀតឬដទ?

ែពស់?

http://www.oecd.org/development/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm
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សាំណួរ

ដតើវាម្មននិរនថភាពដទ?

ការរតួតពិនិតយ

ការវាយតថ្មល

ដតើដយើងគួរខតផ្ទលស់បូរខផនការរបស់
ថ
ដយើង

ដតើគដរម្មងម្មនផលវ ិបាកអវ ិជជម្មន ឬមិន

ឬដទ?

បានព័ករណ៍ទុកដផេងៗ ឬដទ?

ដតើដយើងបានទទួលថវ ិកាដពញដលញសរម្មប់

ដតើម្មនរបព័ននខដលចាំបាច្់ដដើមផីធាន

សកមមភាពខដលបានដររងទុកដៅកបុង

គដរម្មងរបស់ែួន
ល ដហើយជាពិដសសផល

ដតើរបព័ននរបមូលពត៌ម្មនថ្នការរតួតពិនិតយ

ដពលខដលគដរម្មង និងការផថល់មូលនិធិ

និងការវាយតថ្មលរបស់ដយើងអាច្ទុកច្ិតថបាន

របស់វាបានបញ្ច ប់?

ខផនការសកមមភាពរបស់ដយើងដទ?

របដោជន៍ថ្នគដរម្មងដៅបនថដទៀតែណៈ

ឬដទ?
ដតើដយើងម្មនបានដរៀបច្ាំវគគបណុថ េះបណា
ថ ល

និងការរាំរទសរម្មប់ការរបមូលទិនបន័យ និង
ការរាយការណ៍ឬដទ?

2.3.2. ក្រមត
ិ ម្នការវាយតម្មលរបស់អងាភាព
ដដើមផីបា៉ាន់របម្មណសមតទភាព

និងការអនុវតថការងាររបស់អងគការមួយ

ជាធមមតាគឺរតូវការរកការវាយតថ្មលខដលម្មន

កមមវតទុច្ាស់លាស់មួយ។
ការបា៉ា ន់របម្មណថ្នអងគការ (OA) វ ិភាគ និងរគបដណថប់ទសេនៈដផេងៗរបស់អងគការដូច្ជា ទសេនៈវ ិស័យ អភិបាលកិច្ច
ដាំដណើrការរគប់រគង ការដរៀបច្ាំ យុទនសាស្រសថ ការរគប់រគងខផបកហិរញ្ដវតទុ ការរគប់រគងធនធានមនុសេ ទាំនក់ទាំនងនិង
មិតថភាព និងការខសវងរកមូលនិធិ។

ជាទូដៅ ការដធវើការវាយតថ្មលដៅកបុងករមិតអងគការច្ង់ខសវងរកពិនិតយដមើល៖
-

បរ ិោកាសការងារនិងការទាំនក់ ទាំនងជាមួយខផបកខាងដរៅ

-

មុែងារ និងធនធានខផបកខាងកបុង

-

ការអនុវតថការងារសដរមច្បានដៅកបុងអាណតថិរបស់ែួន
ល

យុទនសាស្រសថ និងខផនការយុទនសាស្រសថតបដៅនឹងលទនផលនន។

ភាពខាលាំង ភាពដែាយ និងតរមូវការអភិវឌណននរបស់អងគការរតូវបានបងាាញតាមរយេះដាំដណើការដនេះ។
អងគការមិនខមនរដ្ឋឌភិបាលភាគដរច្ើនបានដធវើការរតួតពិនិតយ និងការវាយតថ្មលថ្នកមមវ ិធី/គដរម្មង។ ម្មនអងគការមិនខមន
រដ្ឋឌភិបាលតិច្តួច្បានដធវើការវាយតថ្មលរតឹមអងគការដដ្ឋយសារករមិតថ្នធនធានខដលតរមូវ។

2.4. លតើរតូវលធវើការរតួតពិនិតយ និងការវាយតម្មលលៅលពលណា?
កបុងការអនុវតថ អងគការមិនខមនរដ្ឋឌភិបាលភាគដរច្ើនម្មនទាំដនរដធវើកិច្ចការរតួតពិនិតយ និងការវាយតថ្មលដៅដពលដវលាជាក់
លាក់ដៅកបុងវដថថ្នកមមវ ិធី/គដរម្មងខដលបានពិពណ៌នដូច្ខាងដរកាម។
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2.4.1. ការបា៉ាន់ររម្គណម្នអងាការ
ការបា៉ា ន់របម្មណថ្នអងគការខដលដពញដលញមួយគួរដធវើជារបចាំឆ្បាំ
របចាំឆ្បាំពីដាំដណើរការថ្នការអភិវឌណសមតទភាព។

ឬដរៀងរាល់៣ដៅ៥ឆ្បាំមថង

ជាមួយការរាយការណ៍

ការវាយតថ្មលដនេះគឺជាយុទនសាស្រសថខដលដធវើដឡើងដដើមផីខសវងរកច្ាំណុច្

ខាលាំង និងច្ាំណុច្ដែាយសរម្មប់ជួយដធវើដអាយរបដសើរដឡើងនូវសថង់ដ្ឋថ្នដសវា និងលទនផលរួម។ រកុមគណៈរគប់រគង
អាច្ដផ្ទថតដលើតាំបន់អាទិភាពសរម្មប់អងគការដដើមផីដធវើដអាយរបដសើរដឡើង។

2.4.2. ការរតួតពន
ិ ត
ិ យក្មមវិធ/ី េលរម្គង
របដភទថ្នការរតួតពិនិតយដនេះគួរខតជាដាំដណើរការបនថរអាំឡុងដពលការអនុវតថកមមវ ិធី /គដរម្មង (ជារបចាំថ្ថង របចាំសបាថហ៍

របចាំខែ របចាំរតីម្មស អាស្ស័យដៅដលើសកមមភាពរបស់គដរម្មង)។ តាមធមមតាការរតួតពិនិយដនេះដធវើដដ្ឋយបុគគលិក ឬអបក
អនុវតថថ្ផធកុង។
ប

2.4.3. ការវាយតម្មលក្មមវិធ/ី េលរម្គង
ការកាំណត់ដពលថ្នការវាយតថ្មលអាច្ដធវើបានដពញមួយអាណតថិរបស់កមមវ ិធី /គដរម្មងដូច្ខាងដរកាម៖
-

ការសិកាពីភាពបត់ខបនបាន៖

អាច្ដធវើមុនគដរម្មងចប់ដផថើម

វាពិនិតយភាពអាច្ដកើតដឡើងបាន

និងការអាច្

សដរមច្បានរបស់គដរម្មង។
-

មូលដ្ឋឌនរគឹេះ៖

ជាការសិកាមួយខដលដធវើមុនការដធវើអនថរាគមន៍ណាមួយ។

វាផថល់ដល់អងគការនូវទិនបន័យ

(ព័ត៌ម្មន) អាំពីសាទនភាពមុនអនថរាគមន៍ដដើមផីអាច្ដធវើមុន/ដរកាយពីការវ ិភាគ។
-

ការវាយតថ្មលពាក់កណា
ថ លទី ៖

ដកើតដឡើងរបខហលពាក់កណា
ថ លផលូវកបុងការអនុវតថកមមវ ិធី

ដហើយវាវ ិភាគភាព

ពាក់ព័នន របសិទនភាព និងរបសិទផ
ន ល។
-

ការវាយតថ្មលដៅច្ុងបញ្ចប់៖ ដៅដពលកមមវ ិធី/គដរម្មងបានបញ្ចប់ ការវាយតថ្មលដៅច្ុងបញ្ចប់បានដធវើដដ្ឋយរកុម
ចត់តាាំងថ្ផធកុង
ប ឬជាធមមតាដដ្ឋយរកុមវាយតថ្មលខដលរួមម្មនមនុសេមកពីខាងដរៅខដរ។ វាជួយដអាយអងគការ
ដរៀនពីបទពិដសាធន៍កុងការអនុ
ប
វតថកមមវ ិធី/គដរម្មងដដើមផីដធវើដអាយរបដសើរដឡើងដល់ការដរៀបច្ាំកមមវ ិធី/គដរម្មង
ខដលកាំពុងបនថ

និងនដពលអនគត។

ការវាយតថ្មលដៅច្ុងបញ្ចប់ដនេះពិនិតយដលើភាពពាក់ព័នន

របសិ ទនភាព

របសិទនផល លទនផលរយៈដពលខវង និងនិរនថភាព។
-

ការវាយតថ្មលដរកាយដពលបញ្ចប់៖

ការវាយតថ្មលដនេះមិនខមនជាដរឿងធមមតាដទដដ្ឋយសារបញ្ញ
ា ថវ ិការ។

វារតូវ

បានដធវើ ៣ដៅ៥ឆ្បាំមថង (ឬយូរជាងដនេះ) បនធប់ពីការបញ្ច ប់ ឬការបញ្ឈប់កមមវ ិធី/គដរម្មងមួយ ជាធមមតាវាដធវើ
ដដ្ឋយរកុមវាយតថ្មលមកពីខាងដរៅ។ វាវាយតថ្មលនិរនថភាពថ្នរបដោជន៍របស់កមមវ ិធីសរម្មប់ភាគីពាក់ព័ននទាាំង
អស់ដៅកបុងតាំបន់អនថរាគមន៍របស់កមមវ ិធី។ វាវ ិភាគលទនផលរយៈដពលខវងថ្នដសដឌកិច្ច សងគម បរ ិសាទន និង
វ ិទ័សាទន។

(ការវាយតថ្មលដរកាយដពលច្ប់ក៏អាច្ដៅថា

ការវាយតថ្មលបនធប់ពីច្ប់រច្
ួ រាល់

ឬការវាយតថ្មល

លទនផលរយៈដពលខវងថ្ននិរនថរភាព)។
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2.5.ររលភេម្នការវាយតម្មលនន
កបុងការអនុវតថ ការវាយតថ្មលពីររបដភទសាំខាន់ៗ ខដលដគបានដរបើរបាស់ជាទូដៅបាំផុត៖

-

ការវាយតថ្មលថ្ផធកុង/ការវាយតថ្មល
ប
ែួនឯង
ល
៖

វាដធវើដឡើងទាាំងស្សុងដដ្ឋយបុគគលិក

(ជាធមមតារួមទាាំងបុគគលិកជាតិ)

ដហើយតាមធមមតាដដ្ឋយរមនជាំនួយពីទីរបឹកាខាងដរៅដទ។

-

ការវាយតថ្មលពីខាងដរៅ៖

ដនេះជាការវាយតថ្មលខដលដធវើដដ្ឋយអបកខាងដរៅខដលបានដរជើសដរ ើសដដ្ឋយរបុងរបយ័តប

ឬរកុមខាងដរៅខដលមិនសទិតដៅដរកាមការរគប់រគងដដ្ឋយអបកខដលទទួលែុសរតូវសរម្មប់ ការដរៀបច្ាំ និងការអនុ វតថ
ថ្នការអនថរាគមន៍ របកបដដ្ឋយការអភិវឌណន៍។
វ ិធីសាស្រសថថ្នការច្ូលរួម (ខច្ករ ាំខលកជាមួយសហគមន៍/អបកទទួលផល) ច្ាំដពាេះការវាយតថ្មលថ្ផធកុង
ប
និងខាងដរៅម្មន
ដរលបាំណងដធវើការជាមួយមនុសេជាដរច្ើនខដលពាក់ព័នននឹងការងារតាមខតអាច្ដធវើដៅបាន។

ដនេះម្មនន័យថាបុគគលិក

គដរម្មង និងភាគីខដលពាក់ព័ននដធវើការរួមរបដៅកបុងដាំដណើរការវាយតថ្មលទាាំងមូល។ រទឹសីដថ នេះ តវា៉ា ថាវាមិនរគប់ររន់ដទ
4

សរម្មប់អងគការសងគមសុីវ ិលដដើមផីរាំរទការច្ូលរួម ប៉ាុខនថពួកដគចាំបាច្់រតូវខតម្មនការច្ួលរួមជាមួ យរប ។

4

http://web.undp.org/ការវាយតថ្មល/ឯកសារ/whop4.htm

Page 18

វដ្ដនៃការត្ត្ួពៃ
ិ ត្
ិ យ ៃិងការវាយត្នមៃ
ម្មនសម្មសធាតុធាំទូលាយ៤ខដលបានពិភាកាដៅកបុងជាំពូកខាងដរកាមដនេះ៖ការតាក់ ខតងនិងការដរៀបច្ាំ ការរគប់រគងទិនបន័យ ការដធវើរបាយការណ៍និងការខច្ករ ាំខលកច្ាំដណេះដឹង

ក្សំណត្់អក្ស
ន ោន

បញ្ចប់ និង្អនុម័

និ ង្ង្រង្់ង្ទយ

ត្របាយការណ៍

របាយការណ៍

ដរៀបចំ
ពិភាក្សាលរធផល

មែលង្ពាង្ជាមួយ
ភា្៊ីពាក្ស់ព័នធ

របាយ

ការណ៍

វ ិភា្សំណុំ

រិននន័យនិង្ដង្បៀប
ដ្ៀបលរធផល

បដង្កើត្

តារាង្និង្
្ំនូរតាង្
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III.

ាំ
ដ្ណា
ក្់កាលការតាក្់ណត្ង ៃិងការសរៀបចាំ

ជាំពូកដនេះដមើលដលើកិច្ចការខដលគួរដកើតដឡើងមុនការវាយតថ្មលថ្នកមមវ ិធី/គដរម្មងអាច្ចប់ដផថើម។

ឧបករណ៍ដរៀបច្ាំ

ខផនការមួយច្ាំនួនអាច្បដងកើតដឡើងសរម្មប់សាំដណើមួយបនធប់មកអាច្រតូវពិនិតយដឡើងវ ិញដរច្ើនដង។
កិច្ចការថ្នការរតួតពិនិតយ

និងការវាយតថ្មលរតូវបានដធវើតាមដរច្ើនរដបៀប។

វ ិធីខដលបានដរជើសដរ ើសអាស្ស័យដៅដលើអីវ

ខដលដយើងរតូវការដដើមផីរតួតពិនិតយ ឬវាយតថ្មល ដៅដលើថាដយើងម្មនធនធានប៉ាុនមន (ឧទាហរណ៍ លុយ មនុសេខដល
យល់ពីរដបៀបដធវើវា

ដឹកជញ្ូជ នដៅដល់កខនលងខដលដយើងច្ង់ដៅ)

ដហើយនិងបទពិដសាធន៍របស់ដយើងជាមួយនិងការ

រតួតពិនិតយ និងការវាយតថ្មល។

កិច្ចការជាទូដៅដៅកបុងដាំណាក់កាលដនេះរួមម្មន៖
-

ការបដងកើតទាំហាំរបស់កិច្ចការ ឬការងារ

-

ការវាយតថ្មលសមតទភាពថ្នអងគការ ការដរជើសដរ ើសរកុមខដលម្មនលកេណៈសមផតថិរគប់ររន់ និងការចត់តាាំង
ទាំនួលែុសរតូវសរម្មប់កិច្ចការថ្នការរតួតពិនិតយ និងការវាយតថ្មល

-

ការសដរមច្ច្ិតថដតើសកមមភាពអវីខដលសាកសម និងទាំហាំថ្នការងារ

-

ការសដរមច្ច្ិតថដតើសូច្នករអវីខដលរតូវដរបើ ដតើពត៌ម្មនអវីខដលរតូវការ ដតើនរណាដគរតូវការវា និងដតើព័ត៌ម្មន
រតូវរបមូលប៉ាុនមនដង

-

ការបដងកើតឧបករណ៍ដរៀបច្ាំខផនការ (ឧទាហរណ៍ ដររងបញ្ជី/រកបែ័ ណឍលទនផល បញ្ជីហ្វនិភ័យ រកបែ័ ណឍ
ការរតួតពិនិតយ និងការវាយតថ្មល និង ខផនការសកមមភាពរបចាំឆ្បាំ ឬរយៈដពលខវង)

-

ការកាំណត់ដតើឧបករណ៍របមូលទិនបន័យមួយណារតូវដរបើរបាស់។

ដ័រកាមតាងខាងដរកាមម្មនជាំ ហ្វនសាំខាន់ៗដៅកបុងដាំណាក់កាលដនេះ។ “របមូលភសថុតាង” រតូវបានបញ្ូច លជាជាំហ្វន
មួយខដលដកើតដឡើងបនធប់ពីរកបែ័ ណឍននបានបដងកើតដឡើងដហើយ ប៉ាុខនថវាក៏ជាសកមមភាពបនថជានិច្ច ឬជាកិច្ចការឆលង
កាត់ដពញកមមវ ិធី/គដរម្មងទាាំងមូល។
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3.1. ពិនិតយល ើ ងវិ ញ និងពិភាក្ាពីេំេំ និងលោលបំណង
ទាំហាំនិងការតាក់ខតងកមមវ ិធី/គដរម្មងម្មនសារៈសាំខាន់ណាស់សរម្មប់ការរតួតពិនិតយ និងការវាយតថ្មល។ អបករតូវច្ាស់
ដតើអីវដអាយរបាកដខដលអបកច្ង់សដរមច្បាន

និងដធវើវាបានដដ្ឋយរដបៀបណា

ដពលដវលាដដ្ឋយមិនបានលទនផលអវីដៅទីបញ្ច ប់។

អញ្ចឹងអបកអាច្កាត់បនទយការែជេះខាជយ

ច្ូរដធវើដអាយរបាកដថាអបកគួរខតពិនិតយដឡើងវ ិញនូវឯកសារការ

តាក់ខតងគដរម្មងរបស់អបក។

3.2. បា៉ាន់ររម្គណសមតថភាពសរម្គប់ការរតួតពិនិតយ និងការវាយតម្មល
អបកគួរខតយល់ដតើសមតទភាពរបស់អងគការអបកជាអវី ដូដច្បេះអបកអាច្ដរៀបច្ាំខផនការខដលរបាកដនិយមបាន។
រកុមគដរម្មងតូច្ៗ និងអងគការ របខហលដធវើសកមមភាពការរតួតពិនិតយ និងការវាយតថ្មលដដ្ឋយែលួនដគភាគដរច្ើន និងខសវង

រកជាំនួយខាងដរៅសរម្មប់បញ្ញ
ា បដច្ចកវ ិទ័ព័ត៌ម្មន និងការវាយតថ្មលធាំៗ។ ដនេះគឺជាដរឿងសាមញ្ដដទ។ ដៅកបុងរកុម
តូច្ៗ របធានរគប់រគងគដរម្មងអាច្ទទួលែុសរតូវសរម្មប់ការរតួតពិនិតយ និងការវាយតថ្មល។
ច្ាំដពាេះគដរម្មងធាំៗ

ឬអងគការធាំៗជាដរឿយៗម្មនការរាំរទរបស់អងគភាពការរតួតពិនិតយ

និងការវាយតថ្មលមួយ

រកុម

ស្សាវរជាវមួយ ឬរកុមបដច្ចកវ ិទ័ព័ត៌ម្មនមួយ ដហើយពួកដគរបខហលម្មនរកុមដផេងៗខដលកាំពុងដធវើការតាមតាំបន់ដលើ
កិច្ចការដផេងៗខដលអាច្ជួយរាំរទគដរម្មង/កមមវ ិធីថីបា
ម ន។

កាំណត់ ទាំហាំការចត់តាាំងការងារ

ទាំនក់ទាំនងកបុងអងគការ

ទាំនួលែុសរតូវ និងភារកិច្ចរបស់មនុសេខដលទទួលែុសរតូវ និងលកេណៈសមផតថិរបស់មនុសេខដលទទួលរា៉ា ប់រងកិច្ច
ការថ្នការរតួតពិនិតយ និងការវាយតថ្មលដដ្ឋយខផាកដៅដលើសមតទភាពថ្នអងគការរបស់អបក។

3.3. ច្ងាុលបងាាញពី សូច្នករនន
3.3.1. លរជើសលរសសូ
ចនក្រ នង
វី ោះល រតូវយក្មក្លររើ
ើ
ិ ពត៌ម្គនសំខាន់អខ្
សដរមច្ដតើព័ត៌ម្មនអវីខដលរតូវការ នរណារតូវការវា ដហើយសដរមច្ថា ដតើព័ត៌ម្មនរតូវរបមូលប៉ាុនមនដង។ រគឹេះដដើមផី
សដរមច្អវីខដលរតូវរតួតពិនិតយ និងវាយតថ្មលគឺរតូវពិនិតយដរលបាំណង ឬវតទុបាំណងរបស់គដរម្មង ឬរបស់ដសវាកមម។
ដៅដពលច្ាស់នូវអវីខដលរតូវការវាស់ខវង ជាំហ្វនបនធប់គឺរតូវដរជើសដរ ើសរបដភទទិនបន័យអវីខដលអាច្ផថល់ពត៌ម្មនខដល
អបករតូវការដដើមផីបដងកើតសូច្នករកបុងដរលបាំណងដដើមផីវាស់ខវងសមិទិផ
ន ល

ដដើមផីឆុេះបញ្ញ
ល
ច ង
ាំ ការផ្ទលស់បូរថ

ឬដដើមផីជួយ

វាយតថ្មលការអនុវតថការងារ។ វាអាច្ច្ាំណាយដពលដដើមផីដធវើការស្សាវរជាវដនេះ ខដលដពលែលេះដគដៅថា ការសិកាដឡើង
វ ិញថ្នឯកសារដនេះ។
សូច្នករជាតរមុយ សញ្ញដ និងគាំនូស ដូច្ជាដយើងដៅដកៀកប៉ាុណាតដៅដល់ផូវដថម
ល ើរដជើង និងម្មនដរឿងដរច្ើនប៉ាុនមនកាំពុង
ខតផ្ទលស់បូរ។
ថ
ពួកដគច្ងាុល ឬបងាាញពីការផ្ទលស់បូរខដលអាច្ដកើ
ថ
តដឡើងបានដៅកបុងសាទនភាពខដលអាច្នាំដៅរកភាព
លារបដសើរ។

សូច្នករដដើមផីរតួតពិនិតយធនធាន លទនផលរយៈដពលែលី និងលទនផលរយៈដពលខវង អាច្ជាសូច្នករខបបបរ ិម្មណ ឬ
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សូច្នករខបបគុណភាព។សូច្នករខបបបរ ិម្មណគឺជាបរ ិម្មណខដលអាច្រាប់បាន៖ ឧទាហរណ៍ ច្ាំនួនឡានដឹកថមដដើមផី
ជួសជុលផលូវ ច្ាំនួនមនុសេខដលដរបើរបាស់អណូថ ងទឹកសាាត។ សូច្នករខបបគុណភាពគឺទាក់ទងនឹងគាំនិត៖ ឧទាហរណ៍
ការដពញច្ិតថរបស់អបកទទួលផលច្ាំដពាេះផលូវខដលបានអភិវឌណ ឬគុ ណភាពទឹកខដលពួកដគទទួលបានពីអណូថ ងទឹកថមី។
ឧទាហរណ៍ ករមិតថ្នសូច្នករ៖
របដភទថ្នគដរម្មងឬ

សូច្នករធនធាន

ដសវាកមម
ការសង់អណូថ ង

សូច្នករលទនផលរយៈដពល

សូច្នករលទនផលរយៈដពលខវង

ែលី
ដពលដវលារតូវការ
ជីកអណូថ ង

ជដរៅអណូថ ង

ដពលខដលបានច្ាំណាយដដ្ឋយ

ច្ាំនួនទឹកខដលអាច្ទាញបាន

ការផ្ទលស់បូរថ្នរដបៀបរបបដរបើ
ថ

ពីអណូថ ងរបចាំថ្ថង

ស្រសថីកុងការដងទឹ
ប
កដរៀងរាល់ថ្ថង
របាស់ទឹក (ឧទាហរណ៍ ដរបើទឹក
ដរច្ើនជាងមុនសរម្មប់ការដបាក
គក់ និងការដបាកគក់ញឹកញាប់
ជាងមុន)

ការបណុថ េះបណា
ថ ល
វ ិជាជជីវៈ

ច្ាំនួន និងរយៈដពល
ថ្នវគគបណុថ េះបណា
ថ ល
វ ិជាជជីវៈ

ច្ាំនួនស្រសថី និងបុរសខដល

ច្ាំនួនស្រសថី និងបុរសខដលបដងកើត

បញ្ចប់វគគបណុថ េះបណា
ថ លវ ិជាជ

អាជីវកមមតូច្មួយដដ្ឋយដរបើនូវ

ជីវៈ និងទទួលវ ិញ្ញដបនបរត

ជាំនញវ ិជាជជីវៈរបស់ពួកដគ

3.3.2. ចងអលបង្ហាញសំណួរសំខាន់ៗ
ច្ងាុលបងាាញសាំណួរសាំខាន់ៗដដើមផីជួយអបកដឆលើយតបដៅនឹងការរតួតពិនិតយ និងការវាយតថ្មលខដលរតូវការសរម្មប់ សូច្
នករខដលបានដរជើសដរ ើសដហើយ។ សាំណួរខដលដគសួរជាញឹកញាប់ម្មនដូច្ខាងដរកាមៈ៖
-

អវីខដលជាសមិទិនផលរបស់គដរម្មងខដលបានរ ាំពឹងទុក?

-

ដហតុអីបា
វ នជាគដរម្មងឬសកមមភាពដនេះវាសាំខាន់ច្ាំដពាេះទសេនិ កជនរបស់អបក?

-

កខនលងណាខដលរតូវអនុវតថគដរម្មងឬសកមមភាព ដហើយដហតុអីបា
វ នជាដៅកបុងភូមិទាាំងដនេះឬកខនលងដនេះមិនដៅ
កខនលងដផេងៗដទៀត? ដតើទីតាាំងដនេះសាកសម ឬអាច្ជាជដរមើសខដលរបដសើរជាង?

-

ដៅដពលណាខដលរតូវអនុវតថគដរម្មង ឬសកមមភាពខដលបានដសបើសុាំ? ដតើវាជារយៈដពលខដលសាកសមដទ?

-

រដបៀបណាខដលគដរម្មង ឬសកមមភាពរតូវអនុវតថ? ដតើវ ិធីថ្នការអនុវតថដនេះនឹងផថល់នូវលទនផលរបកបដដ្ឋយ
គុណភាពលាដទ?

-

តថ្មលប៉ាុនមនខដលរតូវច្ាំណាយដដើមផីដធវើគដរម្មងឬសកមមភាពដនេះ?

ដតើវាអនុដលាមដៅតាមតថ្មលខដលបានបា៉ា ន់

សាមនដទ?ដតើម្មនការច្ូលរួមច្ាំខណកបខនទមដទៀតដទ (ដូច្ជា ពលកមម ឬសម្មភរៈ)?
-

ដតើអស់ប៉ាុនមន និងបានប៉ាុនមនខដលវតទុបាំណងរបស់គដរម្មងសដរមច្បាន?
ដតើម្មនប៉ាុនមននក់ថ្នស្រសថី

និងបុរសខដលទទួលបានរបដោជន៍?

ដតើម្មនរគួសារខដលងាយរងដររេះបាំផុត
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ប៉ាុនមនរគួសារខដរ?
-

នរណាខដលទទួលបានរបដោជន៍?

ដតើមនុសេខដលទទួលបានរបដោជន៍គឺជាអបកខដលរ ាំពឹងទុកថាទទួ ល

បានរបដោជន៍ដទ? ដតើអរតាថ្នផលរបដោជន៍/ការច្ាំណាយវាោ៉ា ងដម៉ាច្ខដរ? ដតើវាជាគដរម្មងផថល់ទាំនិញ/
ដសវាកមមជាសាធារណៈ

(ខដលផថល់របដោជន៍មនុសេមួយរកុមធាំ

ឬមនុសេទាាំងអស់ខដលរស់ដៅកបុង

សហគមន៍) ឬវាររន់ខតផថល់ដសវាកមមដៅមនុសេពីរបីនក់ខដលអាច្សទិតកបុងច្ាំដណាមអបកម្មនជាងរួច្ដហើយ
ដៅកបុងសហគមន៍?

សាំណួរសាំខាន់ៗទាាំងអស់រតូវដរៀបច្ាំ ឧបករណ៍ខដលចាំបាច្់រតូវបដងកើតដឡើងដូច្ជាបញ្ជ ីសាំណួរ និងបញ្ជ ីពិនិតយសរម្មប់
ការរបមូលទិនបន័យ បុគគលិកខដលទទួលបានការបណុថ េះបណា
ថ លខដលម្មនការទទួលែុសរតូវសរម្មប់ការតាមដ្ឋនរតួត

ពិនិតយ និងបុគគលិកខដលបានជូនដាំណឹង នឹងរតូវបណុថ េះបណា
ថ លពីរបព័ននតាមដ្ឋនរតួតពិនិតយ។ ភាគដរច្ើនថ្នដរឿងទាាំង
ដនេះសទិតដៅកបុងជាំពូកបនធប់គឺការរគប់រគងទិនបន័យ។

3.4. បលងកើតេលរម្គងបញ្ជ ី មួយលេើយ/ឬរក្បខ្័ណឌលេធផលនន
ខផបកដ៏សាំខាន់មួយថ្នការរតួតពិនិតយការតាក់ខតងកមមវ ិធី/គដរម្មងគឺរតូវពិនិតយភាពសមដហតុសមផលដឡើងវ ិញថាដតើ
សកមមភាពខដលបានដសបើសុាំនឹងពិតជាផថល់នូវលទនផលខដរឬដទ។

ឧបករណ៍ដរៀបច្ាំខផនការមួយច្ាំនួនអាច្ដធវើសរម្មប់សាំដណើមួយ
កាលការតាក់ខតង និងការដរៀបច្ាំមុននឹងសដរមច្ច្ុងដរកាយ។

អញ្ច ឹងរតូវពិនិតយដឡើងវ ិញជាដរច្ើនដងដៅកបុងដាំណាក់

3.4.1. េលរម្គងបញ្ជ ី (Log – frame)
ជាំហ្វនសាំខាន់មួយដៅកបុងការបដងកើតគដរម្មងបញ្ជីមួយគឺរតូវដរៀបរាប់ការសនមត់ទាាំងឡាយអាំពីលកេែ័ណឍននខដល

គដរម្មង/កមមវ ិធី និងដាំដណើរការតាមដនេះ ដហើយនិងម្មនហ្វនិភ័យច្ាំដពាេះភាពដជាគជ័យអវីែលេះ។ ហ្វនិភ័យននរតូវកត់
រតាទុកដៅកបុងបញ្ជីហ្វនិភ័យ ឬម្ម៉ា រទីក និងរតូវពិនិតយដឡើងវ ិញជាដទៀងទាត់។ សូមដមើលសនធនុរកមសរម្មប់និយម
ន័យបខនទមដទៀត និងដមើលឧបសមព័ននសរម្មប់ឧទាហរណ៍។
ការដសបើសុាំការដ្ឋក់ពាកយភាគដរច្ើន(RFAs)

ពីម្មចស់ជាំនួយទាមទារដអាយម្មនគដរម្មងបញ្ជី

ឬរកបែ័ណឍលទនផល

ឬ

រកបែ័ណឍថ្នការរតួតពិនិតយ និងការវាយតថ្មលមួយ។ ម្មចស់ជាំនួយែលេះតរមូវដអាយម្មនទាាំងបី។ ឧបករណ៍ែលេះកបុងច្ាំដណាម
ទាាំងអស់ដនេះរតូវរបគល់ជូនជាទរមង់ពរងាងសរម្មប់ការដ្ឋក់ពាកយសុាំមូលនិធិដៅដអាយម្មចស់ជាំនួយ

ដហើយបនធប់មក

អាច្ដ្ឋក់សារដឡើងវ ិញ ឬពិនិតយដមើលដឡើងវ ិញជារបចាំឆ្បាំ។
សូមដមើលឧបសមព័ននសរម្មប់ឧទាហរណ៍។

3.4.2 រក្បខ្័ណឌលេធផល (Results framework)
អងគការមូយច្ាំនួនមិនដរបើគដរម្មងបញ្ជីដទ

ប៉ាុខនថពួកដគដរបើរកបែ័ណឍលទនផលវ ិញ។

អងគការមូយច្ាំនួនដរបើទាាំងពីរ
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ឬ

ដរជើសដរ ើសកូដឡានពីរដបៀបទាាំងពីរដ្ឋក់ច្ូលម្ម៉ា រទី កខតមួយវ ិញ។ សូមដមើលឧបសមព័ននសរម្មប់ឧទាហរណ៍។

3.5. បលងកើតរក្បខ្័ណឌការរតួតពិនិតយ និងការវាយតម្មលមយ
ួ (M&E framework)
3.5.1. លស ច ក្តី ណណ នំ ចំ ល ោះ រក្ ប ខ្័ ណឌ កា រ រតួ ត ពិ និ តយ និ ង កា រ វា យ ត ម្មល
រកបែណ័ឍ ការរតួតពិនិតយនិងការវាយតថ្មល គឺម្មនសារៈសាំខាន់ជាឧបករណ៍សហការ និងទាំនក់ទាំនង។ វាផថល់ដសច្កថី
ច្ាស់លាស់សរម្មប់មនុសេទាាំងកបុង

និងដរៅគដរម្មងពីរដបៀបរបមូលព័ ត៌ម្មនទាក់ទិននឹងដាំដណើរការរបស់គដរម្មង

និងដធវើដអាយរបាកដថា ដយើងបានដឹងពីរដបៀបរបមូលពត៌ម្មនសរម្មប់សូច្នករនិមួយៗ (ធនធាន ដាំដណើការ លទនផល
រយៈដពលែលី លទនផលរយៈដពលមធយម

និងលទនផលរយៈដពលខវង) ដៅកបុងតារាងម្ម៉ា រទីករកបែ័ណឍខដលសមដហតុ

សមផល។ វាក៏ផថល់នូវវ ិធីមួយខដលធានថាបុគគលិកខដលទទួលែុសរតូវ និងបុគគលិកពាក់ព័ននអាច្ទទួលបានរូបភាពពី
រដបៀបខដលរតូវរបមូលព័ត៌ម្មនដហើយនិងអបកខដលទទួលែុសរតូវសរម្មប់កិច្ចការជាក់លាក់នន។
រកបែ័ណឍការរតួតពិនិតយនិងការវាយតថ្មលរតូវបានតាក់ខតងដឡើងដដើមផីជួយវាយតថ្មលភាពដជាគជ័យរបស់អងគការមួយ ឬ
ដបើមិនដូដចបេះដទ ក៏ព័ោមដអាយដឹងពីវតទុបាំណង និងដរលដៅខដរ។
វតទុបាំណងថ្នរកបែ័ណឍការរតួតពិនិតយ និងការវាយតថ្មលគឺដដើមផីរបមូល និងផថល់ព័ត៌ម្មនខដលរតូវដរបើដដើមផី៖
-

តាមដ្ឋនដាំដណើរការថ្នការអនុវតថរបស់កមមវ ិធី/គដរម្មងមួយ

-

បងាាញភាពែវេះច្ដនលេះ និងភាពទន់ដែាយកបុងការផថល់ដសវាកមម

-

ដរៀបច្ាំខផនការ ចត់អាទិភាព ខបងខច្ក និងរគប់រគងធនធាន

-

រតួតពិនិតយផលប៉ាេះពាល់របស់អងគការ

-

វាស់ខវងពីរបសិទនភាពថ្នការដដ្ឋេះស្សាយ។
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3.5.2. ចំណចលផសងៗរតូវពចា
ើ រក្បខ្័ណឌការរតួតពន
ិ រណាមនការបលងកត
ិ ត
ិ យ នង
ិ ការវាយតម្មល
ម្មនច្ាំណុច្ដផេងៗរបខដលរតូវពិចរណាកបុងការបដងកើតរកបែ័ណឍការរតួតពិនិតយ និងការវាយតថ្មលមួយ។ ច្ាំណុច្ទាាំង
ដនេះគួររតូវបានអនុវតថនិងពិនិតយដឡើងវ ិញជាបនថបនធប់។
សកមមភាពនន

ដរឿងដផេងៗខដលរតូវពិចរណា

ពិនិតយការតាក់ខតងកមមវ ិធី/

ពិនិតយដឡើងវ ិញ និងខកលមា (ដហើយរបសិនចាំបាច្់គឺដរៀបច្ាំ) នូវរកបែ័ណឍខដល

គដរម្មង

សមដហតុផលមួយ (សូមដមើលឧបសមព័នន)
ច្ូរដធវើដអាយរបាកដថាវតទុបាំណងសរម្មប់ដរលដៅ(លទនផលរយៈដពលខវង) ដរល
បាំណង (លទនផលរយៈដពលមធយម) លទនផលរយៈដពលែលី និងការសនមត់
ទាាំងឡាយបានបញ្ញ
ជ ក់ោ៉ាងច្ាស់លាស់ និងអាច្វាស់ខវងបាន
-

ច្ូរដធវើដអាយរបាកដថាសូច្នករទាាំងឡាយបានបញ្ញ
ជ ក់ោ៉ាងច្ាស់លាស់ទាក់ទិន
នឹងគុណភាព បរ ិម្មណ និងដពលដវលា

បា៉ា ន់របម្មណសមតទភាព សរម្មប់ការរតួតពិនិតយ និងការវាយតថ្មល

បា៉ា ន់របម្មណតរមូវការបណុថ េះបណា
ថ លសរម្មប់បុគគលិករតួតពិនិតយទាាំងអស់ទាាំង
មកពីអងគការ និងគណៈសមភាគី

ដរៀបច្ាំខផនការសរម្មប់ការរបមូល និងការវ ិភាគ
ទិនបន័យ

បងាាញថា ដតើធនធានមនុសេ និងហិរញ្ដវតទុខដលចាំបាច្់ម្មន ឬអត់

បងាាញដអាយច្ាស់ពីតរមូវការបណុថ េះបណា
ថ ល

ពិនិតយរបភពព័ត៌ម្មនខដលម្មនស្សាប់សរម្មប់ភាពដជឿជាក់ និងសុរកឹ តភាពដដើមផី
កាំណត់ទិនន
ប ័យអវីខដលម្មនរួច្ដហើយ

-

កាំណត់ថា ដតើព័ត៌ម្មនបខនទមអវីដទៀតគួររតូវរបមូលសរម្មប់ជារបដោជន៍ទិនន
ប ័យ
ដរលកបុងការរតួតពិនិតយ និងការវាយតថ្មល

ដរៀនច្ាំខផនការសកមមភាព និងថវ ិកាសរម្មប់ការរតួត

កាំណត់ដពលដវលា និងកាលវ ិភាគមួយសរម្មប់ការរបមូលទិនបន័យ
សដងេបតរមូវការព័ត៌ម្មនខដលបានយល់រពម ការរបមូលទិនបន័យ ការដរបើរបាស់
ព័ត៌ម្មន ការដធវើរបាយការណ៍ និ ងការដធវើបទបងាាញពីខផនការសកមមភាពថ្នការ

ពិនិតយ និងការវាយតថ្មល

រតួតពិនិតយ និងការវាយតថ្មល
-

សដងេបការកសាងសមតទភាព និងតរមូវការរាំរទនន

-

ការច្ាំណាយរគប់សកមមភាព និងបងាាញពីរបភពផថល់មូលនិធិ

ដរៀបច្ាំខផនការសរម្មប់ការ-

តាក់ខតងរបព័ននរបាយការណ៍ ដដ្ឋយបងាាញដអាយច្ាស់ពីទរមង់របាយការណ៍

ដរៀបច្ាំរបាយការណ៍ និងការ
-

បដងកើតរបព័ននផថល់មតិ រតឡប់ និងការសដរមច្ច្ិតថសរម្មប់ការរគប់រគង។

ផថល់មតិរតឡប់
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ឧទាហរណ៍៖ រកបែ័ណឍការរតួតពិនិតយ និងការវាយតថ្មលមួយសរម្មប់អងគការ។
អវីខដលរតូវរតួត

សូច្នករខដលជា

របភពទិនន
ប ័យ

ភាពញឹកញាប់

ពិនិតយ/វាយតថ្មល?

ដរលដៅសដរមច្

អងគការថ្ផធកុង
ប

ដបសកកមម របដោគខថលងពីច្កេ
- ុ

រកុមគណៈរគប់រគង និង -

របចាំខែ

បុគគលិក

-

របចាំរតីម្មស

-

អងគការជាថ្ដគូនន

-

របចាំឆ្បាំ។ល។

-

ភាគីពាក់ព័នននន

វ ិស័យ និងគុណតថ្មលគឺម្មន
បុគគលិកបានដឹង។

រកុមរបឹកាច្ួលរួមោ៉ា ងសកមម

មដធ័បាយដផធៀងផ្ទធត់

-

ខថលងពីច្កេុវ ិស័យ និង

-

ដៅកបុង៖
-

ការកាំណត់ដរលនដោបាយ

-

យុទននការខសវងរកមូលនិធិ

-

ទាំនក់ទាំនងសាធារណៈ

-

ការរបជុាំជាដទៀងទាត់

អងគការខាងដរៅ-

ដបសកកមម របដោគ -

-

វ ិធីសាស្រសថ

មនុសេទទួលែុសរតូវ

ការពិនិតយដឡើងវ ិញ -

រកុមគណៈរគប់រគង

ឯកសារនន

ឬ/និងពាក់ព័នន

គុណតថ្មលខដលម្មន

-

ករណីសិកា

បុគគលិកទាាំងអស់

ស្សាប់

-

ការសដងកតដមើល

(ជាដរឿយៗជួយ

ដរលនដោបាយខដល-

ករមងសាំណួរ

ដដ្ឋយអបកវាយតថ្មលពី

បានអនុម័ត និងអនុវតថ -

ការសម្មភសន៍

ខាងដរៅ)

ថវ ិការរបចាំឆ្បាំខដលបាន
អនុម័ត

ការផ្ទលស់បូរច្មផង
ថ

-

កាំណត់ដហតុអងគរបជុាំ

-

កិច្ចសន័ និងកិច្ចរពម -

ការពិនិតយដឡើងវ ិញ

រកុមគណៈរគប់រគងឬ/

ឯកសារនន

និង

ទាំនក់ទាំនងសងគម និងវបផធម៌-

រកុមគណៈរគប់រគង និង -

របចាំខែ

-

ការភាជប់ភាគីពាក់ព័នន

បុគគលិក

-

របចាំរតីម្មស

ដរពៀង

-

ភាពជាថ្ដគូជាមួយអងគការមិន
-

អងគការជាថ្ដគូ

-

របចាំឆ្បាំ។ល។ -

អនុសេរណៈថ្នការ

-

ករណីសិកា

ទាាំងអស់

ខមនរដ្ឋឌភិបាលដផេងៗដទៀត -

ភាគីពាក់ព័នននន

ដោគយល់រប

-

ការសដងកតដមើល

ជួយដដ្ឋយអបកវាយ

បណា
ថ ញនន រកុមហុននន-

អបកទទួលផល

លកេនិក
ថ ៈ

-

ករមងសាំណួរ

តថ្មលពីខាងដរៅ)

-

ការសម្មភសន៍

របព័ននផេពវផាយ និងទាំនក់

-

ទាំនង

ការផ្ទលស់បូរច្មផង
ថ

-

និងអាជាញធររដ្ឋឌភិបាល
-

-

រូបភាព/វ ីដដអូ

ពាក់ព័ននបុគគលិក
(ជាដរឿយៗ

ការនិទានដរឿង
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ឧទាហរណ៍៖ រកបែ័ណឍការរតួតពិនិតយ និងការវាយតថ្មលមួយសរម្មប់កមមវ ិធី/គដរម្មងមួយ។
អវីខដលរតូវរតួតពិនិតយ/

សូច្នករខដលជាដរល

របភពទិនន
ប ័យ

វាយតថ្មល?

ដៅសដរមច្

ដរលដៅ (លទនផលរយៈ-

កាត់បនទយមរណៈភាព -

ភាពញឹកញាប់

វ ិធីសាស្រសថ

មនុសេទទួលែុសរតូវ

របាយការណ៍ដាំដណើ-រ

ការពិនិតយដឡើងវ ិញ -

អបកអនុវតថ/បុគគលិកកមម

មដធ័បាយដផធៀងផ្ទធត់

អបកទទួលផល

-

របចាំខែ

អងគការជាថ្ដគូ

-

របចាំរតីម្មស

ការ របចាំខែ របចាំរតី

ឯកសារនន

របចាំឆ្បាំ។ល។

ម្មស របចាំឆ្បាំ។ល។
-

ករណីសិកា

ដពលខវង)៖ ជាលទនផល -

គុណភាពជីវ ិត (សិទិនម្មន-

រយៈដពលខវងមួយខដល

ផធេះសាំខបងរគប់ររន់ សិទ-ិន

របាយការណ៍សទិតិ -

ជាលទនផលសមដហតុ

មនុសេ របាក់ច្ាំណូលដកើន-

របស់រដ្ឋឌភិបាល

សមផលថ្នការសដរមច្

ដឡើង ការកាត់បនទយភាព

បាននូវលទនផលរយៈ

រកីរក សមភាពដយនឌ័រ)

-

-

របាយការណ៍ថវ ិការនិងហិរញ្ដវតទុ

-

ដពលមធយម

-

-

ការសដងកតដមើល
ករមងសាំណួរ

ដរលនដោបាយខក
-

ការសម្មភសន៍

ខរបខដលម្មនស្សាប់-

ការផ្ទលស់បូរច្មផង
ថ

វ ិធី/គដរម្មង

របធានរគប់រគងកមមវ ិធី/
គដរម្មង

-

ដធវើដដ្ឋយអបកវាយតថ្មលពី
ខាងដរៅ

វតទុបាំណង(លទនផលរយៈ-

ដពលមធយម) ៖លទនផលន
ដពលច្ប់កមមវ ិធី/គដរម្មងគឺ
ជាលទនផលថ្នការ

ច្ាំដណេះដឹង

របចាំរតីម្មស

ការ របចាំខែ របចាំរតី

ឯកសារនន

របចាំឆ្បាំ។ល។

ម្មស របចាំឆ្បាំ។ល។
-

ករណីសិកា

របាយការណ៍ថវ ិការ-

ការសដងកតដមើល

និងហិរញ្ដវតទុ

ករមងសាំណួរ

-

របចាំខែ

ឥរ ិោបថ/អាកបផកិរ ិោ -

អងគការជាថ្ដគូ

-

ការអនុវតថ

ភាគីពាក់ព័នននន -

-

របាយការណ៍សទិតិ

សដរមច្បាននូវលទនផល

ខរប

-

របស់រដ្ឋឌភិបាល

រយៈដពលែលីមួយរកុម។ -

បទដ្ឋឌនបានផ្ទលស់បូរថ

-

អាជាញធរកបុងតាំបន់

រច្នសមព័ននបានផ្ទលស់បូរថ
-

ការពិនិតយដឡើងវ ិញ -

អបកទទួលផល

ដរលនដោបាយបានខក-

-

របាយការណ៍ដាំដណើ-រ

-

គុណភាពថ្នដសវាសុែភាព

-

-

-

-

ដរលនដោបាយខក
-

ការសម្មភសន៍

ខរបខដលម្មនស្សាប់-

ការផ្ទលស់បូរច្មផង
ថ

-

-

អបកអនុវតថ/បុគគលិកកមម
វ ិធី/គដរម្មង

របធានរគប់រគងកមមវ ិធី/
គដរម្មង

ការនិទានដរឿង

ច្ាប់ និងសងគមខដលផថល់
ជូនបានរបដសើរដឡើង
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សកមមភាព(លទនផលរយៈ-

ការផថល់ដសវា

អបកទទួលផល

-

របចាំខែ

កាំណត់ដហតុអងគរបជុ
- ាំ

ការរតួតពិនិតយដៅ -

ដពលែលី )៖ជាលទនផលភាល-

អបកច្ូលរួមខដលបានហវឹក

អងគការជាថ្ដគូ

-

របចាំរតីម្មស

របាយការណ៍

កខនលង

មៗខដលជាផលថ្ន

ហ្វត់

របចាំឆ្បាំ។ល។

សកមមភាព

សកមមភាពខដលបាន

-

បាំដពញ

ការផេពវផាយដល់
សហគមន៍

-

បានដៅដល់អបកទទួលផល

-

បានអភិវឌណដរល

-

-

របាយការណ៍ការ -

បញ្ជ ីដផធៀងផ្ទធត់
ការសដងកតដមើល

-

អបកអនុវតថ/បុគគលិក
កមមវ ិធី/គដរម្មង

របធានរគប់រគងកមមវ ិធី/
គដរម្មង

រតួតពិនិតយជារបចាំ

នដោបាយ
-

របាយការណ៍របាក់ច្ាំណូល

-

ម្មនការដរៀបច្ាំយុទននការ
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3.6. សលរមចចិតថា
ត លតើវិធី និងឧបក្រណ៍ក្នងការររមូលេិនននយ
័ មួយណាណែលរតូវលររើរាស់
ម្មនវ ិធីជាដរច្ើនសរម្មប់ការរបមូលទិនបន័យ វ ិធីែលេះពិបាកជាង ឬច្ាំណាយលុយដរច្ើនជាងវ ិធីដផេងៗដទៀត។ ដៅកបុង
ដសច្កថីខណនាំដនេះ ម្មនខតវ ិធីពីរបីប៉ាុដណាតេះដលើកយកមកនិោយដដ្ឋយដផ្ទថតដលើវ ិធីសាស្រសថសាមញ្ដខដលដគដរបើជាញឹក
ញាប់សរម្មប់ការរតួតពិនិតយ និងការវាយតថ្មលកមមវ ិធី/គដរម្មង និងអងគការ។
វ ិធីសាស្រសថខដលជាធមមតាដគផថល់ដោបល់ដអាយដរបើ៖

-

ការសដងកតដមើល៖

ដនេះជាវ ិធី សាស្រសថមួយកបុងច្ាំដណាមវ ិធីសាស្រសថកុងការរតួ
ប
តពិនិតយ

សាមញ្ដបាំផុត។ មនុសេខដលកាំពុងរតួតពិនិតយ និងវាយតថ្មលសួរែលួនឯងថា”ដតើែុ ាំដង

និងការវាយតថ្មលខដល

ើញអវី?” ឬ ”ដតើមនុសេ

ទាាំងឡាយដធវើអីវ?” ដតើសកមមភាពខដលបានដររងទុកកាំពុងដកើតដឡើងដទ? ដតើវាកាំពុងអនុវតថោ៉ាងលាដដ្ឋយរមន
ដ

ើញកាំហុសឬការបរាជ័យដទ? ដតើមនុសេទាាំងឡាយខដលគិតថាទទួលរបដោជន៍បានដរបើរបាស់នូវអវីខដល

បានដធវើដឡើងឬអនុវតថនូវជាំនញ ឬច្ាំដណេះដឹងថមីៗខដលពួកដគបានទទួលដទ?

-

ការសម្មភសន៍៖

ការសម្មភសន៍គឺជាវ ិធីច្មផងមួយកបុងច្ាំដណាមវ ិធីច្មផងជាដរច្ើនខដលដគដរបើសរម្មប់ការ

របមូលទិនបន័យ (ដូច្ជាការសដងកតដមើ លអញ្ចឹង)។ សាំណួរសម្មភសន៍អាច្ដធវើដអាយម្មនរច្នសមព័នន (ការសួរ
នូវសាំណួរច្ាស់លាស់មួយច្ាំនួន

និងការដរជើសដរ ើសច្ដមលើយពីជដរមើសននខដលបានផថល់ដអាយកបុងករមង

សាំណួរ) ឬពួកវាមិនចាំបាច្់រច្នសមព័នន (ការសួរនូវ ”សាំណួរដបើក” និងការកាំណត់អីវខដលរតូវសួរបនធប់ដដ្ឋយ
ខផាកដៅដលើច្ដមលើយ)។

ម្មន៤របដភទថ្នការសម្មភសន៍៖

ការសម្មភសន៍បុគគលម្មបក់ៗ

ការសម្មភសន៍បុគគល

សាំខាន់ៗ ការសម្មភសន៍ជារកុម និងការសម្មភសន៍រកុមខបបលមាិត។

-

ដរឿងថ្នការផ្ទលស់បូរថ (SoC)៖ ជារបាយការណ៍ែលី១ដៅ២ទាំព័រខដលដលើកតដមកើងសមិទិនផលដហើយជាធមមតាម្មន

បញ្ូច លរូបថត/វ ីដដអូ និងការដកស្សង់សាំដីពីអបកទទួលផល។វាបងាាញមនុសេខដលពាក់ព័ននកុងដរឿងដជាគជ័
ប
យ
រួមរប។ វាដរបៀបដធៀបសាទនភាពមុន និងដរកាយអនថរាគមន៍ថ្នកមមវ ិធី/គដរម្មង ដដ្ឋយពិព៌ណនពីការផ្ទលស់បូរថ
សរម្មប់អបកទទួលផលឬភាគីពាក់ព័ននដផេងៗដទៀត។

អងគការមិនខមនរដ្ឋឌភិបាលភាគដរច្ើនដរបើ ដរឿងថ្នការ

ផ្ទលស់បូរដៅកប
ថ
ុងរបាយការណ៍ជាលកេណៈរាយរាប់ដៅដអាយម្មចស់ជាំនួយ

ឬជាវ ីដដអូដលើដគហទាំព័ររបស់ពួក

ដគ។ ច្ាំណុច្ចប់អារមមណ៍ថ្នសាំណួរគឺការផ្ទលស់បូរវ
ថ ិជជម្មនខដលបានដកើតដឡើងដដ្ឋយសារអនថរាគមន៍។

-

ករណីសិកា៖ ស្សដដៀងដៅនឹងដរឿងថ្នការផ្ទលស់បូរថ ប៉ាុខនថបងាាញច្ាំដណេះដឹងសុីជដរៅជាងសាទនភាពជាក់លាក់

មួយ ដហើយរបសិនដបើ ដៅរួច្ជាការវាយតថ្មលថ្នកមមវ ិធី ប៉ាុខនថវាម្មនសារៈសាំខាន់ដដើមផីយល់ថាវាមិនអាច្ដៅរួច្
ដទដដើមផីទាញការសនិដ្ឋឌនជាទូដៅពីករណីសិកាដនេះ។

វាផថល់នូវដរឿងពីដរកាយលទនផលដដ្ឋយការទាញ

ច្ាំណាប់អារមមណ៍នូច្អវីខដលដធវើដអាយវាដកើតដឡើងដហើយវាជាឱកាសលាមួយដដើមផីបងាាញពីភាពដជាគជ័យ
របស់គដរម្មងឬទាញច្ាំណាប់អារមមណ៍ដៅរកបញ្ញ
ា របឈមជាក់លាក់ឬការលាំបាកមួយដៅកបុងគដរម្មងមួយ។

-

ការផ្ទលស់បូរសាំ
ថ ខាន់បាំផុត

(MSC)៖

ជាដាំដណើការម៉ាត់ច្ត់ម្មនកមមវតទុច្ាស់លាស់ជាងដរឿងថ្នការផ្ទលស់បូរឬ
ថ

ករណីសិកា។ វាពាក់ព័ននការរបមូលដរឿងទាាំងឡាយថ្នការផ្ទលស់បូរសាំ
ថ
ខាន់ពីតាំបន់ ខដលដរកាយមកម្មនការ

Page 22

ដរជើសដរ ើសច្ាំណុច្សាំខាន់បាំផុតថ្នដរឿងទាាំងដនេះដដ្ឋយរកុមភាគី ពាក់ព័ននឬបុគគលិក។ MSC ដផ្ទថតដលើ៣ខផបក
(១)សាទនភាពមុនអនថរាគមន៍ (២)អវីខដលបានដធវើ និង(៣)លទនផល (ការផ្ទលស់បូរ)ពី
ថ អនថរាគមន៍ផ្ទធល់ ឬមិន
ផ្ទធល់។ (សូមដមើល Rick Davies និងJess Dart (២០០៤) ”បដច្ចកដទសការផ្ទលស់បូរសាំ
ថ
ខាន់បាំផុត (MSC))។

-

ការសម្មភសន៍បុគល
គ សាំខាន់៖
ហវឹកហ្វត់

ការសម្មភសន៍បុគគលសាំខាន់ពាក់ព័ននការជួបទល់មុែរបរវាងអបកសម្មភសខដល

និងមនុសេម្មបក់ខដលអាច្ផថល់ដសច្កថីបរងួម/រូបភាពធាំថ្នច្ាំដណេះដឹង

ឥរ ិោបទ

ឬការអនុវតថ

(KAP)ថ្នរកុមខដលដគកាំពុងរតួតពិនិតយ ឬវាយតថ្មល និោយដអាយច្ាំគឺរបជាជនខដលជាដរលដៅ។
-

ការពិភាការកុមខបបលមាិត៖ ការពិភាការកុមខបបលមាិត (FGD) គឺជាវ ិធីខបបគុណភាពខដលដធវើដឡើងដដើមផី
ដរបើថាមវនថជារកុម

និងលាំហូរថ្នការពិភាកាដដើមផីសដងកតដមើលសុីជដរៅដលើគាំនិតដោបល់ជាំដនឿនិងបទ

ពិដសាធន៍ខដលមនុសេធាលប់ជួបរបទេះ។

តាមឧតថមគតិ

មនុសេទាាំងឡាយបានជាប់ពាក់ព័ននកុងការពិ
ប
ភាកា

ដហើយម្មនរបតិកមមច្ាំដពាេះការអតាទធិបាយដ្ឋក់របដៅវ ិញដៅមក។ វាមិនខមនជាការសម្មភសន៍ផូវការដនេះដទ
ល
ប៉ាុខនថជាការពិភាកាជារកុមមួយខដលដផ្ទថតដលើរបធានបទមួយ

ដហើយវាតរមូវអបកសរមបសរមួលខដលម្មន

ជាំនញម្មបក់។
ឧបរកណ៍ខដលដគរបីជាធមមតា៖

-

ឧបករណ៍បា៉ា ន់របម្មណថ្នអងគការ(OAT): វាជាឧបករណ៍ដរៀនមូយដៅដលើបញ្ញ
ា និងសាំណួរពាក់ព័នននឹងយុទន
សាស្រសថរបស់អងគការ ដាំដណើការរគប់រគងរបស់អងគការ ហិរញ្ដវតទុ បុគគលិក ទាំនក់ទាំនងជាមួយអបកដផេងៗដទៀត
ដហើយ និងលទនផលរបស់វា។ OAT រតូវដគដរបើដដើមផីជួយអងគការននដធវើដអាយការអនុវតថការងាររបស់ពួកដគ
របដសើរដឡើង។ វាជួយខសវងរកច្ាំណុច្ខាលាំង និងច្ាំណុច្ដែាយរបស់ពួកដគ។

-

ការបា៉ា ន់របម្មណសមតទភាពែលួនឯង (CASA): វាជាឧបករណ៍មួយសរម្មប់ទទួលបាននូវច្ាំណាប់អារមមណ៍
ទាាំងមូលថ្នអងគការមួយ

ដដ្ឋយផថល់រប
ូ ភាពថ្នតាំណាក់កាលថ្នការអភិវឌណរបស់វា

និងផថល់ទសេនៈដៅដលើ

ផលប៉ាេះពាល់ថ្នសកាថនុពល និងថមីៗ។ CASA ជួយអងគការដធវើដអាយរបដសើរដឡើងនូវសថង់ដ្ឋរថ្នដសវារបស់ដគ
ដហើយនិងលទនផលសរុបរបស់ដគ។

វាអាច្ដអាយរកុមគណៈរគប់រគងដផ្ទថតដៅដលើតាំបន់ខដលគួរផថល់អាទិ

ភាពរបសិនអងគការរតូវដធវើដអាយរបដសើរដឡើង។

-

អដឌដកាន (OCTAGON): សាំដៅដៅដល់ខផបកខដលដផ្ទថតច្ាំណាប់អារមមណ៍ជាច្មផងទាាំង៨ថ្នអងគការមួយ។
វារតូវបានដរៀបច្ាំរច្នសមព័ននជាដរៀបមួយខដលខផបកជាមូលដ្ឋឌន៤ថ្នអងគការមួយរតូវវ ិភាគជាមួយជាំនួយអដថរ
ទាាំង៨។ ឧបករណ៍ដនេះដរបើសរម្មប់ការផ្ទលស់បូរថ្ផធ
ថ
កុងអងគ
ប
ការខដលអាច្ដមើលដ

ើញ និងសរម្មប់ ការដធវើដអាយ

របដសើរដឡើងការកសាងសមតទភាពដឆ្ពេះដៅរកថ្ដគូ។

-

ការខសវងរកសកាថនុពលដដ្ឋយម្មនការដលើកទឹកច្ិតថ (Appreciative Inquiry) (AI): ជាវ ិធីសាស្រសថខដល
ម្មនជដរមើសមួយសរម្មប់ការវាយតថ្មល និងការតាក់ខតងកមមវ ិធីខដលដផ្ទថតដលើការដរបើ របាស់កតាថដជាគជ័យឬ
កម្មលាំងដៅកបុងអងគការមួយជាមួយការងារអភិវឌណអងគការខដលម្មនស្សាប់ដូច្ជាការដរៀបច្ាំខផនការយុទនសាស្រសថ
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ការតាក់ខតងឬការដរៀបច្ាំរច្នសមព័ននអងគការដឡើងវ ិញ និងការវាយតថ្មលគដរម្មង។ វានាំដអាយមនុសេចប់ដផថើម
ច្ងាុលបងាាញ និងរួមរបបដងកើតអនគតរបស់អងគការមួយ។ ម្មនការរ ិេះគន់ជាទូដៅមួយថា AI រពដងើយកដនថើយ
នឹងបញ្ញ
ា ខដលម្មនពីមុន ដទាេះបីោ៉ាងណាក៏ដដ្ឋយ វាព័ោមដដ្ឋេះស្សាយបញ្ញ
ា ននតាមទសេនៈដផេងៗរប

ដដ្ឋយការខកខរបពីបញ្ញ
ា ដដ្ឋយដផ្ទថតទដលើភាពខាលាំងនិងភាពដជាគជ័យនន (សូមដមើល Watkin និងMohr
២០០១)។

-

ករមងសាំណួរ: ករមងសាំណួរគឺជាឧបករណ៍សរដសរមួយខដលដគដរបើជាការសាធបសធង់ផូវការមួ
ល
យដដើមផីទទួល
បានពត៌ម្មនខបបបរ ិម្មណខដលងាយសរម្មប់ការវ ិភាគសទិតិ។ ករមងសាំណួររតូវម្មនសថង់ដ្ឋរ ដូដច្បេះច្ដមលើយ
បានមកពីអបកដឆលើយដផេងៗរបអាច្ដរបៀបដធៀបបាន។

ដនេះម្មនន័យថា

សាំណួររតូវបដងកើតដអាយបានច្ាស់

លាស់ និងដរៀបដូច្របដៅដអាយអបកដឆលើយតបដៅកបុងគាំរម
ូ ួយ (ការដធវើខបបដនេះតរមូវដអាយម្មនកមមវ ិធីបណុថ េះ
បណា
ថ លអបកសម្មភសន៍លិត
ា លាន់មួយ)។ សាំណួរមួ យច្ាំនួនអាច្ដរបើកុងការស្សាវរជាវរច្ាំ
ប
ខដល ឬការតាមដ្ឋន
បនថរដទៀត។ សាំណួរអាច្បញ្ូជ ល ករមិតច្ាំណាត់ថាបក់/ដរៀបជាជួរ ដហើយទិនបន័យអាច្ដរៀបច្ាំបាន។

-

បញ្ជីដផធៀងផ្ទធត់: ជាបញ្ជីមួយថ្នសម្មសធាតុននខដលរតូវពិចរណាដៅដពលដធវើកិច្ចការ M&E។ វារតូវដរៀបច្ាំ
មុនកិច្ចការ M&Eចប់ដផថើម។ ការម្មនបញ្ជីខបបដនេះនឹងជួយដធវើដអាយរបាកដថាអបកមិនដភលច្ដមើល ឬសួរសាំណួរ
អាំពីខផបកសាំខាន់ៗថ្នកិច្ចការខដលកាំពុងបា៉ា ន់របម្មណ។

សូមដមើលឧបសមព័ននសរម្មប់ការភាជប់ ឬគាំរថ្ូ ន CASA, OAT, Octagon និងបញ្ជីដផធៀងផ្ទធត់។

3.7. បលងកើតនូវណផនការសក្មមភាពការរតួតពិនិតយ និងការវាយតម្មលមួយ
វាម្មនសារៈសាំខាន់ខដលរកុម M&E ដរៀបច្ាំខផនការ ឬខផនការសកមមភាពមួយដហើយនិងថវ ិកា។
ខផនការសកមមភាពសដងេបពីតរមូវការព័ ត៌ម្មន ការរបមូលទិនបន័យ ការដរបើ របាស់ព័ត៌ម្មន ការរាយការណ៍ និងការដធវើ
បទបងាាញថ្នលទនផលដៅកបុងខផនការសកមមភាពរបចាំឆ្បាំ

ឬរយៈដពលខវង។

ឧទាហរណ៍

ដពលដវលានិងថវ ិកាសរម្មប់៖

វារាប់បញ្ូច លការកាំណត់

-

ការកសាងសមតទភាព និងតរមូវការរាំរទ

-

សកមមភាពទាាំងអស់រតូវដធវើតាមដពលដវលាកាំណត់ជាមួយរបភពការផថល់មូលនិធិខដលបានបងាាញរបសិនដបើ
ម្មនម្មចស់ជាំនួយម្មនដរច្ើនជាងមួយ

-

ការកាំណត់ដពលថ្នរបាយការណ៍ច្មផងនន និងការទទួលមតិ រតឡប់ពីភាគីពាក់ព័នន

-

ដៅដពលរបព័ននរបាយការណ៍នឹងរតូវបដងកើតដឡើង និងទរមង់របាយការណ៍បានសដរមច្បញ្ច ប់

-

ដៅដពលរបព័ននទទួលមតិ រតឡប់នឹងដធវើរច្
ួ រាល់

រដបៀបខដលមតិ រតឡប់រតូវបញ្ូច លកបុងការសដរមច្ច្ិតថ

សរម្មប់ការរគប់រគងដហើយនិងដៅដពលខផនការនឹងរតូវពិនិតយដឡើងវ ិញ។
សូមដមើលឧបសមព័ននសរម្មប់គាំរ។
ូ
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IV.

ាំ
ដ្ណា
ក្់កាលការត្គប់ត្គងទិៃៃ
ន យ
័

ដដើមផីរតួតពិនិតយ និងវាយតថ្មលរបកបដដ្ឋយរបសិទនភាព អបករតូវការមូលដ្ឋឌនភសថុតាងថ្នទិនបន័យខដលម្មនគុណភាព
វ ិធីសាស្រសថបនថបនធប់របដដើមផីរបមូលទិនបន័យថមីសរម្មប់ការដរបៀបដធៀប ដហើយរបព័នន និងឧបករណ៍សរម្មប់ការរគប់រគង
ទិនបន័យ និងច្ាំដណេះដឹង។
ភារកិច្ចជាទូដៅដៅកបុងដាំណាក់កាលដនេះរួមម្មន៖
-

ការរបមូល និងការពិនិតយដឡើងវ ិញថ្នព័ត៌ម្មនខដលម្មនស្សាប់ ការបដងកើតរបព័ននផុកព័
ធ
ត៌ម្មន

-

ការតាក់ខតងឧបករណ៍របមូលទិនបន័យបឋម កាំណត់ វ ិធីសាស្រសថដរជើសដរ ើសគាំរតា
ូ ង និងច្ាំនួនរបជាជន

-

ការតាក់ខតងរបាយការណ៍ (ឧទាហរណ៍ ទរមង់ថ្នរបាយការណ៍រតួតពិនិតយជាដទៀងទាត់) និងការយល់រពម
ដលើព័ត៌ម្មនអវីខដលរតូវរបមូលតាមដរលការណ៍

-

ការបដងកើតរបព័ននសាំរាប់ផុកទិ
ធ
នន
ប ័យ និងការទិញកមមវ ិធីកុាំពយួទ័រដដើមផីដរបើវ ិភាគ និងរគប់រគងទិនបន័យ

ការតាក់ខតង និងការអនុវតថកមមវ ិធីបណុថ េះបណា
ថ ល ឧទាហរណ៍ការបងាាត់អបកដរបើសរម្មប់របព័ននរបាយការណ៍
ការបងាាត់អបកសម្មភសន៍សរម្មប់ករមងសាំណួរ ការបងាាត់ការបញ្ូច លទិនបន័យសរម្មប់បុគគលិកM&E ការបងាាត់
វ ិធីសាស្រសថសិត
ទ ិ ឬកមមវ ិធីកុាំពយួទ័រ

-

ការរគប់រគងការរបមូលទិនបន័យពី មូលដ្ឋឌន និងការដាំដណើរការច្ូលដៅកបងរបព័នន

-

ការរតួតពិនិតយគុណភាពទិនបន័យ និងការរគប់រគងដាំដណើរការដផធៀងផ្ទធត់ទិនបន័យ

-

ការស្សង់ ការសាកលផង និងការវ ិភាគទិនបន័យ ការដរជើសដរ ើសវ ិធី សរម្មប់ការវ ិភាគ និងការបកស្សាយ។

ដ័រកាមតាងខាងដរកាមម្មនជាំ ហ្វនច្មផងដៅកបុងដាំណាក់កាលដនេះ។

ជាំពូកដនេះមិនពិភាការគប់ជាំហ្វនទាាំងអស់

ដអាយលមាិតដទ ដដ្ឋយសារគាំនិតមួយច្ាំនួនធាំទូលាយដពក។ ឧទាហរណ៍ ដយើងអតាទធិបាយដដ្ឋយសដងេបពី ”ដាំដណើរការ
កមមវ ិធីបណុថ េះបណា
ថ ល” ប៉ាុខនថមិនផថល់ព័ត៌ម្មនលមាិតដរច្ើនដទអាំពីម្មតិកាថ្នការបណុថ េះបណា
ថ ល។
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4.1. ររមូល បនទប់មក្រក្ាេក្ព័ត៌ម្គន
ដរបើទិនបន័យខដលម្មនរួច្ស្សាប់ដអាយបានដរច្ើនតាមខដលអាច្ដធវើបាន។

ទិនបន័យដនេះជាដរឿយៗរតូវបានរបមូលដដ្ឋយ

អបកដផេង ដូដច្បេះដគដៅវាថាទិនន
ប ័យបនធប់បនេាំ (secondary data)។ ច្ូរស្សាវរជាវដអាយបានទូ លាំទូលាយ។ ទិនបន័យ
ដនេះអាច្បានពីមិតថរបស់អបក អងគការដផេងៗដទៀត ឯកសារស្សាវរជាវ ខាងរដ្ឋឌភិបាល ដគហទាំព័រ។ល។ អបកអាច្របមូល
ទិនបន័យខដលម្មនរបដោជន៍ដហើយអាំឡុងដពលការពិនិតយដឡើងវ ិញថ្នឯកសា (literature review)។
វាម្មនសារៈសាំខាន់ដដើមផីម្មនរបព័ននផុកព័
ធ
ត៌ម្មនដ៏លម
ា ួយសរម្មប់ទិនបន័យ និងរបាយការណ៍ (ច្ាប់ច្មលងរ ឹង ឬច្ាប់
ច្មលងទន់) ពីដរពាេះពួកវានឹងរតូវដរបើរបាស់ដឡើងវ ិញ ឬដសបើសុាំដឡើងវ ិញដរច្ើនដង។ ការដធវើខបបដនេះរតូវបានដគសាំដៅដៅ
ដល់បណាំុថ ច្ាំដណេះដឹង (Knowledge Store)។ ទិនបន័យរបមូលពីមុនខដលងាយស្សួលរកនឹងជួយផថល់ដអាយអបកនូវពត៌
ម្មនខដលរតូវការ ដដ្ឋយមិនចាំបាច្់ច្ាំណាយដពលស្សាវរជាវ ឬរបមូលព័ត៌ម្មនដខដលមថងដទៀតដទ។

ព័ត៌ម្មនច្ាប់ច្មលងរ ឹងដូច្ជារបាយការណ៍របចាំឆ្បាំ ការសិកានន ។ល។ អាច្សថុកទុកកបុងបណាតល័យជាធមមតាជា
មួយរកុមM&E ឬរកុមស្សាវរជាវ។ ឯកសារច្ាប់ច្មលងទន់គួរសថុកទុកកបុងម្ម៉ា សុីនបដរមើពីកុាំពយួរទ័រ(computer server)
កបុងរដ្ឋយ(កខនលង)ខដលខច្ករ ាំខលកជាមួយរបមួយ (a shared drive) ជាធមមតារគប់រគងដដ្ឋយរកុម ICT។ ដពលែលេះប
ណាំុថ ច្ាំដណេះដឹងដលើបណា
ថ ញគឺម្មនតាមអុីនដធើដណត ឧទាហរណ៍អុីនរតាដណត(intranet) ឬទាំព័របណា
ថ ញរបស់អងគការ។

របសិនដបើទិនបន័យខដលអបករតូវការមិនទាន់ម្មនដៅដឡើយដទ អញ្ចឹងអបករតូវពិចរណាថា អបករតូវរបមូលវាបានលាបាំផុត
ដដ្ឋយរដបៀបណា។ ទិនបន័យដនេះដៅថាទិនន
ប ័យបឋម (primary data) ឬទិនន
ប ័យច្ុេះតាមតាំបន់ (field data)។

4.2. តាក្់ណតងវិ ធីររមូលេិនននយ
័ បឋម
អបកអាច្ដរបើដឡើងវ ិញនូវឧបករណ៍របមូលទិនបន័យខដលម្មនស្សាប់។ របសិនដបើពួកវាមិនសាកសមដទ អញ្ចឹងអបកនឹងរតូវ
តាក់ខតងឧបករណ៍របមូលទិនន
ប ័យ វ ិធី និងរបព័ននរបមូលសរម្មប់ទិនន
ប ័យបឋម។ ការដធវើដនេះនឹងរាប់បញ្ូច លរបព័ននមួយ
សរម្មប់ការកត់រតាលទនផលរបស់ការសម្មភសន៍បុគគលសាំខាន់ៗ ការអដងគត រកុមដរលដៅ ។ល។ ជាំនញទាាំងដនេះអាច្
ម្មនលកេណៈឯកដទសខាលាំងណាស់ ដហើយអបកអាច្រតូវការជាំនួយពីអបកផថល់របឹកាខាងM&E។
មិនខមនអបកទទួលផលទាាំងអស់រតូវសម្មភសន៍ដទ ដដ្ឋយសារវាមិនចាំបាច្់សរម្មប់ភាពសុរកិតថ្នសទិតិ ដហើយោ៉ា ងណា
វាក៏មិនជាក់ខសថងខដរ។ សាំណាកតាំណាងដអាយរបជាជនរតូវបានដរបើ របាស់។ វ ិធីសាស្រសថដរជើសដរ ើសគាំរតា
ូ ងដដើមផីកាំណត់
នរណាខដលរតូវសម្មភសគឺជាការងារបដច្ចកដទសមួយខដលតរមូវអបកអនុវតថខាង

M&E

ខដលម្មនជាំនញ

អបកផថល់

របឹកាពីខាងដរៅ ឬអបកជាំនញខាងសទិតិ(សទិតិដលែ) ដដើមផីជួយរាំរទ។
ជាដរឿយៗទិនបន័យបឋមថមីរតូវរបមូលតាមការអដងគតដដ្ឋយដរបើករមងសាំណួរមួយជាមួយ
របដភទ។

និងរបដភទសាំណួរជាដរច្ើន

ករមងសាំណួរជាធមមតារតូវដធវើកុងការសម្ម
ប
ភ ន៍សបុគគលម្មបក់ៗដៅកបុងច្ាំនួនរបជាជនខដលជាដរលដៅ(អបក

ទទួលផលខដលអបកបានដររងទុក)។

ម្មនគុណរបដោជន៍

ស្សាវរជាវ និងសាំណុាំថ្នសាំណួរខដលម្មនស្សាប់ដនេះ។

និងគុណវ ិបិតថជាដរច្ើនកបុងការដរបើដឡើងវ ិញនូវវ ិធីសាស្រសថ
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ការដរបើដឡើងវ ិញថ្នវ ិធីសាស្រសថ ការអដងគត និងសាំណុាំថ្នសាំណួរខដលម្មនស្សាប់
គុណសមផតថិថ្នការ

-

ដរបើដឡើងវ ិញថ្នវ ិធី

សាំណួរខដលម្មនស្សាប់រតូវបានដធវើដតសថោ៉ាងលារច្
ួ ដហើយដដ្ឋយរកុមM&Eពីមុន និង
រតូវបានដធវើដអាយរបដសើរដឡើងជាយូរមកដហើយ។ ពួកវានឹងផថល់នូវការដឆលើយតបលា

សាស្រសថ និងសាំណួរ

របដសើរពីអបកខដលដគសម្មភសន៍និងម្មនគុណភាពទិនបន័យលារបដសើរជាង។
-

សាំណួរខដលដរបើលទនផលតាមលាំដ្ឋប់ខដលម្មនស្សាប់អាច្ដរបៀបដធៀបដៅនិងទិនបន័យ
ពីមុន អងគការដផេងៗដទៀត ជាំដរឿនថាបក់ ជាតិ។ល។ ឧទាហរណ៍ករមិតថ្នការអប់រ ាំម្មន
លាំដ្ឋប់សង
ថ ់ដ្ឋរនន។

-

សមតទភាពដដើមផីដរបៀបដធៀបោ៉ា ងងាយស្សួលនូវលទនផលរបស់អបកដៅនិងទិនបន័យ
ដរលតាមដែតថ/ជាតិ។

-

សមតទភាពដដើមផីដរបើការវ ិភាគពីមុនថ្នលទនផលស្សដដៀងរបនិងដដើមផីបខនទមដលើច្ាំដណេះ
ដឹងដនេះ។

-

ម្មនហ្វនិភ័យតិច្តួច្កបុងការរច្ឡាំលទនផល ឬ រាយការណ៍ខដលមិនលាពីលទនផល
រយេះដពលមធយម។

-

វាងាយស្សួលកបុងការរកអបកសម្មភសន៍ខដលម្មនបទពិដសាធន៍ខាងករមងសាំណួរ និង
ច្ាំដណេះដឹងខាងកមមវ ិធី ជាអបកខដលខដលរតូវការការបណុថ េះបណា
ថ ល និងការរាំរទ
តិច្តួច្។ ពួកដគអាច្របមូលទិនន
ប ័យខដលម្មនគុណភាពលា។

-

របសិនអបកដរបើការអដងគតដឡើងវ ិញ អបកអាច្ដរបើឧបករណ៍របព័នស
ន ាំរាប់ផុកទិ
ធ
នបន័យ

ខដលម្មនស្សាប់ខដរ។ តរមូវដអាយផ្ទលស់បូរខតបនថ
ថ
ិច្បនថួច្ ដហើយតាំណាក់ កាលអដងគត
និងការសាកលផងរបព័នននឹងកាន់ខតែលី។
-

ជារួម វាសាមញ្ដ និងទាមទារកិច្ែ
ច ាំរបឹងខរបងតិច្ជាង ដដើមផីអនុវតថដាំដណើរការការអដងគត
មួយខដលបានដធវើពីមុនដហើយ។ វាម្មនដពលកាំណត់ តថ្មល និងគុណភាពខដលបានដឹង
រួច្ដៅដហើយ។

គុណវ ិបតថិថ្នការដរបើ

-

ដឡើងវ ិញថ្នវ ិធី

សាស្រសថនិងសាំណួរ

សាំណួរខដលម្មនស្សាប់អាច្មិនខមនជាការវាស់ខវងខដលសុរកឹ តថ្នកមមវ ិធី ឬដរល
បាំណងថមី។

-

របសិនអបកដរបើដឡើងវ ិញនូវសាំណួរខដលម្មនស្សាប់ អបកទាំនងជាមិនសូវសួរនូវសាំណួរ
ខដលថ្ច្បរបឌិត ខដលថមី ឬខដលរតូវពិដសាធន៍ដទ។

-

របសិនអបករតូវការសាំណូរថមី ឬការផ្ទលស់បូរថ អបករបខហលជារតូវការជាំនួយពីM&E ដដើមផី
ផ្ទលស់បូរការតាក់
ថ
ខតងដៅជាការខបងខច្កខមកធាង។ សាំណួរខដលខបងខច្កខមកធាង
រកាសាំណួរខដលម្មនស្សាប់ដហើយបខនទមខមកធាងដៅជាសាំណួរថមីដដើមផីរបមូល
ព័ ត៌ម្មនថមី។

គាំនិតថ្នភាពសាមញ្ដថ្នការតាក់ខតងសាំណួរគឺជាដរឿងសាំខាន់។ អបកតាក់ខតងការអដងគតខដលម្មនបទពិដសាធន៍ និងរកុម
ច្ុេះផ្ទធល់នឹងរបាប់អបកថាសាំណួរ និងវ ិធីសាស្រសថខដលច្ាស់រ ឹងម្មាំរតូវច្ាំណាយដពល ជួនកាលរតូវការដពលជាដរច្ើនដដើមផី
ដធវើវា។ វ ិធីសាស្រសថខដលសាកលផងបានលាគឺងាយស្សួលដផធរ យល់ ទាំនក់ទាំនង និងសរមបតាម។
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4.3. តាក្់ណតងរបាយការណ៍ជាលេៀងទាត់
តាក់ខតងរបាយការណ៍របចាំថ្ថងសរម្មប់ការរតួតពិនិតយគដរម្មង/កមមវ ិធីជាដទៀងទាត់។ ការតាក់ខតងដនេះរាប់បញ្ូច លដាំដណើ
ការសរម្មប់ការរាយការរបចាំសបាថហ៍ ឬរបចាំខែជាដទៀងទាត់។

ខផបកសាំខាន់មួយថ្នការតាក់ខតងរបាយការណ៍គឺ សូច្នករមួយណាែលេះខដលរបាយការណ៍ជាដទៀងទាត់នឹងម្មនដហើយអវី
ខដលជាដរលដៅរបចាំខែ/រតីម្មស។ ដតើបុគគលិករតូវរបាប់ដអាយចត់វ ិធានការោ៉ា ងដម៉ាច្ របសិនដបើសូច្នករមួយសទិត
ដៅដរកាមដរលដៅ?

របព័ននមួយច្ាំនួនអាច្បដងកើតរបាយការណ៍ខដលសដងេបពី សូច្នករខដលដធវើដអាយកាន់ខតងាយ

ស្សួលដដើមផីរតួតពិនិតយ របសិនដាំដណើការកាំពុងដដើរយឺតដពក ឬដលឿនដពកជាងខផនការ។

4.4. បលងកើតក្មមវិធីក្ំពយូេ័រ និងររព័នធនន
អាំឡុងដពលការអនុវតថកមមវ ិធី/គដរម្មង

រតូវរបមូលទិនបន័យជាដរច្ើន។

ទិនន
ប ័យទាាំងដនេះមិនខមនរតូវការខតរយៈដពលែលី

បនធប់ពីរបមូលបានវាដទ ប៉ាុខនថក៏ទុកដៅដពលដរកាយដទៀតខដរ (ឧទាហរណ៍ ដដើមផីដរបៀបដធៀបសាទនភាព ”មុន និង
ដរកាយ” ថ្នកមមវ ិធី/គដរម្មង)។ វាក៏សាំខាន់សរម្មប់ទិនបន័យបានរបមូលមក បានដរៀបច្ាំសុកទុ
ថ
កបានសមរមយ និងតាម
របព័នន ដូដច្បេះវាងាយស្សួលរកកបុងករណីខដលរតូវការវាមថងដទៀត។
ការដរៀបច្ាំឯកសារ

និងការរគប់រគងទិនបន័យដហើយនិងរបព័នន

ឬឧបករណ៍ននខដលអបកដរបើរបាស់ដដើមផីដធវើការគឺ ជា

ភារកិច្ចដ៏សាំខាន់សរម្មប់រកុមM&E។ ទិនបន័យខដលម្មនគុណភាពលាផថល់នូវមូលដ្ឋឌនសរម្មប់ទាំនក់ទាំនង តម្មលភាព
ការមូលមតិរប និងការបនថថ្នដាំដណើការពិដររេះដោបល់។
ដៅដពលបដងកើតរបព័ននរគប់រគងពត៌ម្មននិងទិនបន័យ ឬការទិញកមមវ ិធីកុាំពយូទ័រ ម្មនសាំណួរជាដរច្ើនខដលគួរពិចរណា៖

-

ដតើទិនបន័យ និងពត៌ម្មនអវីខដលរតូវរគប់រគង និងសថុកទុក? នរណារតូវវាយតថ្មលវា ដហើយដៅដពលណា? ដតើ

ដយើងរតូវទុកវារយៈដពលប៉ាុនមន? ច្ូរវាយតថ្មលជាដទៀងទាត់នូវពត៌ម្មនអវីខដលអបករតូវការរកាទុក និងអវីខដល
អាច្ដបាេះដចលបាន។

-

ទិនបន័យដលើកមមវ ិធី/គដរម្មងអាច្រតូវដរបើដដ្ឋយមនុសេដរច្ើនជាងម្មបក់
ខដលរតូវការច្ូលដមើលទិនបន័យ ឬពត៌ម្មនអាច្រកដ

ដូដច្បេះវាចាំបាច្់ខដលនរណាក៏ដដ្ឋយ

ើញដដ្ឋយមិនចាំបាច្់សុាំជាំនួយបខនទមពីអបកខដលបានសថុក

ទុកកាលពីដពលដាំបូង។ រតូវខតម្មនរបព័ននមួយដដើមផីសុកទុ
ថ
ក និងរគប់រគងទិនបន័យ និងពត៌ម្មនរបស់គដរម្មង
ឬកមមវ ិធី។សូមពិចរណាការតាក់ខតងរបព័ននផុកព័
ធ
ត៌ម្មនសរម្មប់របាយការ
របដោជន៍ខដលងាយស្សួលខសវងរក។

ណ៍និងពត៌ម្មនខដលម្មន

បណាំុថ ច្ាំដណេះដឹងរបកបដដ្ឋយរបសិទនភាពមួយអាច្សាមញ្ដដូច្ជា

របព័ននថតសុវតទិភាពមួយ ជាមួយនឹងដ្មេះថតខដលបានរពមដរពៀង និងរបព័ននកាលបរ ិដច្ឆទ។

-

ឧបករណ៍ និងរបព័ននរបមូលទិនន
ប ័យរតូវសាកលផងមុនយកដៅដរបើច្ុេះតាមតាំបន់ផ្ទធល់ ដបើដទាេះបី ជាដរបើជាមួយ
រកុមតូច្មួយក៏ដដ្ឋយ។ បដងកើតខផនការសាកលផងមួយ។ កាំណត់ថា ដតើមនុសេមួយរកុមណាអាច្ផថល់លទនផល
ថ្នការសាកលផងម្មនរបដោជន៍ជាងដគបាំផុត។
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4.5. ក្មមវិធីបណតោះបណា
ត លនន
ឧបករណ៍

និងវ ិធីសាស្រសថថ្នM&Eតរមូវដអាយម្មនកមមវ ិធីបណុថ េះបណា
ថ ល

ដូដច្បេះបុគគលិកនឹងម្មនអារមមណ៍ដជឿជាក់

ដហើយរបមូលទិនបន័យខដលម្មនគុណភាពលា។ ជាឧទាហរណ៍ ការបណុថ េះបណា
ថ លនឹងតរមូវដអាយម្មនសរម្មប់៖
-

អបកសម្មភសន៍ច្ុេះតាមតាំបន់។

ពួកដគរតូវម្មនការយល់ដឹងសុីជដរៅថ្នសាំណួរស្សាវរជាវដហើយរតូវបានបងាាត់

អាំពីវ ិធីសាស្រសថខដលលាបាំផុតសរម្មប់ការច្ុេះស្សាវរជាវ។

-

បុគគលិកខដលដរបើរបព័ននរបាយការណ៍ជាដទៀងទាត់សរម្មប់ការរបមូលទិនបន័យជារបដោជន៍ថ្នការរតួតពិនិតយ
ជារបចាំនឹងរតូវបងាាត់ពីរដបៀបបញ្ូច លទិនបន័យ។

ពួកដគនឹងរតូវដឹងថា

ដងច្ួលដៅកបុងរបព័នM
ន &E។

ដតើពួកដគរតូវដធវើបច្ចុបផនបភាពវាប៉ាុនមន

4.6. ការររមូលេិននន័យពីតាមតំបន់
ការរបមូលទិនបន័យពីតាមតាំបន់រតូវដរៀបច្ាំខផនការជាមុនដដ្ឋយសារវាអាច្ជាភារកិច្ចខដលច្ាំណាយដរច្ើន និងរយៈដពល
យូរ។ ឧទាហរណ៍ ការអដងគតមួយខដលម្មនលកេណៈថ្ច្ដនយ ថ្នអបកទទួលផល ១០០០នក់អាច្ច្ាំណាយដពលពីរបីខែ
ដហើយអបកសម្មភសន៍ខដលម្មនឯកដទសរបខហលជារតូវការ។ ដបើ ដទាេះជាការអដងគតតូច្មួយខដលម្មនអបកទទួលផលតិច្
ជាង១០០នក់ ក៏របខហលជាច្ាំណាយដពលជាដរច្ើនសបាថហ៍ខដរដដើមផីបញ្ចប់។
ការរបមូលទិនបន័យដកើតដឡើងបនធប់ពីករមងសាំណួរបានតាក់ខតងដឡើង និងសាកលផងដហើយ របព័ននចាំទទួលទិនបន័យ
ខដលរបមូលបានដដើមផីសុកទុ
ថ
ក និងកមមវ ិធីបណុថ េះបណា
ថ លខដលពាក់ព័ននបានបញ្ចប់ដហើយដនេះ។ កមមវ ិធីបណុថ េះបណា
ថ ល
សរម្មប់អបកសម្មភសន៍កុងការរបមូ
ប
លទិនបន័យដៅតាមតាំបន់គឺម្មនសារៈសាំខាន់ណាស់ដដើមផីផលិតនូវទិនបន័យខដលម្មន
គុណភាពលា។

ការរបមូលទិនបន័យភាគដរច្ើនដៅខតដកើតដឡើងខដលដរបើការសម្មភសន៍ ដដ្ឋយដរបើរកដ្ឋស និងបិច្ (PAPI) ដសៀវដៅច្ុ េះ
បញ្ជី។ល។ ដៅដពលខបបបទរកដ្ឋសរបគល់ជូនដៅការ ិោល័យ អងគការជាដរឿយៗដរបើរបព័ននកុាំពយូទ័រដដើមផីបញ្ូច ល និង
សថុកទុកលទនផល។

ឧបករណ៍ជាទូដៅមួយច្ាំនួនសរម្មប់ការរបមូល និងការសថុកទុកទិនបន័យរួមម្មន Microsoft Access Microsoft

Excel SPSS ឬ Open EPI។ ការដរបើសារតាមទូរស័ពធ SMS កាំពុងទទួលការដពញនិយមជាឧបករណ៍របមូលទិនបន័យ
និងការសថុកទុកដលើបណា
ថ ញ។
យនថការថ្នបណឹថ ងគួរដធវើដអាយម្មនការផថល់មតិជាអនមិក

ខដលអាច្តាមរយេះការរបជុាំដបើកច្ាំហរ/របអប់ផថល់មតិ

អនមិក/ដលែទូរស័ពធ/អុីខម៉ាល។ (សូមដមើលសនធនុរកមសរម្មប់ពត៌ម្មនបខនទម)។

4.7. ចាត់ណចងការបញ្េូ លនិងការសំអាតេិននន័យ
ការរតួតពិនិតយគុណភាពទិនបន័យគឺជាខផបកសាំខាន់មួយថ្នការរគប់រគងទិនបន័យ។

គុណភាពទិនបន័យសាំដៅដៅដល់ការ
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ដធវើដអាយរបាកដនូវច្ាំនួនទិនបន័យជាអតិបរម្មខដលបានដរបើសរម្មប់ការវ ិភាគ។

ការដធវើដនេះរាប់បញ្ូច លការពិនិតយដមើល

ទិនបន័យខដលបាត់ ពត៌ម្មនខដលមិនរតឹមរតូវ ទិនបន័យខដលសទិតដៅដរៅករមិតខដលបានរ ាំពឹងទុក ។ល។

ការតាក់ខតងថ្នរបព័ននM&E គួរកាត់បនទយជាអបផបរម្មថ្នឱកាសទិនបន័យមិនរតឹមរតូវ ខដលកាំពុងបញ្ូច ល(ឧទាហរណ៍
ការកាំណត់ករមិតទាបជាង

និងែពស់ជាងសរម្មប់ការដឆលើយតបអាំពីរបាក់ច្ាំណូលរបចាំរគួសារ)

ប៉ាុខនថកតាថមួយកបុង

ច្ាំដណាមកតាថខដលសាំខាន់បាំផុតគឺកមមវ ិធីបណុថ េះបណា
ថ លដ៏លស
ា រម្មប់ អបកខដលកាំពុងរបមូល និងបញ្ូច លទិនបន័យ។

4.8. ការែក្រសង់ និងការវិ ភាេេិននន័យ
ដដ្ឋយការវ ិភាគទិនបន័យ អបកអាច្ទាញការសនបិដ្ឋឌនែលេះៗពីវា និងដធវើការវ ិនិច្័យ
ឆ អាំពីដាំដណើការ និងការអនុវតថន៍ការងារបា
ន។ វាជាការលាជារបសិនការវ ិភាគដនេះពាក់ព័នននឹងមនុសេដរច្ើននក់រម
ួ រប (ឧទាហរណ៍ ដៅកបុងគណៈកម្មមធិការដរៀបច្ាំ
ខផនការ និងថវ ិការ ឬជាមួយគណៈកម្មមធិការរគប់រគងគដរម្មង)។
ជួនកាលជាំនញឯកដទសខាងវ ិភាគទិនបន័យ

និងការវ ិភាគសទិតិរតូវការចាំបាច្់។

ជាធមមតាវាច្ាំណាយដពលសរម្មប់

មនុសេដដើមផីអភិវឌណជាំនញវ ិភាគទិនបន័យ ដហើយរបខហលជារតូវការរកុមM&E សរម្មប់ការរាំរទពីខាងដរៅ។ការវ ិភាគ
ទិនបន័យអាច្រាប់បញ្ូច លការវ ិភាគ សម្មម្មរត ទាំនក់ទាំនង ឬ ពហុបខរមបរមួល។
ដៅដពលអបកវ ិភាគទិនបន័យ ច្ូររកដមើលច្រ ិកលកេណៈថ្នការផ្ទលស់បរូថ (ដូច្ជាការដកើនដឡើង ឬថយច្ុេះជាដទៀងទាត់សរម្មប់

ការផ្ទលស់បូរខដលអប
ថ
កសដងកតដមើ ល ឬការដផ្ទថតអារមមណ៍ថ្នការផ្ទលស់បូរអាំ
ថ ឡុងដពលជាក់លាក់ ឬទីតាាំងជាក់លាក់) និង
ដមើលភាពស្សដដៀងរប និងភាពែុសខបលករបពីអីខវ ដលអបកបានរ ាំពឹងទុក។
ម្មនខដលរបមូលបានដូច្ជា៖
-

សាំណួរមួយច្ាំនួនគួរដរបើដដើមផីឆុេះបញ្ញ
ល
ច ាំងពីពត៌

ដតើម្មនការផ្ទលស់បូរដទអស់
ថ
មួយរយៈដពលដនេះ ឬរវាងភូមិននដៅកបុងតាំបន់ជាដរលដៅ?

ដតើអីវខដលអបកបានសដងកតដមើលសុីសងាវក់ នឹងអវីខដលមនុសេមួយច្ាំនួនបានរបាប់អបកអាំឡុងដពលសម្មភសន៍ដទ?
ដតើ ដាំដណើការថ្នការអនុ វតថខដលរាយការណ៍ដដ្ឋយអបកអនុ វតថសុីរបនឹ ងអវីខដលអបកគិតថាវាអី ញ្ចឹងដៅដពលអបក
រតួតពិ និតយដៅតាមតាំ បន់ ដទ?

ការវ ិភាគទិនបន័យដធវើដឡើងោ៉ា ងងាយស្សួលបាំផុតដដ្ឋយការដរបើរកាហវិក និងតារាងនន ដដ្ឋយសារការដធវើខបបដនេះជួយ
បងាាញទិនបន័យជារូបភាពដល់មនុសេមួយរកុម ខដលដធវើដអាយវាងាយស្សួលយល់ជាង។ Microsoft Excel SPSS ឬ

OpenEPIអាច្រតូវដរបើ ប៉ាុខនថក៏ម្មនឧបករណ៍ជាកមមវ ិធីកុាំពយួទ័រដផេងៗដទៀតជាដរច្ើន។MS Excel រតូវដគដរបើទូលាំទូលាយ
សរម្មប់ការបដងកើតរកាហវិក ដហើយដយើងពិតជាផថល់ដោបល់ោ៉ាងមុតម្មាំថា ការវ ិភាគទិនបន័យរតូវបញ្ូច លរកាហវិក។
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ឧទាហរណ៍ បនធត់ទាំ
ដនរ គឺជាវ ិធីលម
ា ួយ
ដដើមផីបងាាញការផ្ទលស់បូថ
រថ្នអដថរមួយកបុងរយៈ
ដពលមួយ។ ដៅកបុង

ឧទាហរណ៍ដនេះ លទន
ផលអាច្ដ

ើញពីការ

ផ្ទលស់បូរោ៉ា
ថ
ងងាយ

ស្សួលពីឆ្បាំ២០១១ដៅ
២០១៤។

គាំនូសតាងច្ាំណិតបងាាញ
ពីរដបៀបធនធានបាន
ខបងខច្កជាភាគរយថ្ន
ខផបកទាាំងមូល។ កបុង

ឧទាហរណ៍ដនេះច្ាំ ខនក
ជាភាគរយថ្នមូលនិធិ
កបុងឆ្បាំ២០១៤ អាច្ដ

ើញ

ពីការខច្កតាមតាំបន់ថ្ន
កមមវ ិធី។
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V.

ាំ
ដ្ណា
ក្់កាលនៃការស្វរើ បាយការែ៍

ជាំពូកដនេះផថល់ដអាយនូវដររងនិងទរមង់ថ្នរបាយការណ៍ខដលអាច្ម្មនរបដោជន៍ទាក់ទិននឹ ងការដធវើរបាយការណ៍។
យនថការថ្នរបាយការណ៍របខហលជាសមរមយសរម្មប់អងគការដផេងៗរបដៅដពលដវលាដផេងៗរបដៅកបុងវដថរបស់កមមវ ិធី/
គដរម្មង។

5.1. លសចក្តីសរងួម
សម្មសធាតុពីរបីច្ុងដរកាយដៅកបុងវដថថ្នM&E
សនិដ្ឋ
ប ឌ នថ្នការវ ិភាគដៅកបុងរបាយការណ៍

គឺម្មនសារៈសាំខាន់ណាស់

ដដ្ឋយសារពួ កវាដផ្ទថតដលើការដរបើការ

ដហើយបនធប់ការដបាេះពុមពផាយដៅដអាយភាគីពាក់ព័នន(ដមើលជាំពូកបនធប់

សរម្មប់ព័ត៌ម្មនលមាិតអាំពីការខច្ករ ាំខលកលទនផល)។

ដសច្កថីសនិបដ្ឋឌនថ្នរបាយការណ៍រតូវបានដរបើដដើមផីធាន

គណដនយយភាព ដធវើដអាយរបដសើរការរគប់រគងនិងការសដរមច្ច្ិតថ ធានគុណភាព និរនថភាព និងរបសិទនភាព។ ដដើមផី
បាំដពញវដថ

វាម្មនសារៈសាំខាន់ណាស់រតូវដរបើអីវខដលបានដរៀនជាពត៌ម្មនដ៏ម្មនតថ្មលសរម្មប់ការដរៀបច្ាំខផនការ

សកមមភាពអភិវឌណន៍ននដដើមផីដធវើដអាយរបដសើរដឡើងនដពលអនគត។

កិច្ចការជាទូដៅកបុងតាំណាក់កាលដនេះរួមម្មន៖
-

ការកាំណត់អបកអានរបាយការណ៍និងទរមង់(ជាដរឿយៗរតូវបានម្មចស់ជាំនួយកាំណត់ជាមុនដហើយ)

-

កាវ ិភាគសាំណុាំទិនបន័យនិងការដរបៀបដធៀបលទនផលមួយរយៈដពលកនលងមក

ការបដងកើតតារាងនិងគាំនូរតាង

ការបកស្សាយលទនផល ការទាញសនិបដ្ឋឌននិងការផថល់អនុសាសន៍សរម្មប់ការផ្ទលស់បូរថ
-

ការបងាាញលទនផលពរងាងដៅដអាយភាគីពាក់ព័នន

ការផថល់មតិដៅដអាយរបធានរគប់រគងនិងអបកអនុវតថ

គដរម្មង ការរបមូលមតិដៅដលើការសនិបដ្ឋឌននិងអនុសាសន៍
-

ការដធវើរបាយការណ៍បញ្ច ប់ និងការច្ុេះហតទដលខា/ការអនុម័តសរម្មប់ការដបាេះពុមពផាយ។

គាំនូរតាងខាងដរកាមម្មនជាំហ្វនច្មផងៗដៅកបុងដាំណាក់កាលដនេះ។

ជាំពូកដនេះមិនពិភាកាលមាិតរាល់ជាំហ្វនទាាំងអស់

ដៅកបុងគាំនូរតាងដទ ដដ្ឋយសារវាដផ្ទថតដលើការផថល់គាំរូសរម្មប់របដភទទូដៅរបស់របាយការណ៍ប៉ាុដណាតេះ។

ដរៀបចំ
របាយការណ៍
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5.2. របាយការណ៍ការរាវរជាវេិននន័យលោល
របាយការណ៍ការស្សាវរជាវទិនបន័យដរលបានមកពីការសិកាមួយខដលបានដធវើមុនអនថរាគមន៍។

វាផថល់ដអាយអងគការ

នូវទិនបន័យ(ព័ត៌ម្មន)អាំពីសាទនភាពមុនអនថរាគមន៍។ ព័ ត៌ម្មនដនេះសាំខាន់ណាស់ដៅដពលអងគការច្ូ លដល់តាំណាក់កាល
ការរតួតពិនិតយនិងការវាយតថ្មលដដ្ឋយសារវាអាច្ដអាយអងគការវាយតថ្មលថាម្មនភាពែុសខបលករបអវីែលេះខដលអនថរាគមន៍
បានដធវើដឡើង។

5.2.1. លរោងរបាយការណ៍


ទាំព័រគរមប


ច្ាំណងដជើង ដសៀវដៅដដើម/ម្មចស់ កាលបរ ិដច្ឆទរបាយការណ៍ រយៈដពលរបាយការណ៍



តារាងម្មតិកា



ដសច្កថីខថលងអាំណរគុណ


អតាទធិបាយអបកខដលបានផថល់ផលច្ូលនិងកិច្ចែាំរបឹងខរបងសរម្មប់ការស្សាវរជាវទិនបន័យ
ដរល



ដសច្កថីសដងេប




សដងេបរបវតថិថ្នការសិកា ដរលបាំណងថ្នការសិកា និងការរកដ

ើញច្មផងៗ

ដសច្កថីដផថើម


ពិពណ៌នរបវតថិទូដៅថ្នគដរម្មង វតទុបាំណងថ្នការស្សាវរជាវទិនបន័យដរល វ ិធីសាស្រសថ តាំបន់
សិកា ដហើយនិងវ ិសាលភាពនិងខដនកាំណត់ថ្នការស្សាវរជាវទិនបន័យដរល



លទនផល


បងាាញការរកដ

ើញច្មផងៗថ្នការស្សាវរជាវទិនបន័យដរលដដ្ឋយការដរបើគាំនូរតាង

រូបភាព

ច្ាំនួនដលែនិងទរមង់ដផេងៗដទៀតថ្នការពិពណ៌ន


ដសច្កថីសនិដ្ឋ
ប ឌ ននិងអនុសាសន៍




សនិបដ្ឋឌននិងសដងេបការរកដ

ើញច្មផងៗនិងផថល់តរមុយសរម្មប់សកមមភាពនដពលអនគត

ឧបសមព័នន

 ភាជប់ឧបករណ៍សរម្មប់ការស្សាវរជាវទិនបន័យដរល
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5.2.2. ររណវងរបាយការណ៍
ទរមង់ទាាំងឡាយខដលបានផថល់ដោបល់គឺសរម្មប់ ទសេនិកជនខដលជាអបកដរបើដផេងៗរប។ ពួកវាម្មនដូច្ខាងដរកាម៖
របខវង

ទសេនិកជនឬអបកដរបើរបាស់

ទាំព័រ

ទរមង់ែីល

សាធារណជនទូដៅ ការដច្ញផាយរបស់របព័នន

១ដៅ៤ទាំព័រ

ផេពវផាយ ដសច្កថីសដងេបសរម្មប់អបកដរៀបច្ាំ
ខផនការខដលមម្មញឹក
ទរមង់មធយម

អបកអនុវតថកមមវ ិធី

៥ដៅ១០ទាំព័រ

ទរមង់ខវង

បណាតល័យ ទីភាញក់ងារនិងកមមវ ិធីខដលចប់

អត់កាំណត់ទាំព័រ

អារមមណ៍ អបកស្សាវរជាវ

5.3. ការរតួតពិនិតយរបាយការណ៍
ជាទូដៅ

របព័ននរបាយការណ៍ថ្នអងគការននរតូវដធវើដៅតាមវ ិសាលភាពខដលអាច្ដធវើបាន

និងបដងកើតតាមទសេនៈថ្ន

ទរមង់សាមញ្ដជាអបផបរម្មនិងតរមូវការដផេងៗដទៀត។ ករមិតថ្នព័ ត៌ម្មនលមាិតដៅកបុងការរតួតពិនិតយរបាយការណ៍រតូវ
ដ្ឋក់សាំដណើដៅកបុងឯកសារកមមវ ិធី/គដរម្មងដៅដពលការអនុវតថចប់ដផថើម។

5.3.1. លរោងរបាយការណ៍


ទាំព័រគរមប


ដ្មេះគដរម្មង កមមវ ិធី ឬសាច្់ដរឿងខដលកាំពុងរតួតពិនិតយ



ខផបកថ្នគដរម្មង/កមមវ ិធី ឬសាច្់ដរឿង



ដ្មេះអងគការខដលរបគល់របាយការណ៍ជូន



ដ្មេះនិងការច្ូលជាសម្មជិកថ្នរកុមរតួតពិនិតយ



កាលបរ ិដច្ឆទថ្នរបាយការណ៍និងរយៈដពលរបាយការណ៍



តារាងម្មតិកា



ដសច្កថីខថលងអាំណរគុណ




អតាទធិបាយពីអបកខដលបានរួមច្ាំខណកកបុងការរតួតពិនិតយ

ដសច្កថីសដងេប


ជាអតទបទម្មនអតទន័យដពញដលញពី ១ដៅ៣ទាំព័រ

 ការពិពណ៌នែលីៗថ្នគដរម្មងរួមទាាំងដរលដៅភាលមៗនិងដៅទីបញ្ច ប់
វាយតថ្មល ការវាយតថ្មលនិងការសនិបដ្ឋឌនជារួម ការរកដ

ដរលបាំណងថ្នការ

ើញច្មផងៗ អនុសាសន៍និងដមដរៀន

ខដលបានដរៀនសូរត
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ដសច្កថីដផថើម


ភាគីពាក់ព័ននធាំៗ



រកុមរតួតពិនិតយ

វ ិធីសាស្រសថរតួតពិនិតយ


វ ិធីសាស្រសថទូដៅ



របភពទិនបន័យ/សូច្នករ



ការពិនិតយដឡើងវ ិញថ្នការសនមត់



ឧបករណ៍

ការរបមូលនិងការវ ិភាគទិនន
ប ័យ


វ ិធីរបមូលទិនបន័យ



បដច្ចកដទសវ ិភាគទិនបន័យ

ការរកដ

ើញនិងអនុសាសន៍



ធាតុច្ូលថ្នគដរម្មង



លទនផលភាលមៗថ្នគដរម្មង



ករណីសិកា



ឧបសមព័នន


ដរៀបរាប់មនុសេខដលបានសម្មភសន៍ តាំបន់ខដលបានដៅ



ដរៀបរាប់ឯកសារខដលបានពិនិតយដឡើងវ ិញ៖ របាយការណ៍ ការកត់រតានន

 ឧបករណ៍និងរបដ្ឋប់របដ្ឋរបមូលទិនបន័យ
5.3.2. ររណវងរបាយការណ៍
ទរមង់ទាាំងឡាយខដលបានផថល់ដោបល់គឺសរម្មប់ទសេនិកជនខដលជាអបកដរបើដផេងៗរប។ ពួកវាម្មនដូច្ខាងដរកាម៖
របខវង

ទសេនិកជនឬអបកដរបើរបាស់

ទាំព័រ

ទរមង់ែីល

សាធារណជនទូដៅ ការដច្ញផាយរបស់របព័នន

១ដៅ៤ទាំព័រ

ផេពវផាយ ដសច្កថីសដងេបសរម្មប់អបកដរៀបច្ាំ
ខផនការខដលមម្មញឹក
ទរមង់មធយម

អបកអនុវតថកមមវ ិធី

៥ដៅ១០ទាំព័រ

ទរមង់ខវង

បណាតល័យ ទីភាញក់ងារនិងកមមវ ិធីខដលចប់

អត់កាំណត់ទាំព័រ

អារមមណ៍ អបកស្សាវរជាវ
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5.4. របាយការណ៍ការវាយតម្មល
តាមដរលការណ៍ របាយការណ៍ការវាយតថ្មលមួយរតូវដឆលើយសាំណួរខដលបានបងាាញដៅកបុងលកេនិក
ថ ៈ។ ទរមង់ដធវើតាម
លកេនិក
ថ ៈដនេះនឹងែុសខបលកពីវាអាស្ស័យដលើបញ្ញ
ា ទាក់ទិននិងការវាយតថ្មលដនេះ។

5.4.1. លរោងរបាយការណ៍


រកបទាំព័រ


ដ្មេះគដរម្មង កមមវ ិធី ឬសាច្់ដរឿងខដលកាំពុងវាយតថ្មល



របដទសថ្នកមមវ ិធី/គដរម្មង ឬសាច្់ដរឿង



ដ្មេះអងគការខដលរបាយការណ៍របគល់ជូន



ដ្មេះនិងការច្ូលជាសម្មជិកថ្នរកុមវាយតថ្មល



កាលបរ ិដច្ឆទថ្នរបាយការណ៍និងរយៈដពលថ្នរបាយការណ៍



តារាងម្មតិកា



ដសច្កថីខថលងអាំណរគុណ




អតាទធិបាយអបកខដលបានច្ូលរួមច្ាំខណកកបុងការវាយតថ្មល

ដសច្កថីសដងេប


ជាអតទបទម្មនអតទន័យដពញដលញពី ១ដៅ៣ទាំព័រ

 ការពិពណ៌នែលីៗថ្នគដរម្មងរួមទាាំងដរលដៅភាលមៗនិងដៅទីបញ្ច ប់
វាយតថ្មល ការវាយតថ្មលនិងការសនិបដ្ឋឌនជារួម ការរកដ

ដរលបាំណងថ្នការ

ើញច្មផងៗ អនុសាសន៍និងដមដរៀន

ខដលបានដរៀនសូរត


ដសច្កថីដផថើម


របវតថិថ្នកមមវ ិធី/គដរម្មង(កាលបរ ិដច្ឆទថ្នការចប់ដផថើម/បញ្ចប់ របភពដដើមថ្នគាំនិត ដរលដៅច្ុ
ដរកាយ(ដរលដៅរតូវសដរមច្)ការពិពណ៌នថ្នអនថរាគមន៍ មនុសេខដលជាប់ពាក់ព័នន បរ ិបទ
ខដលទូលាំទូលាយជាងខដលគដរម្មងសទិតដៅ រួមទាាំងរពឹតថការណ៍សាំខាន់ៗខដលទាំនងទទួល
រងប៉ាេះពាល់ពីគដរម្មង)

 ការពិពណ៌នពីការវាយតថ្មល(ដរលបាំណង ការតាក់ខតង វ ិធីសាស្រសថ ការសាធបសធង់លទនផល
ភាលមៗ/ឥទនិពល ការសាធបសធង់ថ្នការអនុវតថ)


វ ិធីសាស្រសថវាយតថ្មល


វ ិធីសាស្រសថទូដៅ



របភពថ្នទិនបន័យ/សូច្នករ



ការពិនិតយដឡើងវ ិញថ្នការសនមត់
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ឧបករណ៍

ការរកដ


ើញ/លទនផល

បញ្ញ
ជ ក់ការរកដ

ើញដដ្ឋយខផាកដលើភសថុតាងខដលបានមកពីព័ត៌ម្មនខដលរបមូលបាន

 បា៉ា ន់សាមនករមិតណាខដលការតាក់ខតងអនថរាគមន៍កាំពុងដរបើដរលនដោបាយថ្នការ
រគប់រគងដដ្ឋយខផាកដលើលទនផល។

កបុងការផថល់ការបា៉ា ន់សាមនរបកបដដ្ឋយការគិតគូរថ្នការ

អនុវតថការងារ ច្ូរវ ិភាគច្ាំណងរវាងធាតុច្ូល សកមមភាព ធាតុដច្ញ លទនផលភាលមៗ ដហើយ
របសិនដៅរួច្ ផលប៉ាេះពាល់។ សាធបសធង់តាមខតអាច្ដធវើដៅបាននូវការសដរមច្បានលទនផល
តាមខបបបរ ិម្មណនិងខបបគុណភាព។

វ ិភាគកតាថននខដលប៉ាេះពាល់ការអនុវតថការងាររពម

ទាាំងផលប៉ាេះពាល់ដដ្ឋយអដច្តន ទាាំងវ ិជជម្មននិងអវ ិជជម្មន។ ពិភាកាពីការច្ូលរួមច្ាំខណក
ថ្នភាគីពាក់ព័ននច្ាំដពាេះការសដរមច្បានលទនផល។



ដសច្កថីសនបិដ្ឋឌន

 ដសច្កថីសនបិដ្ឋឌនទាាំងឡាយគួរខតបងាាញភសថុតាងដដ្ឋយការរកដ
ជាមួយទិនបន័យខដលរបមូលបាន។

ើញនន

និងសុីសងាវក់

ពួកវារតូវពាក់ព័នន
ន ឹ ងវតទុបាំណងថ្នការវាយតថ្មលនិងផថល់

ច្ដមលើយដៅកាន់សាំណួរវាយតថ្មល។ ពួកវាគួរខតបញ្ូច លការពិភាកាសរម្មប់ភាពដជាគជ័យនិង
ការបរាជ័យជាពិដសសឧបសគគនិងកតាថដធវើឲ្យដាំដណើការ។



អនុសាសន៍


បដងកើតអនុសាសន៍ខដលពាក់ព័នន ជាក់លាក់ និងពិតរបាកដ ខដលខផាកដលើភសថុតាងរបមូល
បាន ការសនបិដ្ឋឌនខដលបានដធវើនិងដមដរៀនខដលបានដរៀនសូរតមក



ដរៀបរាប់សាំដណើរសរម្មប់សកមមភាពខដលរតូវចត់ដធវើ(រយៈដពលែលីនិងខវង)ដដ្ឋយមនុសេ អងគ
ភាព ឬអងគការខដលទទួលែុសរតូវសរម្មប់ការតាមដ្ឋនតាមលាំដ្ឋប់អទិភាព



ផថល់ការកាំណត់ដពលដវលាជាដោបល់និងការបា៉ា ន់របម្មណតថ្មល(ដៅកខនលងខដលពាក់ព័នន)
សរម្មប់ការអនុវតថ



ករណីសិកា



ឯកសារដោង



ឧបសមព័នន


ភាជប់លកេនិក
ថ ៈ(ToR)(សរម្មប់ការវាយតថ្មល)



ដរៀបរាប់មនុសេខដលបានសម្មភសន៍ តាំបន់ខដលបានដៅ



ដរៀបរាប់ឯកសារខដលបានពិនិតយដឡើងវ ិញ៖ របាយការណ៍ ការដបាេះពុមពផាយនន

 ឧបករណ៍និងរបដ្ឋប់របដ្ឋរបមូលទិនបន័យ
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5.4.2 េណតម្មលសរម្គប់េក្
ឹ រាក្់
គុណតថ្មលសរម្មប់ទឹករបាក់(VfM)គឺជាវ ិធីរាយការណ៍មួយខដលដផ្ទថតដលើរបសិទនភាពថ្នជាំនួយ
មួយបានផថល់របដោជន៍ជាអតិបរម្មពីធនធានខដលម្មនដអាយឬដទ។

ដពាលគឺថាដតើអងគការ

ម្មចស់ជាំនួយភាគដរច្ើនកាំពុងដសបើសុាំVfMដអាយ

បញ្ូច លជាខផបកថ្នការវាយតថ្មលខដរ។
ការវ ិនិច្័យ
ឆ គឺតរមូវឲ្យម្មនដៅដពលការពិចរណាថា VfM សដរមច្បានឬអត់ ដដ្ឋយសារវាពិបាកដដើមផីវាស់ខវងជាមួយ
នឹងសូច្នកររបស់កមមវ ិធី។ (សូមដមើលWhite, Hodges និង Greenslade. (២០១៣) “ដសច្កថីខណនាំដលើការវាស់ខវង
និងការដធវើឲ្យគុណតថ្មលសរម្មប់ទឹករបាក់ ជាអតិបរម្មដៅកបុងកមមវ ិធីដផធរដល់សងគម”, UKaids).
សងាវក់VfM

ដតើVfMគួរវាស់ខវងដៅដពលណា?

ដសដឌកិច្ច

ដៅរគប់តាំណាក់កាល(ការតាក់ខតង ការអនុវតថ និងការវាយតថ្មល)ដដើមផីធាន

(ការដរបើធនធានដដ្ឋយរបុងរបយ័តដប ដើមផី

ថាដយើងកាំពុងកាត់បនទយការច្ាំណាយលុយដលើផលច្ូលជាអបផបរម្មដៅកបុង

សនេាំសាំថ្ច្ការច្ាំណាយលុយ ដពលដវលាឬ

តាំបន់ថ្នកមមវ ិធីដផេងៗរប

កិច្ែ
ច ាំរបឹងខរបង)
របសិទផ
ន ល

ដៅរគប់តាំណាក់កាលដដើមផីធានថាដយើងមិនកាំពុងចយដលើស(ឬដរកាម)ការ

(ការផថល់នូវករមិតដសវាដូច្របសរម្មប់ការ

ច្ាំណាយរបស់រដឌបាលសរុបថ្នការផថល់កមមវ ិធីដល់រគួសារឬបុគល
គ ទាាំងឡាយ

ច្ាំណាយលុយ ដពលដវលាឬកិច្ែ
ច ាំរបឹង
ខរបងតិច្ជាងមុន)
របសិទភា
ន ព

របសិទនភាពថ្នការ

ដៅដាំណាក់កាលការតាក់ខតងនិងការវាយតថ្មលរបសិនដបើ លទនផលថ្នកមមវ ិធីឬ

(ការផថល់នូវដសវាលា

ច្ាំណាយ

ផលប៉ាេះទងគិច្អាច្កាំណត់បរ ិម្មណបានប៉ាុខនថមិនចាំបាច្់ទាក់ទងនិងលុយដទ

របដោជន៍ថ្នការ

ដៅតាំណាក់កាលការតាក់ខតងនិងការវាយតថ្មលរបសិនលទនផលឬផលប៉ាេះ

ច្ាំណាយ

ទងគិច្អាច្ដ្ឋក់ច្ូលទាក់ទងនិងលុយបាន។

ជាងឬការទទួល
ផលលារបដសើរ
សរម្មប់ច្ាំនួនដូច្រប
ថ្នការច្ាំណាយ
លុយ ដពលដវលាឬ
កិច្ែ
ច ាំរបឹងខរបង)

ឧទាហរណ៍ របសិនវាច្ាំណាយ$១០០០ដដើមផីបដងកើតខផនការផថល់ថវ ិការដល់
រគួសារ៥០ អញ្ច ឹងការច្ាំណាយដលើមួយរគួសារគឺ $២០។ របសិនវាច្ាំណាយ
$៥០០ដដើមផីបដងកើតខផនការសរម្មប់ ១០រគួសារ ការច្ាំណាយដលើមួយរគួសារ
គឺ$៥០។
សូច្នករគួរខណនាំពីរដបៀបដយើងរាយការណ៍VfM ឧទាហរណ៍ “ការច្ាំណាយ
ដដើមផីបដងកើនអរតាការដពញច្ិតថរបស់ស្រសថីពរដពាេះជាមួយដសវារបស់
មជឈមណឍលសុែភាពឲ្យបាន៥%គឺ$៥០០០”។
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5.4.3. ររណវងរបាយការណ៍
ទរមង់ទាាំងឡាយខដលបានផថល់ដោបល់គឺសរម្មប់ទសេនិកជនខដលជាអបកដរបើដផេងៗរប។ ពួកវាម្មនដូច្ខាងដរកាម៖

របខវង

ទសេនិកជនឬអបកដរបើរបាស់

ទាំព័រ

ទរមង់ែីល

សាធារណជនទូដៅ ការដច្ញផាយរបស់របព័នន

១ដៅ៤ទាំព័រ

ផេពវផាយ ដសច្កថីសដងេបសរម្មប់អបកដរៀបច្ាំ
ខផនការខដលមម្មញឹក
ទរមង់មធយម

អបកអនុវតថកមមវ ិធី

៥ដៅ១០ទាំព័រ

ទរមង់ខវង

បណាតល័យ ទីភាញក់ងារនិងកមមវ ិធីខដលចប់

អត់កាំណត់ទាំព័រ

អារមមណ៍ អបកស្សាវរជាវ
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VI.

ាំ
ឹ
ដ្ណា
ក្់កាលការណចក្រ ាំណលក្ចាំសែោះដ្ង

តាមរយៈម្មតិការនិងការបងាាញ គុណភាពថ្នរបាយការណ៍កាំណត់ថាដាំដណើរការថ្នការផេពវផាយវានឹងងាយស្សួលឬ
ពិបាកតាមដរកាយ និងថាដតើលទនផលរតូវបានដរបើរបកបដដ្ឋយរបសិទនភាពឬដទ។ របាយការណ៍ខដលច្ាស់លាស់ម្មន
អតទន័យដពញដលញ ជាមួយដសច្កថីសដងេបលា និងការដរៀបច្ាំថ្នសិកាេសាលាដធវើបទបងាាញរួមរប វាច្ូលរួមច្ាំខណកការ
ផេពវផាយរបកនដដ្ឋយរបសិទនភាព
កិច្ចការជាទូដៅដៅកបុងដាំណាក់កាលដនេះរួមម្មន៖
-

ការកាំណត់ភាគីពាក់ព័ននថ្នរបាយការណ៍ម្មនសកាថនុពលខដលអាច្ដរបើព័ត៌ម្មន

-

ការដរៀបច្ាំខផនការពីរដបៀបផេពវផាយនិងដលើកតដមកើងការរកដ

-

ការដរបើរបាស់លទនផលសរម្មប់ ការសដរមច្ច្ិតថថ្ផធកុង
ប ឧទាហរណ៍ ចត់អទិភាពនិងដធវើឲ្របដសើរដឡើងការអនុ

ើញរបស់របាយការណ៍

វតថកមមវ ិធី/គដរម្មង និងបដងកើតខផនការសកមមភាពមួយសរម្មប់ការតាមដ្ឋន
-

ការដរបើលទនផលដដើមផីវាយតថ្មលនិរនថភាពរយៈដពលខវង ឧទាហរណ៍ អវីខដលជាការច្ូលរួមច្ាំខណកថ្នគដរម្មង
ដអាយដៅដល់ដរលដៅអភិវឌណន៍ករមិតែពស់ជាង។ល។

-

ការដរៀបច្ាំខផនការសរម្មប់ តាំណាក់កាលបនធប់ថ្នសកមមភាពអភិវឌណន៍

គាំនូរតាងខាងដរកាមម្មនកិច្ចការសាំខាន់ៗដៅកបុងតាំណាក់កាលដនេះ។ ជាំពូកដនេះមិនពិភាកាកិច្ចការលមាិតដទដដ្ឋយសារ
គាំនិតមួយច្ាំនួនវាធាំទូលាយណាស់។
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6.1. ក្ំណត់ភាេី ក្់ពន
័ ធ
ដបើបានដៅដល់ភាគីពាក់ព័ននឬមនុសេកាន់ខតដរច្ើន

លទនផលនឹងកាន់ខតម្មនឥទនិពលរយៈដពលយូរអខងវងខដរ។

ជាឧទាហរណ៍៖
-

ភាគីពាក់ព័ននខាងដរៅអាច្ដដើរតួជាអបករាំរទមតិបខនទមសរម្មប់ការដរបើលទនផលថ្នការវាយតថ្មល ដៅកបុងតាំបន់
ឬជាមួយរដ្ឋឌភិបាល ដដ្ឋយម្មចស់ជាំនួយ។ល។

-

ការខច្ករ ាំខលកលទនផលជាមួយអបកទទួលផលតាមរយៈវ ិធីសាស្រសថរម
ួ របគឺជាវ ិធីដ៏ម្មនសារៈសាំខាន់មួយដដើមផី
ផថល់សិទិនអាំណាច្ដល់សហគមន៍ ជាពិដសសសរម្មប់អងគការមិនខមនរដ្ឋឌភិបាលននខដលដធវើការជាមួយ
សងគមសុីវ ិល។

ជាឧទារហរណ៍ លទនផលអាច្បងាាញថាសកមមភាពមួយខដលអនុវតថដឡើងជាធមមតាមិនម្មនរបសិទិនភាពដទ

ដហើយថា

ការផ្ទលស់បូរអាំ
ថ ឡុងការអនុវតថបានដធវើឲ្លទនផលរបដសើរោ៉ា ងខាលាំង។ អងគការដផេងៗដទៀតអាច្ទទួលរបដោជន៍ពីច្ាំដណេះ
ដឹងខដលបានខច្ករ ាំខលកដនេះខដលជួយសនេាំធនធានម្មនតថ្មលខដរ។

6.2. ផសពវផាយនិងលលើក្តលមកើងរបាយការណ៍
ការផេពវផាយថ្នលទនផលអាច្ដធវើបានតាមរយៈរច្កមូយច្ាំនួនដូច្ខាងដរកាម៖
-

ការរបជុាំថ្ផធកុង
ប

-

សិកាេសាលា

-

របាយការណ៍សរដសរលមាិត

-

ដសច្កថីសដងេប ការសដងេបថ្នការរកដ

-

កូនដសៀវដៅឬែិតថប័ណតផេពវផាយពីដមដរៀនថ្នការវាយតថ្មលច្មផងនិងអនុសាសន៍នន

-

របាយការណ៍របចាំឆ្បាំ

-

អតទបទដៅកបុងរពឹតិប
ថ ័រតបដច្ចកដទសឬអងគការ

ើញនិងដសច្កថីសនបិដ្ឋឌនច្មផងៗថ្នការវាយតថ្មល

-

ការដច្ញផាយព័ត៌ម្មន

-

សនបិសិទសារព័ត៌ម្មន

-

ការបងាាញតាមរបព័ននផេពវផាយ(Media appearance)

-

កិច្ចរបជុាំសាធារណៈ ការជខជកពិភាកាជាសាធារណៈ

-

សិកាេសាលា ដវទិកា ឬការពិភាកាជារកុម

-

រច្កការសិកាតាមរយៈដសៀវដៅ អតទបទទិននុបផវតថិ និងរពឹតិប
ថ ័រត

-

តាមរបព័ននដអឡិច្រតូនិច្(អុីខម៉ាល អុីនដធើដណត ដគហទាំព័រ)

ការដរបើរច្កថ្នការផេពវផាយដផេងៗរបគឺសាំខាន់ខាលាំងណាស់កុងការបដងក
ប
ើនការដរៀនពីអងគការនិងការខច្ករ ាំខលកបទ
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ពិដសាធន៍រវាងអងគការនននិងជាមួយទសេនិកជនឲ្កាន់ខតទូលាំទូលាយដឡើង។

6.3. លររើរាស់លេធផលសរម្គប់ការសលរមចចិតត
ជាទូដៅ

លទនផលថ្នកមមវ ិធី/គដរម្មងគួររតូវដរបើកុងរដបៀប៣ដផេងរ
ប
ប ដដើមផីដធវើឲ្របដសើរដឡើងថ្នរបសិទិភា
ន ពរបស់កមមវ ិធី

ទាាំងមូលនិងបដងកើនការសដរមច្បានថ្នវតទុបាំណងនិងដរលដៅ៖
ដរលបាំណង

ការពិពណ៌ន

ការរគប់រគងកមមវ ិធី/

លទនផលសរម្មប់ធាតុ ដច្ញនិងលទនផលភាលមៗថ្នសម្មសធាតុឬសកមមភាពជាក់លាក់អាច្

គដរម្មង

ផថល់ព័ត៌ម្មនសាំខាន់អាំពីថាដតើការអនុវតថកមមវ ិធីកាំពុងដាំដណើការស្សបតាងខផនការកមមវ ិធីនិង
ថវ ិការឬដទ។

លទនផលរតូវដរបើដដើមផីដធវើឲ្របដសើរការអនុវតថថ្នការរគប់រគង ឬជួយកបុងការសដរមច្ច្ិតថ
ឧទាហរណ៍ថាដតើរតូវដាំដណើរការតដទៀតឬអត់។
ការពិនិតយដឡើងវ ិញ

លទនផលក៏អាច្ផថល់ព័ត៌ម្មនដលើភាពពាក់ព័ននឬរបសិទនភាពថ្នយុទនសាស្រសថឬការដធវើ

ថ្នយុទនសាស្រសថនិង

សកមមភាពខដលម្មន ដដើមផីបដងកើតនូវលទនផលភាលមៗជាក់លាក់ឬសដរមច្នូវវតទុបាំណង

និរនថរភាពរបស់កមម
វ ិធី/គដរម្មង

ច្មផង។

លទនផលរតូវដគដរបើដដើមផីផថល់ធាតុ ច្ូលសរម្មប់ការដធវើដរលនដោបាយ ផថល់ដសច្កថី

ខណនាំ/ដាំបូនមន/ដមដរៀន សរម្មប់ការតាក់ខតងដឡើងវ ិញ ឬ ការតាក់ខតងថ្នតាំណាក់កាល

បនធប់។ ពួកវាអាច្ម្មនឥទនិពលដល់កមមវ ិធីនិងដរលនដោបាយកបុងតាំបន់នដពលអនគត
រពមទាាំងដៅកបុងអងគការផងខដរ។

ពួកវាអាច្ជួយឲ្ដយើងខកខរបយុទនសាស្រសថរបតិបតថិការនដពលបច្ចុបផនប រួមទាាំងធាតុ ដច្ញអវី
ខដលគួរបដងកើត។
ការដរបើរបាស់
ធនធាន

លទនផលអាច្ផថល់នូវការច្ងាុលបងាាញសាំខាន់ៗអាំពីរបសិទិផ
ធ លជាមួយធនធានខដលរតូវ
ដរបើរបាស់ដដើមផីអនុវតថសកមមភាពនននិងសដរមច្បាននូវលទនផលភាលមៗ។

លទនផលរតូវដរបើដដើមផីដធវើឲ្របដសើ រ/ខកខរប/បាំដពញបខនទមភាពជាថ្ដគូឬធាតុ ច្ូលថ្នថ្ដគូ។
ពួកវាអាច្ផថល់ព័ត៌ម្មនសរម្មប់ការតសូមតិរបដសើរដឡើងនិងការខសវងរកមូលនិធិ។

6.4.

សក្មមភាពតាមដាន

ដដើមផីធានការអនុវតថថ្នអនុសាសន៍ និងការដរបើរបាស់ដមដរៀនខដលទទួលបានពីលទនផលរបកបដដ្ឋយរបសិទនភាព
រតូវបដងកើតដឡើងនូវដាំដណើការដរៀបច្ាំខផនការនិងការតាមដ្ឋនដ៏សកមមមួយ

។

គឺ

របធានរគប់រគងកមមវ ិធី/គដរម្មងនិង

មនុសេខដលពាក់ព័ននរតូវបញ្ូច លដមដរៀនខដលទទួលបានដៅកបុងដាំដណើរការថ្នការសដរមច្ច្ិតថនដពលអនគត
ឧទាហរណ៍ ការអភិវឌណថ្នកមមវ ិធីឬគដរម្មងមួយរបកបដដ្ឋយនិរនថភាព។

លទនផលគួរដរបើដដើមផីដធវើឲ្យរបដសើរនូវគុណភាពថ្នការអនុវតថកមមវ ិធីនិងខកសរមួលខផនការ។

វាជាការអនុវតថដ៏លម
ា ួយ

ដៅដពលបញ្ចប់ថ្នការវាយតថ្មលសរម្មប់រកុមនិងអងគការជាម្មចស់ផធេះដដើមផីដរៀបច្ាំកិច្ចរបជុាំជាមួយភាគីពាក់ព័ននខដលសម
គួរនិងវ ិទ័សាទនននដដើមផីបដងកើតខផនការអនុវតថន៍មួយដដ្ឋយខផាកដលើអនុសាសន៍

ម្មនកាលវ ិភាគនិងការបងាាញ
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អតថសញ្ញដណថ្នភាគីឬមនុសេខដលទទួលែុសរតូវសរម្មប់សកមមភាពតាមដ្ឋន។
ម្មនភាគីពាក់ព័ននឬមនុសេកាន់ខតដរច្ើនបានច្ូលរួមកបុងការដរៀបច្ាំ ខផនការនូវជាំហ្វនបនថបនធប់
តាមរយៈការអនុវតថថ្នអនុសាសន៍។

ពួកដគកាន់ខតអាច្ដធវើ

រកុមវាយតថ្មលនិងអងគការជាម្មចស់ផធេះគួររតួតពិនិតយសាទនភាពថ្នការអនុវតថដហើយ

ការដធវើខបបដនេះពួកដគនិងរាំរទមតិការដរបើរបាស់ថ្នលទនផល។
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VII.

ៃិយមៃ័យនៃ

ក្យគៃៃោះឹ

ពាកយបដច្ចកដទសមួយច្ាំនួនខដលបានពនយល់កុ ងវច្ននុ
ប
រកមដនេះមិនរតូវបានដរបើដៅកបុងដសច្កថីខណនាំដនេះដទ។
ណាក៏ដដ្ឋយ

អបកអាច្របទេះដ

ើញពួកវាដៅកបុងដសៀវដៅស្សាវរជាវដផេងដទៀត

ដទាេះបីោ៉ាង

ដូដច្បេះពួកវារតូវបានពនយល់ដៅទីដនេះដដើមផី

បខនទមរបដោជន៍ថ្នដសច្កថីខណនាំដនេះ។

ក្យគៃៃោះឹ

ៃិយមៃ័យ

ការបា៉ា ន់របម្មណ

ជាដាំដណើរការរបមូលព័ត៌ម្មន (ជារបព័នននិងឬមិនខមនលកេណ:ជារបព័នន) វ ិភាគព័ត៌ម្មនរួច្ដហើយដធវើ

ការសនមត់

កតាថពីខាងដរៅខដលអាច្ប៉ាៈពាល់ដៅដល់ការរ ីកច្ដរមើនឬភាពដជាគជ័យរបស់ កមមវ ិធីមួយ។ កតាថដនេះ

ការវ ិភាគដដ្ឋយដផ្ទឋតដៅដលើដរលបាំណងដដ្ឋយខផាកដលើអាំណេះអាំណាងជាក់លាក់។

ពិតជាម្មនភាពចាំបាច្់កុងការ្នដៅ
ប
សដរមច្បាននូវ ទិសដៅរបស់គដរម្មងប៉ាុខនថវាហួសពីខដនថ្ន

ការរគប់រគងរបស់គដរម្មង។ ដយើងដរៀប រាប់ការសនមត់ដៅកបុងលកេែណឍជាវ ិជជម្មន។ ការសនមត់ដាំបូង
ជាការសនមត់ខដលដយើង យល់ថាម្មនភាពចាំបាច្់សរម្មប់ភាពដជាគជ័យថ្នគដរម្មងឬកមមវ ិធី។ ការស

នមត់ ខដលដររេះថាបក់ ឬឃ្លតក គឺជាលកេែណឍទាាំងឡាយ ខដលដយើងយល់ថាវាម្មនការ គរម្មមកាំខហង
ដៅដល់ការអនុវតថគដរម្មង ឬកមមវ ិធី ដហើយជាញឹកញាប់ដយើងបាន ពិភាកាវាជាហ្វនិភ័យ។
សវនកមម

ការសិកាដៅដលើភាពសមស្សបថ្នការរតួតពិនិតយរគប់រគងដដើមផីធានច្ាំដពាេះរបសិទនភាពថ្នការដរបើ
របាស់ធនធានហិរញ្ដវតទុ។ រតួតពិនិតយរទពយសមផតថិ ទាំនុកច្ិតថខផបក ហិរញ្ដវតទុ និងព័ត៌ម្មនមួយច្ាំនួន
ដផេងដទៀត។ ការអនុវតថដៅតាមដរលការណ៍ ច្ាប់ ដរលនដោបាយដផេងៗ

និងរបសិទភា
ន ពថ្ន

ការរគប់រគងហ្វនិភ័យ និងភាពច្ាស់ លាស់ថ្នរបព័ននរគប់រគង ដាំដណើរការ និងរច្នសមព័ននអងគការ។
ការវាយតថ្មល

វាហ្វក់ដូច្ជាសាំដៅដៅរកការរគប់រគងលទនផលថ្នការអភិវឌណន៍ និងការដរៀនសូរត ពី

ការអនុវតថ ែណៈខដលសវនកមមដផ្ទឋតដៅដលើការដឆលើយតប ដៅតាមដរលការណ៍ ខដលម្មនស្សាប់។
ការអដងកតជាបនធត់ដ្ឋឌន/
ការសិកា

ជាការវ ិភាកដរៀបរាប់ពីសាទនភាពដៅកបុងតាំបន់ដរលដៅ

រួមបញ្ូច លទិនបន័យបឋមថ្នអបកពាក់ព័ននជា

បុគគល មុននឹង្នដល់សកមមភាពអភិវឌណន៍។ ការវ ិវឌណន៍ ទាាំងលទនផល និង ការសដរមច្ បាន

ទាាំងឡាយ អាច្រតូវបានវាយតថ្មលនិងដធវើការដរបៀបដធៀបជាមួយទទិនបន័យបឋម ខដលបានសិកា។ការ
សិកាបឋម វាក៏ម្មនសារៈសាំខាន់សរម្មប់ដោងជាមួយនឹងការ វាយតថ្មលបញ្ចប់គដរម្មងផងខដរ។
យនថការបណឹថ ងតវា៉ា

វ ិញ្ញដបណត បរតការអនុតថរបកបដដ្ឋយវ ិជាជជីវៈ និងអភិបាលកិច្ច រួមបញ្ូច ល សថង់ដ្ឋរ ដលែ ៥.១ សូច្ន
ករ ដលែ ៥.១.៤ បញ្ញ
ជ ក់ពីយនថការផឋល់សាំដលងតវា៉ា ខដលរតូវបាន ដរៀបច្ាំដឡើង និងអារដរបើរបាស់បាន
សរម្មប់អបកទទួលផល និងអបកពាក់ព័ននដផេងៗ ដដើមផីឲ្យសាទបនធអាច្អនុវតថបានកាន់ខតរបដសើរជាមុន។
លកេណៈវ ិច្ឆ័យ ម្មនដូច្ខាង ដរកាម៖


ការរបជុាំដបើកទូលាយ របអប់ផឋល់ព័ត៌ម្មនរតឡប់ ដលែទូរស័ពធ និងអុីខម៉ាល សរម្មប់ផឋល់ព័ត៌ម្មន



រកុមឯករាជយឬអបកឯករាជកបុងការដដ្ឋេះស្សាយដៅការតវា៉ា



អងគការដធវើការដលើកកមពស់ដៅដលើយនថការផឋល់សាំដលងតវា៉ា ដៅដល់សហគមន៍
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រកុមមិនទទួលផល/

ជារកុមខដលរតូវបានដរជើសដរ ើសប៉ាុខនថមិនខមនសរម្មប់ដធវើសកមមភាពគដរម្មងជាមួយ

ឧទាហរណ៍

រកុមសរម្មប់ដរបៀបដធៀប

ធនធាន ឬ វគគបណុឋ េះបណា
ឋ ល ។ល។ មិនដូច្រកុមដរលដៅថ្នគដរម្មង ដនេះដទ។ ដូច្ភាពរបថ្នរកុម
ដនេះរតូវបានដគដធវើការវាស់ខវង និងវាយតថ្មលពីការ ខរបរបួល។

របសិទនភាពតថ្មល

ការដរបៀបដធៀបថ្នតថ្មលខដលពាក់ ព័នន ដៅនឹងលទនផល ឬលទនផលសកមមភាពដៅកបុង មដធ័បាយដផេ
ងៗរបខដលជាញឹកញយផលរបដោជន៍ម្មនការពិបាកកបុងការកាំណត់ឲ្យបានច្ាស់។

របសិទនភាព

ជាការវាស់ខវងដៅដលើករមឹតខដលសដរមច្បាននូវដរលបាំណង ឬការរ ាំពឹងទុករបស់ គដរម្មងដដ្ឋយ
ពិចរណារច្ាំណុច្សាំខាន់ៗខដលពាក់ ព័នន ផងខដរ។

ភាពស័កថសិទន

ការវាស់ខវងពីរដបៀបខដលធនធានដសដេកិច្ច ដូជាមូលនិធិ ជាំនញ ដពលដវលា ។ល។ រតូវបានខរប
កាលយដៅជាលទនផល។

ការវាយតថ្មល

ជាការរតួតពិនិតយជារបព័នធរបស់គដរម្មងខដលបានដររងទុក កាំពុងអនុវតថ ឬបាន បញ្ជ ប់។ វាដធវើការ
ដឆលើយតបដៅនឹងសាំនួរសឋីពីការរគប់រគង និងវ ិនិច្័យ
ឆ ដៅដលើ តថ្មលជារួមថ្នការែិតែាំរបឹងខរបងកបុងការ
សដរមច្នូវដរលបាំណង និងផឋល់ជាដមដរៀន បទពិដសាធន៍សរម្មប់ការខកសរមួលនូវសកមមភាពនន

ការដធវើខផនការ និងការ សដរមច្ច្ិតថនដពលអនគត។ ការវាយតថ្មលជាធមមតាវាកាំណត់នូវរបសិទនភាព
របសិទនផល ឥទនិពល និរនថរភាព និងភាពពាក់ព័នរន បស់គដរម្មងឬទិសដៅរបស់របស់អងគការជាដដើម។
ការវាយតថ្មលរតូវផឋល់នូវព័ត៌ម្មនខដលអាច្ដជឿជាក់បាន
ការវាយតថ្មលពីអបកខាងដរៅ
ការវាយតថ្មលដាំដណើរការ
គដរម្មង

និងម្មនរបដោជន៏ ដដ្ឋយផឋល់នូវដមដរៀនបទ

ពិដសាធន៍ជាក់លាក់ សរម្មប់ជួយដល់ថ្ដគូ ក៏ដូច្ជា ភាបក់ងារមូលនិធិ កបុងការដធវើការសដរមច្ច្ិតថ។

ជាការវាយតថ្មលមួយខដលដធវើដឡើងដដ្ឋយរកុមជាំនញមកពីខាងដរៅ ខដលមិនខមនជាអបកពាក់ព័ន។
ធ
ជាការវាយតថ្មលខដលរតូវបានដធវើដឡើងកាំឡុងដពលអនុវតថគដរម្មង
របដសើរដឡើងខថមដទៀត។

ដដើមផីពរងឹងការអនុវតថឲ្យកាន់ខត

ជាការវាយតថ្មលខដលអាច្ដធវើដឡើងសរម្មប់ផឋល់ព័ត៌ម្មនជាពិដសសដៅដល់

អបករគប់រគងគដរម្មង ឬអបករាំរទគដរម្មងដដ្ឋយផ្ទធល់។
ដរលដៅ

ជាដរលបាំណង់លាំដ្ឋប់ែពស់របស់កមមវ ិធី

ឬដរលបាំណងតាមវ ិស័យខដលគដរម្មងមួយ

ឬដរច្ើ នច្ង់

សដរមច្បាន។ ដូដច្បេះ ដរលដៅវាជាឃ្លលមួយបញ្ញ
ជ ក់ការប៉ាុនប៉ាង កបុងការសដរមច្ឲ្យបាន។
ផលប៉ាេះពាល់ឬឥទនិពល

ជាការផ្ទលស់បូរននដៅកប
ឋ
ុងជីវ ិតរបស់របជាពលរដឌ ខដលរតូវបានសនមត់ដដ្ឋយពួក ដគ ឬថ្ដគូរបស់ពួក

ដគដៅកបុងកាំឡុងដពលថ្នការវាយតថ្មល ដដ្ឋយរួមបញ្ូច លទាាំងកតាថខដលនាំឲ្យម្មននូវនិរនថរភាព ដៅកបុង
មជណដ្ឋឌនរស់ដៅរបស់ពួកដគខដលជាលទន ផលរបស់គដរម្មង។ ការផ្ទលស់បូរឋ អាច្ម្មនភាពជាវ ិជជម្មន
ឬអវ ិជជម្មនដដ្ឋយដច្តន ឬអដច្តន។ ដៅកបុងឡក់ដន្រហវម ឥទនិផល “ វាសាំដៅដល់ការផ្ទលស់បូរដៅកប
ឋ
ុង
ការ រស់ដៅរបស់របជាពលរដឌ“ ខដលជួនកាលអាច្សដរមច្បាននូវករមិតដរលបាំណង ឬដរលដៅ
របស់គដរម្មង។
សូច្នករ/សនធសេន៍

ជាតាំណាងខបបគុណភាព ឬបរ ិម្មណខដលផឋល់ព័ត៌ម្មនជាមូលដ្ឋឌនខដលអាច្ដជឿ ជាក់បានសរម្មប់
ការសនបិដ្ឋឌនពីសដរមច្បាននូវលទនផល ការផ្ទលស់បូរឋ ឬការអនុវតថ។ ជាកតាថថ្នព័ត៌ម្មនខដលដរតូវបាន
ដគវាស់ដៅកបុងែណដវលាមួយដដើមផីបងាាញពីការផ្ទលស់បូរឋ

ដរលបាំណងឬដរលដៅអាច្ម្មន សូច្នករមួយឬដរច្ើន។
ធាតុច្ូល

ដៅកបុងលកេែណឍជាក់លាក់មួយ។ច្ាំដពាេះ

ជាធនធានសាំខាន់ម្មនដូច្ជាហិរញ្ដវតទុ មនុសេ និងសម្មភរ ខដលចាំបាច្់សរម្ម់ ផលិតដច្ញនូវលទធផល
សកមមភាពរបស់គដរម្មង។
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អធិការកិច្ច

ជាការពិនិតយទូដៅដៅដលើខផបកមួយ បញ្ញ
ា ឬការអនុវតថរបស់អងគការដដើមផីបងាាញ ឲ្យដ

ើញនូវច្ាំណុច្

ខដលអនុដលាមតាមសថង់ដ្ឋរ ការអនុវតថលា ឬលកេណវ ិនិច្័យ
ឆ
និង ដធើវការផឋល់នូវអានុសាសន៍សរម្មប់
ដធវើឲ្យរបដសើរដឡើង ឬខក តរមូវសកមមភាពជាដដើម។ វាជាញឹកញយរតូវបានដធវើដឡើងដៅដពល ខដល
ម្មន ការសងេ័យពីហ្វនិភ័យច្ាំដពាេះ ការបរ ិជ័យកបុងការអនុវតថតាមដរលនដោបាយឬបទបញ្ញ
ជ រណា
មួយ។
ការវាយតថ្មលរម
ួ រប

ជាការវាយតថ្មលខដលសាទប័ នដផេងរបបានរពមដរពៀងដធវើរម
ួ រប

ការសិកាដរៀនសូរត

ការឆលុេះបញ្ញ
ច ាំងពីបទពិដសាធន៍ដដើមផីកាំណត់នូវសាទនភាព ឬសកមមភាពកបុងដពលអនគត ខដលអាច្ខក
ខរបបាន

និងដរបើរបាស់ច្ាំដណេះដឹងទាាំងដនេះសរម្មប់ដធវើឲ្យម្មនភាពរបដសើរដឡើង។ វាអាច្ម្មនលកេ

ណៈជាបុគគល ឬជារកុម។ ការសិកាដរៀនសូរតជាការផារភាជប់ការអនុវតថនូវដមដរៀនជាបទពិដសាធន៍
ដៅនឹងសកមមភាពនដពលខាងមុែ ខដលផថល់នូវមូលដ្ឋឌនរគឹេះសរម្មប់វដថថ្នការសិកាដផេងដទៀត។
ដមដរៀនជាបទពិដសាធន៍

ច្ាំដណេះដឹងខដលបានមកពីការឆលុេះបញ្ញ
ច ាំងនូវបទពិដសាធន៍ខដលម្មនសកាថនុពលដដើមផីខកលមានូវ

សកមមភាពនដពលអនគត។ ដមដរៀនជាបទពិដសាធន៍ គឺជាការសដងេបនូវច្ាំដណេះដឹងនដពលជាក់
លាក់មួយ ប៉ាុខនថការសិកាគឺជាដាំដណើរការបនថរហូត។
រកបែណឍកសាង

ខផនការ

ជាវ ិធីសាស្រសថថ្នការវ ិភាគ បងាាញ និងរគប់រគង ខដលម្មនទាំនក់ទាំនងនឹងការវ ិភាគបញ្ញ
ា ការវ ិភាគអបក

តាមខបបឡក់ខន្រហវម

ពាក់ព័នន បដងកើតជាឋាននុរកមថ្នដរលបាំណង និងដរជើសដរ ើសនូវយុទនសាស្រសថខដលសមស្សបសរម្មប់

(តកកភាព)

ការអនុវតថ។ វាបានជួយដល់ការកាំណត់នូវសម្មសភាពជាយុទនសាស្រសថ (ធនធាន លទនផល ដរល
បាំណង និងដរលដៅ) និងទាំនក់ទាំនងខដលម្មនដហតុផល ក៏ដូច្ជាការបា៉ា ន់របម្មណខាងដរៅ (និង
ហ្វនិភ័យ) ខដលអាច្ជេះឥទនិពលដល់ការដជាគជ័យឬបរាជ័យ។ វាជួយកបុងការសរមបសរមួល
ខផនការ ការរបតិបតថិ និងការវាយតថ្មលគដរម្មង។

តារាងរកបែ័ ណឍ
ឡក់ខន្រហវម

វារតូវបានដគសាគល់ជា "ឡក់ខន្រហវម " ឬ "តារាងឡក់ខន្រហវម" ។ ជាតារាងខដលជាទូដៅម្មនបួនជួរដដក
និងបួនជួរឈរ ដហើយសដងេបនូវអវីខដលគដរម្មងម្មនបាំណងច្ង់ដធវើនិងវ ិធីសាស្រសថ (ធនធាន លទន

ផល ដរលបាំណង និងដរលដៅ) អវីជាការបា៉ា ន់របម្មណ និងវ ិធីសាស្រសថខដលអាច្វាស់សង
ធ ់នូវលទន
ផលនិងភាពផ្ទលស់ខរប។

មដធ័បាយដផធៀងផ្ទធត់

របភពថ្នព័ត៌ម្មនរ ាំពឹងទុក ខដលអាច្ដឆលើយនូវសាំណួរថ្នរបតិបតថិការ ឬសូច្នករ។ វាសទិតដៅជួរឈរ
ទីបីថ្នម្មរតដ្ឋឌន

(សថង់ដ្ឋរ)

រតួតពិនិតយនិងការវាយតថ្មល។

ឡក់ខន្រហវម ដហើយវាម្មនលកេណៈលមាិតកបុងរកបែណឍការតាមដ្ឋន

ការវាយតថ្មលពាក់

ជាទូដៅជាការវាយតថ្មលពីខាងដរៅ ដធវើដឡើងដៅពាក់កណា
ថ លថ្នការអនុវតថគដរម្មងខដលម្មនដរល

កណា
ថ លគដរម្មង

ដៅជាដរលការណ៍គឺដដើមផីទាញនូវការសនបិដ្ឋឌនមួយសរម្មប់តរមង់ទិសយុទនសាស្រសថគដរម្មងដឡើង

ការពិនិតយដឡើងវ ិញពាក់

ជាកាំខណថមីថ្នការបរ ិោយដ៏លិត
ា លាត់មួយថ្នដបសកកមមរគប់រគង ជាមួយនឹងតួដខដល ដហើយ

កណា
ថ លគដរម្មង

ជួនកាលសួរសាំណួរដៅការដរៀបច្ាំគដរម្មង។ វាមិនម្មនទរមង់សង
ថ ់ដ្ឋរណាមួយជាក់លាក់ដនេះដទ

វ ិញ។

សរម្មប់ការពិនិតយដឡើងវ ិញពាក់កណា
ថ លគដរម្មង ដូច្ដនេះវាអាច្ដៅលាំដ្ឋប់ពីដបសកកមមរគប់រគងដៅ
ការវាយតថ្មលពាក់កណា
ថ លគដរម្មងដពញដលញ ដូច្ម្មនជាឧទាហរណ៍។

ការតាមដ្ឋនរតួតពិនិតយ

ការរបមួលនិងវ ិភាគនូវទិនបន័យជារបចាំខដលអាច្ជាជាំនួយដល់ការសដរមច្ច្ិតថឲ្យទាន់ដពលដវលា
ដដើមផីដធវើឲ្យរបាកដនូវការទទួលែុ សរតូវែពស់ និងផថល់ជារគឹេះសរម្មប់ការសិកានិងវាយតថ្មល។ វាម្មន
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ដាំដណើរការជារបចាំខដលដរបើរបាស់វ ិធីសាស្រសថថ្នការរបមូលព័ត៌ម្មន ដដើមផីផថល់ដល់អបករគប់ រគងនិង
អបកពាក់ព័ននសាំខាន់ៗកបុងការបនថគដរម្មង ឬកមមវ ិធី ជាមួយនឹងការច្ងាុលបងាាញនូវការវ ិវ ិឌណនិងការ
សដរមច្បានរបស់ដរលបាំណង។
ការតាមដ្ឋនរតួតពិនិតយ និង

ជាការយល់ដ

ើញនូវឃ្លល “ការតាមដ្ឋនរតួតពិនិតយ

វាយតថ្មល

ព័ត៌ម្មននិងកិច្ចការរបាយការណ៍ ខដលផលល់ច្ាំដណេះដឹងសរម្មប់ ១)របសិទនភាពថ្នការ
រគប់រគង និង ២)ការដធវើរបាយការណ៍ និង

និងវាយតថ្មល” បងាាញពីលាំដ្ឋប់ថ្នការរបមូល

ការទទួលែុសរតូវ និងគណដនយយភាព។ ដៅកបុងការ

ខណនាំបខនទម សារសាំខាន់ថ្នការងារការតាមដ្ឋនរតួតពិនិតយ និងវាយតថ្មលបានខណនាំនិងខបងខច្កជា
ធាតុបួន។
រកបែណឍតាមដ្ឋន
រតួតពិនិតយ និងវាយតថ្មល
ដរលបាំណង

ទសេនទានថ្នរបព័ននការរតួតពិនិតយ និងវាយតថ្មល បដងកើតដឡើងកបុងដាំណាក់កាលដរៀបច្ាំគដរម្មងនិងរួម
បញ្ូច លកបុងរបាយការណ៍វាយតថ្មល។

ដសច្កថីខថលងការណ៍ជាក់លាក់បរ ិោយពីបាំណងខដលច្ង់សដរមច្បាន ឬភាពផ្ទលស់ខរបដៅករមិត

ដផេងៗ (រយៈដពលែលីដៅខវង)។ ដរលបាំណងលាមួយគឺម្មនលកេណៈរគប់តាមការវ ិនិច្័យ
ជ ថ្នឥទនិពល
តរមង់ទិស ការវាស់ខវងបាន ដពលដវលាកាំណត់ ភាពជាក់លាក់ និងអាច្អនុវតថបាន។ ដរលបាំណង
អាច្រតួវបានដរៀបច្ាំឲ្យម្មនជាឋាននុរកមពីរករមិត ឬដរច្ើនជាង។

ឋាននុរកម
ដរលបាំណង

ករមិតដផេងរបថ្នដរលបាំណង ពីសកមមភាពដៅដល់ដរលដៅ ខដលសទិតដៅជាក់លាក់កុងជួ
ប
រឈរទី
មួយថ្នតារាងឡក់ខន្រហវម។ របសិនដបើគដរម្មងរតូវបានដរៀបច្ាំលា ភាពពិតរបាកដថ្នករមិតដផេងៗរប
របស់ដរលបាំណងកបុងឋាននុរកម គួររតូវបានដៅដល់ការសដរមច្បានថ្នដរលដៅគដរម្មង។

សូច្នករដផធៀងផ្ទធត់
ដរលបាំណង

ជាបណុាំថ ថ្នលកេណៈវ ិនិច្័យ
ជ (មិនរបាកដជាការវាស់ខវង) ខដលរតូវបានដរបើសរម្មប់បញ្ញ
ជ ក់នូវករមិតថ្ន
ការសដរមច្បាន (ការរបដមើលដមើ ល ឬជាក់ខសថង) ថ្នច្ាំខណកដរលបាំណង។ វាអាច្ជាបរ ិម្មណខដល
អាច្វាស់ខវងនិងបញ្ញ
ជ ក់បាន ឬគុណភាពខដលអាច្បញ្ញ
ជ ក់បាន។

ភាពផ្ទលស់ខរប

លទនផលខដលសដរមច្ដៅករមិត"ដរលបាំណង" កបុងឋាននុរកមដរលបាំណង។ កបុងការខណនាំថ្ន
របជុាំស័ពធ ភាពផ្ទលស់ខរបគឺជាខផបកថ្នឥទនិពល (លទនផលថ្នករមិតដរលបាំណងនិងដរលដៅ)។

លទនផល

លទនផលខដលអាច្ដមើលដ

ើញ (ងាយវាស់ខវង អាច្អនុវតថបាន) ដកើតដឡើងភាលមៗ តាមរយៈការ

រគប់រគងធនធានខដលបានរពមដរពៀង។ជាឧទាហរណ៍ថ្នលទនផលគឺម្មនទាំនិញដសវាកមម ឬដហដ្ឋឌ
រច្នសមព័នន ខដលបដងកើតដឡើងដដ្ឋយគដរម្មងនិងមដធ័បាយជួយសដរមច្នូវដរលបាំណង។ វាអាច្រួម
បញ្ូច លទាាំងការផ្ទលស់បូរថ លទនផលពីការអនថរគមន៍ ខដលចាំបាច្់ដដើមផីសដរមច្ឲ្យម្មនភាពផ្ទលស់ខរបដៅ
ករមិតដរលបាំណង។
សូច្នករលទនផល

សូច្នករដៅករមិតលទនផលថ្នឋាននុរកមដរលបាំណង ជាទូដៅជាលទនផលបរ ិម្មណ និងគុណ
ភាព និងការបាំដពញទាន់ដពលដវលា។

ការច្ូលរួម

ដាំដណើរការមួយឬដរច្ើនម្មនលកេណៈជាបុគគល (ឬរកុម) ច្ូលរួមច្ាំខណកកបុងការសដរមច្ច្ិតថជាក់លាក់
និងសកមមភាព ដហើយពួករត់ម្មនការដរបើរបាស់នូវការរតួតពិនិតយជាក់ច្ាស់។ ជាញឹកញាប់វារតូវ

បានដគសាំដៅដល់ដាំដណើរកាលជាក់លាក់មួយ ខដលអបកពាក់ព័នច្
ន មផងច្ូលរួមោ៉ា ងសកមមកុងការដធវ
ប
ើ
ខផនការនិងការសដរមច្ច្ិតថ ការអនុវតថ ការសិកា និងការវាយតថ្មល។ ជាដរឿយៗវាម្មនដរលបាំណង
កបុងការខច្ករ ាំខលកនូវការរគប់រគងធនធាន និងទទួលែុសរតូវកបុងការដរបើរបាស់កុងដពលអនគត។
ប
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ការវាយតថ្មលតាមខបបច្ូល
រួម
ការបាំដពញការងារ

ជាពាកយទូលាំទូលាយសរម្មប់ការច្ូលរួមរបស់អបកពាក់ព័ននដផេងៗទាាំងអស់កុបងការវាយតថ្មល។ ជា
ច្មផង វាដផ្ទថតដលើព័ត៌ម្មនចាំបាច្់របស់អបកពាក់ព័នន ជាជាងម្មចស់ជាំនួយ។

ជាករមិតខដលការអនថរាគមន៍អភិវឌណន៍មួយ ឬថ្ដគូរអភិវឌណន៍មួយដាំដណើរការអាស្ស័យដលើលកេែណឍ
ជាក់លាក់/បទដ្ឋឌន/ដរលការណ៍ខណនាំ ឬលទនផលទទួលបានដៅតាមការអនុដលាមរបស់ដរលដៅ
ឬខផនការ។

គដរម្មង

ការអនថរាគមន៍មួយខដលម្មនខផនការ និងការដរៀបច្ាំសកមមភាពរបទាក់រកឡា ដដើមផីសដរមច្បានដូច្

ការរគប់រគង

ជាវ ិធីសាស្រសថមួយ សរម្មប់យល់ពីភារកិច្ច និងតួនទីរគប់រគង ដដើមផីបាំដពញការងារ កបុងជីវ ិតរបស់

វដថគដរម្មង

ដរលបាំណងខដលកាំណត់ជាមួយគាំដរាងថវ ិកា និងដពលដវលាជាក់លាក់។

គដរម្មង។ ការរគប់រគងវដថគដរម្មង រួមម្មនការកាំណត់អតថសញ្ញដណ ការដរៀបច្ាំ ការវាយតថ្មល
(appraisal) ការអនុវតថ/ការរតួតពិនិតយ ការវាយតថ្មល (evaluation) ការបាំដពញ និងដមដរៀន។

ការវាយតថ្មលគដរម្មង

ការវាយតថ្មលខផនការអនថរាគមន៍អភិវឌណន៍ដដ្ឋយខឡកមួយខដលបានដរៀបច្ាំ ដដើមផីសដរមច្

ផលប៉ាេះពាល់គដរម្មង

ការផ្ទលស់បូរដផេងៗ
ថ
ខដលទទួលបានពីការរច្បាច្់បញ្ូច លរបនូវរបសិទនភាពថ្នសកមមភាពរបស់

ដរលបាំណងជាក់លាក់ខដលម្មនកបុងខផនការថវ ិកា និងដពលដវលាច្ាស់លាស់។

គដរម្មង ឬវ ិសាលភាពថ្នដរលដៅ ឬករមិតែពស់ជាងដគថ្នដរលបាំណងរបស់គដរម្មងខដលសដរមច្
បាន។ ផលប៉ាេះពាល់ សាំដៅដៅដលើការផ្ទលស់បូរដដ្ឋយមិ
ថ
នបានបរមុងទាាំងវ ិជជម្មន ឬអវ ិជជម្មនខដលជា

លទនផលពីគដរម្មងមួយ។ ដពលែលេះ ផលប៉ាេះពាល់ ម្មនន័យថាការសដរមច្បានអវីៗដដ្ឋយគដរម្មងមួយ
ដនេះ ដលើសពីលទនផលដដ្ឋយផ្ទធល់។
យុទនសាស្រសថគដរម្មង

រកបែណឍការងាររួមមួយ ខដលនឹងរតូវសដរមច្ និងរដបៀបខដលនឹងរតូវអនុវតថ។

ដរលបាំណង

សាទនភាពវ ិជជម្មន ឬសាទនភាពរបដសើរ ខដលគដរម្មងមួយ ឬកមមវ ិធីមួយ ទទួលែុសរតូវច្ាំដពាេះការ
សដរមច្បាន។

ខបបគុណភាព

អវីខដលមិនខមនសដងេបជាតួដលែ ដូច្កាំណត់ដហតុពីការរបជុាំសហគមន៍ និងកាំណត់ច្ាំណាាំទូដៅពីការ
អដងកតដផេងៗ។ ទិនបន័យខបបគុណភាព ជាធមមតាបរ ិោយពី ច្ាំដណេះដឹង អាកបផកិរ ិោ និងច្រ ិតរបស់
មនុសេ។

ខបបបរ ិម្មណ

អវីមួយខដលបានវាស់ ឬអាច្វាស់បាន ឬដផ្ទថតដលើ បរ ិម្មណ និងបងាាញជាតួដលែ ឬច្ាំនួននន។

ភាពពាក់ព័នន

វ ិសាលភាពថ្នដរលបាំណងរបស់គដរម្មងមួយ គឺស្សបជាមួយនឹងអាទិភាពរបស់រកុមដរលដៅ និង
អបកទទួល និងដរលនដោបាលរបស់ម្មចស់ជាំនួយ។

ភាពអាច្ដជឿជាក់បាន

ភាពសទិតដសទរ ឬភាពទុកច្ិតថបានរបស់ទិនបន័យ និងការវ ិនិច្័យ
ឆ ការវាយតថ្មលដដ្ឋយដោងដលើគុណភាព
ថ្នឧបករណ៍ និតិវ ិធី និងការវ ិភាគ ខដលរតូវបានដរបើដដើមផីរបមូល និងបកស្សាយទិនបន័យវាយតថ្មល។
ព័ត៌ម្មន

អាច្ដជឿជាក់បាន

ដៅដពលខដលការអដងកតដខដលៗដរបើរបាស់ឧបករណ៍ដខដល

លកេែណឍនិតិវ ិធីខដលបានកាំណត់លទនផលដូច្រប។
ស្សាវរជាវ

ដរកាម

ការពិនិតយជាលកេណៈរបព័ននបានបញ្ច ប់ដដើមផីអភិវឌណ ឬរួមច្ាំខណកដល់ច្ាំដណេះដឹងថ្នរបធានបទជាក់
លាក់មួយ។ ជាញឹកញាប់ ការស្សាវរជាវ អាច្ផថល់ព័ត៌ម្មនសរម្មប់ការវាយតថ្មល និងការសិកាដផេងៗ

លទនផល

ប៉ាុខនថ ជាធមមតាវាមិនបានរបាប់អាំពីការសដរមច្ច្ិតថកុងការស្សាវរជាវដនេះដទ។
ប

ការវាស់ខវងលទនផលភាលម (output) លទនផលបនធប់ (outcome) ឬផលប៉ាេះពាល់ (ដច្តន ឬអដច្តន
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វ ិជជម្មន ឬអវ ិជជម្មន) ថ្នការអនថរាគមន៍អភិវឌណន៍។
ការរគប់រគងខផាកដលើលទន

ការរគប់រគងខផាកដលើលទនផល គឺជាយុទនសាស្រសថថ្នការរគប់រគងមួយ ខដលដរបើមតិ រតឡប់ដៅវ ិញដៅ

ផល

មក ដដើមផីសដរមច្យុទនសាស្រសថដរលដៅ។ មនុសេ និងអងគការទាាំងអស់ (អបកសខមថង) ខដលច្ូលរួម
ផ្ទធល់ ឬមិនផ្ទធល់កុងលទន
ប
ផល ច្ូលរួមដ្ឋក់ដច្ញនូវដាំដណើរការអាជីវកមមរបស់ពួកដគ រួមច្ាំខណកកបុង

ការពិនិតយដឡើងវ ិញ

ផលិតផល និងដសវាកមម បងាាញពីរដបៀបច្ូលរួមកបុងលទនផលបនធប់។

ដរបៀបដធៀបទិនបន័យរបមូលបានជាមួយសនធសេន៏ ពីរតួតពិនិតយនិងវាយតាំថ្ល កត់សម្មគល់រាល់ភាព
ែុសខបលករប កត់សម្មគល់បញ្ញ
ា ដផេងៗដទៀត ដហើយខសវង រកមូលដហតុថ្នបញ្ញ
ា និងកាំណត់មដធ័បាយ
សរម្មប់ដដ្ឋេះស្សាយដនេះ។ផថ ល់ព័ត៌ម្មនរាយការណ៏រតឡប់ដៅអបកអនុវតថនិងអបករគប់រគងគដរម្មង
ដដើមផីដរបើរបាស់លទនផល ដធវើឱយការរគប់រគង និងការអនុវតថគដរម្មងឱយកាន់ខតលារបដសើរ។

ហ្វនិភ័យ

ជាការបា៉ា ន់សាមនខបបអវ ិជជម្មនខដលដកើតដឡើងដដ្ឋយថ្ច្ដនយ និងដធវើឱយម្មនការរាាំងសធេះដល់ការអនុវតថ
គដរម្មង ដហើយវាអាច្ជួយឱយដយើងដច្េះបត់ខបនទាន់ដពលដវលាដៅ ដពលខដលគដរម្មងជួបរបទេះនូវ
បញ្ញ
ា នន។ ទនធឹមនឹងដនេះខដរ ដយើងអាច្សមលឹងរកដមើលឱកាស ឬសកាថនុពលខដលអាច្ដធវើឱយគដរម្មង
ម្មនដាំដណើរការដៅោ៉ា ងរលូន និងទទួលបានភាពដជាគជ័យ គឺរតូវគិតពី ហ្វនិភ័យ។ ជាទូដៅដបើសិន
ម្មនហ្វនិ ភ័យឥទឌិពលខាលាំងកាល ឬមិនអាច្រគប់រគងបាន ជាលទឌផលខដលដយើងមិនអាច្ទទួលបាននូវ
ផលិតផល ឬដសវាកមមដអាយទាន់ ដពលដវលា ម្មនការពន័សកមមភាពគដរម្មង ឬមិនសាំដរច្ដរលដៅ
របស់គដរម្មង។

គាំរស
ូ ាំណាក

ជាការកាំណត់នូវច្ាំនួនមួយជាក់លាក់ដហើយជាតាំណាងដអាយច្ាំនួនទាាំងអស់ ខដលម្មនលកេណេះងាយ
ស្សួលយកមកដធវើការសិកាស្សាវរជាវ វាយតាំខល ។

ការវាយតថ្មលដដ្ឋយ
ែលួនឯង

ការវាយតថ្មលដដ្ឋយែលួនឯងគឺការវាយតថ្មលខបបច្ុេះរតួតពិនិតយបដណើថ រនិងជួយដធវើអនថរាគមន៍បដណើថ រការ
រាំរទដៅកបុងសាទប័នផ្ទធល់ខតមថងខដលរួមម្មនបុគគលិកដផេងៗខដលដៅដរៅគដរម្មងខតកបុងសាទប័នខត
មួយ ដូច្ជា បុគគលិករដឌបាល ហិរញ្ដវតទុ និងបុគគលិកជាន់ែពស់ដថ្ទដទៀត។ ការវាយតថ្មលខបបដនេះគឺ

ម្មនន័យថា អបករតួតពិនិតយវាយតាំថ្ល រតូវជួយពនយល់ខណនាំ និងខកសរមួល របសិនដបើពិនិតយដៅ
ដ

ើញថាម្មនកាំហុស ឬមិនសមស្សបជាពិដសសទាក់ទងនឹងការងារបដច្ចកដទស និងការងារជាំនញ

ដផេងៗ ដដើមផីឱយការអនុវតថគដរម្មងមួយសដរមច្ដល់ដរលដៅ។
ការវ ិភាគសាទនភាព

ការវ ិភាគសាទនភាពដរកាយពីទទួលបានព័ត៌ម្មនពីមូលដ្ឋឌន រតូវដរៀបច្ាំឱយដៅតាមលាំដ្ឋប់លាំដដ្ឋយ

ដហើយបនធប់មករតូវដធវើការវ ិភាគឱយបានហមត់ច្ត់ដដ្ឋយខផាកដៅដលើដរលបាំណងខដលដយើងច្ង់ដឹងឬ
ច្ង់សិកាតាមរយៈវ ិធីសាស្រសថមួយច្ាំនួន។

ការវ ិភាគរតូវដធវើការដផ្ទថតសាំខាន់ដៅដលើបញ្ញ
ា ននខដលទទួលបានពីការរបមូលព័ត៌ម្មនដដ្ឋយ
ពិចរណាលមាិតដលើខផបកមួយច្ាំនួនដូច្ជាថាដតើវាជារបដភទបញ្ញ
ា អវី?ដកើតដច្ញពីរបភពណា? ដកើត
ដឡើងដដ្ឋយរដបៀបណា? ជេះឥទនិពលដល់នរណាែលេះ? និងថាដតើអក
ប រងផលប៉ាេះពាល់ទាាំងដនេះកាំពុងរតូវ
ការអវីែលេះដដើមផីជួយដដ្ឋេះស្សាយបញ្ញ
ា ពួកដគ?និងថាដតើពួកដគម្មនធនធានអវីែលេះដដើមផីជួយរួមច្ាំខណក
ដដ្ឋេះស្សាយបញ្ញ
ា ទាាំងអស់ដនេះ? ម្មនសាទប័នរដឌ និងអងគការណាែលេះកាំពុងជួយដដ្ឋេះស្សាយ តាមវ ិធី
ភាគីពាក់ព័នន (អបកពាក់ព័នន)

ណា និងថាដតើពួកដគម្មនភាពែវេះច្ដនលេះអវីែលេះកបុងការជួយឧបតទមរ
ភ ាំរទដល់ជនរងដររេះទាាំងឡាយ។

សាំដៅដៅដលើរកុមមនុសេ ឬសាទប័នដផេងៗខដលកាំពុងដធវើការអនុវតថ និងអបកខដលម្មនខផនការកបុងការ
រាំរទដដើមផីដដ្ឋេះស្សាយនូវបញ្ញ
ា (គដរម្មង)។ កបុងការអនុវតថគដរម្មងចាំបាច្់ ដយើងរតូវព័ោម បញ្ុច េះ

Page 49

បញ្ូច ល អបកពាក់ព័ននននឱយច្ូលរួមនឹងគដរម្មងរបស់ដយើង ដរពាេះពួកដគអាច្ជាអបកជួយឧបតទមភរាំរទ

ខផបកណាមួយ ឬខផបកទាាំងមូលថ្នគដរម្មង ដដ្ឋយផ្ទធល់ ឬដដ្ឋយរបដោល ខដលអាច្ម្មនឥទឌិពលដល់
ការអនុវតថគដរម្មងដអាយទទួលបានផលវ ិជជម្មនឬអវ ិជជម្មន។ ការកាំណត់អបកពាក់ព័នន គឺរតូវដធវើដឡើង
ដដ្ឋយខផាកដៅដលើបរ ិបទគដរម្មង។
ខផនការយុទនសាស្រសថ

ការបរ ិោយោ៉ា ងទូលាំទូលាយនូវសកមមភាព

ជាទូដៅរតូវបានអនុវតថកុងកាំ
ប
ឡុងដពលអភិវឌណន៍

គដរម្មង ដពលចប់ដផថើមដល់បញ្ចប់ និងរពឹតិថការណ៍សាំខាន់ៗ ដដើមផីសដរមច្ឱយបានកបុងដាំដណើរការដ៏

ខវងឆ្ងយ។ ឧទាហរណ៍ កិច្ចរពមដរពៀងការអនុវតថន៍ ការច្ុេះដ្មេះ។ល។ ខផនការដនេះបកស្សាយកបុង
ន័យដផេងៗរប ដហើយវារតូវបានដលើកកបុងខផបកថ្នការអភិវឌណន៍គដរម្មង និងបងាាញពីដរលការណ៍រគឹេះ

នន ដដើមផីដធវើតាម។ លាំដ្ឋប់លាំដដ្ឋយ និងទាំនក់ទាំនងរវាងសកមមភាពច្មផងៗ និងរពឹតិថការណ៍សាំខា
ន់ៗរតូវបានដរៀបរាប់ ។ របាយការណ៍វាយតថ្មល គួរខតដរបើជាច្ាំនុច្ចប់ដផថើម សរម្មប់ការបដងកើតខផនការ
យុទនសាស្រសថ ក៏ដូច្ជាខផនការរបតិបតថិលមាិត។
និរនថរភាព

ជីវភាពខដលជេះឥទនិពលជាវ ិជជម្មនពីគដរម្មង អាច្នឹងដៅបនថ បនធប់ពីជាំនួយខាងដរៅបានបញ្ច ប់ (ដូច្
ជារទពយសមផតថិ ជាំនញ មធ័បាយលា ឬដសវាកមមរបដសើរ)។

ការវ ិភាគរគប់រជុងដរជាយ

ការដរបើរបាស់ធនធាន វ ិធីសាស្រសថ ឬសម្មជិករកុមតាមវាលដផេងៗរប សរម្មប់ ពិនិតយដរបៀបដធៀប
សុពលភាពទិនបន័យ និងព័ត៌ម្មន ដដើមផីកាត់បនទយករមិតលដមាៀង។

ភាពខដលអាច្យកជាការ

ជាអវីខដលដជឿជាក់បាន អាច្វាស់ខវងបាន ឬទាមទាររតូវ។ ទាាំងដនេះរួមម្មន យុទនសាស្រសថ និងឧបករណ៍

បាន

ននសរម្មប់ការរបមូលទិនបន័យ។

ការដផធៀងផ្ទធត់

ដាំដណើរការថ្នការពិនិតយដរបៀបដធៀប ដដើមផីរបាកដថាទិនបន័យខដលបានមកពីវ ិធីសាស្រសថតាមដ្ឋន និង

យុទនសាស្រសថពីដរកាមដៅដលើ

ជាការសដងេបថ្នគដរម្មងមួយ ខដលពនយល់ពីទាំនក់ទាំនងធមមតារវាងករមិតមួយថ្នឋាននុរកមដរល

ឬពីដលើមកដរកាម

បាំណង (ធាតុច្ូល–លទនផលភាលមៗ លទនផលភាលមៗ–ដរលបាំណង ដរលបាំណង–ដរលដៅ) និងការ

រតួតពិនិតយមួយដនេះ គឺបានបញ្ញ
ជ ក់ដដ្ឋយទិនបន័យ ខដលបានមកពីវ ិធីសាស្រសថមួយដផេងដទៀត។

សនមត់ជាក់លាក់ និងភាពមិនដទៀងទាត់ ខដលប៉ាេះពាល់ដល់ទាំនក់ទាំនង និងការពឹងខផាករជុលដលើការ
រគប់រគងរបស់អបករគប់ រគងគដរម្មង។
ខផនការសកមមភាព

ជាឯកសារលមាិតមួយ ខដលបានកាំណត់ ៖




សកមមភាពថានឹងរតូវដធើវកុងដពលកាំ
ប
ណត់ជាក់លាក់ណាមួយ
រដបៀបថ្នការអនុវតថសកមមភាព និង

ថាដតើសកមមភាពទាាំងអស់ដនេះទាក់ទងដៅនឹងដរលបាំណងរួម និងទសេនៈវ ិស័យោ៉ា ងដម៉ាច្។

ខផនការសកមមភាពអាច្ដរៀបច្ាំបាន ដដ្ឋយខផាកដលើរកបែ័ណឍការងារ និងម្មនដសច្កថីបរ ិោយមួយៗ
កបុងតារាងថ្នសកមមភាព និងលទនផលភាលម សូច្នករខដលអាច្បញ្ញ
ជ ក់បាន វ ិធីសាស្រសថវាស់ខវង និង
ការសនមត់។
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ឧបេមពៃ
័ ធ
ឯកសារដោងខាងដរកាមគឺសរម្មប់ជាឧបករណ៍វាយតថ្មលថ្នអងគការខដលជាឯកសារខដលខវងជាងខាលាំងជាមួយការខណនាំជា
ទរមង់PDF។ ពួកវាអាច្ទទួលបានតាមរយៈអុីខម៉ាលពីគណៈកម្មមធិការសហរបតិបតថិការដដើមផីកមពុជាCCCឬពីការខសវងរកតាម
អុីនដធើដណតដដ្ឋយដរបើតាំណដូច្ខាងដរកាម៖

ឧបក្រណ៍វាយតម្មលម្នអងាការ
CASA:
ការវាយតថ្មលសមតទភាពែលួនឯង ដដ្ឋយដលាកBill Brooks សរម្មប់ Tearfund ឆ្បាំ២០០៣ ម្មន៧៨ទាំព័រ ដបាេះពុមពដដ្ឋយ ការ
ផថល់ធនធានដល់អងគការជាមួយឱកាសសរម្មប់ការផ្ទលស់បូថរនិងការខច្ករ ាំខលក(ROOTS resources)។

តាំណ: http://tilz.tearfund.org/~/media/Files/TILZ/Publications/ROOTS/English/CASA/CASA_E-

part2.pdf

OAT:
ឧបករណ៍វាយតថ្មលអងគការនិងរបធានរគប់រគងអងគការមិនខមនរដ្ឋឌភិបាល

ដដ្ឋយដលាកMarco

Kirschbaum

សរម្មប់

របធានរគប់រគងអងគការមិនខមនរដ្ឋឌភិបាល(NGO) ឆ្បាំ២០០៤ ម្មន២៤ទាំព័រ។
តាំណ: http://www.ngomanager.org/tools/OAT_July_2004.pdf

OCTAGON:
អដឌដកាន ដដ្ឋយ SIDA ឆ្បាំ២០០២ ម្មន២៦ទាំព័រ។
តាំណ: http://www.sida.se/contentassets/d4779ce3e8e54b20b1258b577aa83a54/the-octagon_1742.pdf
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តារាងម្គ៉ារេីក្លេធផល/រក្បខ្័ណឌ/លរោងបញ្ជ ី (Forum Syd)
ទរមង់ជាគាំរដូ នេះគឺជារបស់ Forum Syd។
វតទុបាំណងថ្នលទនផល

សូច្នករ

ទិនន
ប ័យដរល

ដរលដៅរតូវសដរមច្

MOV

វតទុបាំណងថ្នផលប៉ាេះពាល់

១

១

១

២

២

២

វតទុបាំណងថ្នលទនផល

១.១

១.១

១.១

១.១

ភាលមៗទី ១

១.២

១.២

១.២

១.២

វតទុបាំណងថ្នធាតុដច្ញទី

១.១.១

១.១.១

១.១.១

១.១.១

១.១.២

១.១.២

១.១.២

១.១.២

១.១

ការសនមត់
X រមនការសនមត់

សកមមភាពច្មផង

ធាតុច្ូល:

ថ្ដគូពាក់ព័ន:ន

១.១.១

·

-

·

-

១.១.២

·

-

·

-

១.១.៣

·

-

·

-

វតទុបាំណងថ្នធាតុដច្ញទី
១.២

១.២.១

១.២.១

១.២.១

១.២.១

១.២.២

១.២.២

១.២.២

១.២.២

១.២.៣

១.២.៣

១.២.៣

១.២.៣

សកមមភាពច្មផង

ធាតុច្ូល:

ថ្ដគូពាក់ព័ន:ន

១.២.១

·

-

·

-

១.២.២

·

-

·

-

១.២.៣
វតទុបាំណងថ្នលទនផលភាល

២.១

២.១

២.១

២.១

មៗទី ២

២.២

២.២

២.២

២.២

វតទុបាំណងថ្នធាតុដច្ញទី

២.១.១

២.១.១

២.១.១

២.១.១
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២.១

២.១.២

២.១.២

២.១.២

សកមមភាពច្មផង

២.១.២
ធាតុច្ូល:

២.១.១
២.១.២
២.១.៣

ថ្ដគូពាក់ព័ន:ន

-

-

-

-

របាយការណ៍ម្នការរតូតពិនិតយលេធផល៦ណខ្ (Forum Syd)
ទរមង់គាំរដូ នេះជារបស់Forum Syd។ វាខផាកដលើតារាងម្ម៉ា រទី កខាងដលើជាមួយខផបកថមីពណ៌ដលឿង។
វតទុបាំណងថ្នលទនផល
ផលប៉ាេះពាល់
លទនផលភាលមៗទី ១
ធាតុដច្ញទី ១.១

សូច្នករ

ទិនន
ប ័យដរល

ដរលដៅរតូវសដរមច្

លទនផលសដរមច្បាន

១.

១.

១.

២.

២.

២.

១.១

១.១

១.១

១.១

១.២

១.២

១.២

១.២

១.១.១

1.1.1

១.១.១

១.១.១

១.១.២

1.1.2

១.១.២

១.១.២

សកមមភាពច្មផង

សាទនភាព & ការច្ាំណាយ:

1.1.1



-

1.1.2



-

កាំណត់សម្មគល់



1.1.3
ធាតុដច្ញទី ១.២

១.២.១

១.២.១

១.២.១

១.២.១

១.២.២

១.២.២

១.២.២

១.២.២

១.២.៣

១.២.៣

១.២.៣

១.២.៣
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សកមមភាពច្មផង

សាទនភាព & ការច្ាំណាយ:

១.២.១



-

១.២.២



-



១.២.៣
លទនផលភាលមៗទី ២
វតទុបាំណងថ្នធាតុដច្ញទី ២.១

២.១

២.១

២.១

២.១

២.២

២.២

២.២

២.២

២.១.១

២.១.១

២.១.១

២.១.១

២.១.២

២.១.២

២.១.២

២.១.២

សកមមភាពច្មផង

សាទនភាព & ការច្ាំណាយ:

២.១.១



-

២.១.២



-



២.១.៣
បញ្ញ
ា របឈមនិងដាំដណាេះស្សាយដដើមផីជាំនេះវា



ដមដរៀនខដលបានដរៀននិងរដបៀបយកដមដរៀនទាាំងដនេះមក



ដរបើរបាស់
វ ិដសាធនកមម សួមបញ្ូច លវ ិដសាធនកមមណាមួយដៅដលើ



ខផនការដដើម។ ឧទាហរណ៍ កាផ្ទលស់បូរការច្ាំ
ថ
ណាយដលើ
គដរម្មង ការបនលយដពលថ្នគដរម្មង។ល។

សូមភាជប់(ជាឧបសមព័នន)នូវដរឿងទាក់ទងនិងភាព



ដជាគជ័យ ករណីសិកាខដលបងាាញការអនុវតថលឬ
ា
បទពិដសាធន៍ពីការងាររបដសើអងគការអបកឬពីរកុម
ដរលដៅ។
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រក្បខ្ណឌ័លេធផល(PLAN Int)
ទរមង់គាំរដូ នេះគឺជារបស់អងគការPLAN International។

ររបខណ្័ឌ លទ្ធផល

ធ្វើបច្ចុបបន្នច្ុងធរោយ:

ចំណង្ដជើ ង្្ដង្ោង្:

GAD No:

រយៈដពល:

្ដង្ោង្ចាប់ដផតើម-បញ្ច ប់

ការងារមែលបានដង្ាង្

លរធផលចង្់បាននិង្ការផ្លេស់បូរត

សូមចុចដលើង្បអប់សង្ោប់ ឧទហរណ៍ សក្សមមភាព រិននផល សុចនក្សររិននផលសង្ោប់ការមណនាំដៅក្សនុង្ង្បអប់អតាថ្ិបាយ

សក្សមមភាព

ធាត្ុដចញ

សុចនក្សរធាត្ុដចញ

លរធផលភាេមៗ

អនក្សររួលខុសង្ត្ូវ:

សុចនក្សរលរធផលភាេ
មៗ

ផលបឹះពាល់

សុចនក្សរផលបឹះពាល់
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រក្បខ្ណឌ័លេធផល (EU)
ទរមង់គាំរដូ នេះជារបស់អងគការPLAN International និង EU។
រកបែ័ណឍលទនផលសរម្មប់គដរម្មង
ភាពសមដហតុផលថ្នអនថរាគមន៍

សុច្នករសមមិទិផ
ន លខដលបញ្ញ
ជ ក់

របភពនិងមដធ័បាយថ្នការ

ដដ្ឋយកមមវតទុច្ាស់លាស់

បញ្ញ
ជ ក់

ការសនមត់

វតទុបាំណងរួម

ដតើអីជា
វ វតទុបាំណងទូលាំទូលាយជារួម

ដតើម្មនសូច្នករច្មផងអវីែលេះពាក់

ដតើម្មនរបភពព័ត៌ម្មនអវីែលេះសរម្មប់សុច្នករទាាំងដនេះ?

វតទុបាំណងជាក់

ដតើម្មនវតទុបាំណងជាក់លាក់អីែ
ច លេះខដល

ដតើសូច្នករមួយណាខដល

ដតើអីវជារបភពព័ត៌ម្មនខដលដកើត

ដតើកតាថនិងលកេែ័ណឍមួយណាខដល

រួមច្ាំខណកដៅវតទុបាំណងរួម?

ថ្នសកមមភាពទទួលបានសដរមច្?

សាស្រសថអីវខដលតរមូវដដើមផីទទួល

ទទួលផលខដលចាំបាច្់ ដដើមផី

លាក់

ខដលសកមមភាពនឹងច្ូលរួមច្ាំខណក?

សកមមភាពច្ង់សដរមច្បានដដើមផីច្ូល

ព័នននិងវតទុបាំណងរួម?

បងាាញោ៉ា ងច្ាស់ថាវតទុបាំណង

ដឡើងឬអាច្របមូលបាន?

ដតើវ ិធី

បានព័ត៌ម្មនដនេះ?

ដៅដរៅពីទាំនួលែុសរតូវរបស់អបក

សដរមច្បានវតទុបាំណងដនេះ? (លកេ
ែ័ណឍខាងដរៅ) ដតើម្មនហ្វនិភ័យអវី
ែលេះរតូវយកមកពិចរណា?

វតទុបាំណងជាក់លាក់ទី១:
លទនផល
រ ាំពឺងទុក

វតទុបាំណងជាក់លាក់ទី២:

លទនផលគឺជាទិនបផលខដលនឹកកបុងច្ិតថ

ដតើម្មនសុច្នករអវីែលេះដដើមផីវាស់

ដតើអីវែលេះជាលទនផលរ ាំពឹងទុក?

ខដលសកមមភាពសដរមច្លទនផល

ដដើមផីសដរមច្វតទុបាំណងជាក់លាក់។
(ច្ូរដរៀបរាប់វា)

ខវងថាដតើនិងវ ិសាលភាពប៉ាុនមន
រ ាំពឹងទុក?

ដតើម្មនរបភពព័ត៌ម្មនអវីែលេះ

សរម្មប់សូច្នករទាាំងដនេះ?

ដតើម្មនលកេែ័ណឍខាងដរៅអវីែលេះខដល
រតូវបាំដពញដដើមផីទទួលបានលទនផល
រ ាំពឹងទុក?

លទនផលទី១:
លទនផលទី២:
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លទនផលទី៣:
សកមមភាព

ដតើម្មនសកមមភាពច្មផងអវីែលេះខដលរតូវ

មដធ័បាយ:

ដម៉ាច្ដដើមផីបដងកើតលទនផលរ ាំពឹងទុក?

ទាាំងដនេះ៖បុគគលិក

អនុវតថនិងតាមលាំដ្ឋប់លាំដដ្ឋយោ៉ា ង

(ដ្ឋក់សកមមភាពជារកុមតាមលទនផល)

ដតើមដធ័បាយអវីែលេះ

ខដលតរមូវដដើមផីអនុវតថសកមមភាព

ដរគឿងបរ ិកាេ

ដតើម្មនរបភពព័ត៌ម្មនអវីែលេះអាំពីដាំ
ដណើការថ្នសកមមភាព?

ការហវឹកហវឺន ការសិកា ការផគត់

មុនសកមមភាពចប់ដផថើម?

លកេែ័ណឍដរៅការរគប់រគងផ្ទធល់អីវ
សកមមភាពខដលបានដររងទុក?

ការច្ាំណាយ:

ដតើការច្ាំណាយដលើសកមមភាពម្មនអវីែលេះ?

ោ៉ា ងដម៉ាច្? (បាំខបកថវ ិការសរម្មប់សកមមភាព)
សកមមភាពខដលបានដរតៀមទុក

ដតើម្មន

ែលេះរតូវបាំដពញមុនការអនុវតថ

ផគង់ របតិបតថិការណ៍ សម្មភរៈជួយ
សរមួលដផេងៗ

ដតើម្មនតរមូវលកេែ័ណឍជាមុនអវីែេះល

ដតើវាខបងខច្ក

បុគគលិក:

លទនផលទី១
១.១
១.២
១.៣
១.៤
លទនផលទី២
២.១
២.២
២.៣
លទនផលទី៣
៣.១
៣.២
៣.៣
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េលរម្គងការរតួតពិនិតយនិងការវាយតម្មល (PLAN Int)
ទរមង់គាំរដូ នេះជារបស់អងគការPLAN International។

គដរម្មង

ដធវើបច្ចុបផនប

កាំខណ # ១

ភាពច្ុង

M&E

ដរកាយ:

Title & GAD No:
កូដឡានខាងដរកាមគឺជាព័ ត៌ម្មនសាំខាន់សរម្មប់គដរម្មងM&Eមួយ

ប៉ាុខនថវាអាច្ខកខរបបានអាស្ស័យដលើរបព័នននិងខបបបទរបស់អបក។

សូមកត់ច្ាំណាាំបខនទមថ្នកូដឡាន

ទិនបន័យដរល(Baseline) និងដរលដៅរតូវសដរមច្(Target)ខដលរតូវពនយល់ដៅតាំណាក់កាលសាំដណើរ។ សរម្មប់ កូដឡានទិនន
ប ័យដរល សូមចប់ដផថើមដដ្ឋយការបញ្ូច ល
ទិនបន័យខដលរបមូលរួច្ដហើយតាមរយៈការវាយតថ្មលច្ុងដរកាយនិ ងរបភពខាងដរៅ។

សរម្មប់ទិនបន័យដរលខដលមិនទាន់ម្មនដៅដឡើយ

សូមនិោយថាវានឹងរបមូល

ដដ្ឋយរដបៀបណា។ របសិនម្មនសុច្នករពីរបីបាត់ទិនបន័យ ដរឿងដនេះរបខហលជារតូវដធវើថ្ផធកុង។
ប
របសិនវាជាការងារធាំទូលាយ ការសិកាមួយរបខហលជារតូវដរៀបច្ាំដឡើង
(អាច្ដរបើបានជាមួយគដរម្មងថមីៗខដលរមនការវាយតថ្មលពីមុនឬការសិកាទិនបន័យដរលដទ)។ សរម្មប់ កូដឡានដរលដៅរតូវសដរមច្ ដរលដៅទាាំងដនេះគួរដរៀបច្ាំ ជាមួយភា

គីពាក់ព័ននច្ាំដពាេះដររងបញ្ជី(logframe)ខដលដធវើដឡើង។ ដរលដៅមិនរតូវបានបងេាំដទប៉ាុខនថវាអាច្ជួយកបុងការបដងកើតដសច្កថីរ ាំពឹងទុកខដលច្ាស់លាស់និងអាច្ដរបើសរម្មប់ការ
វាយតថ្មលដាំដណើការបាន។
ឯកសារដោងថ្ន
លទនផលភាលមៗ
និងធាតុដច្ញ

សូច្នករ

និយមន័យ &

ទិនន
ប ័យដរល

ដរលដៅរតូវ

របភព

វ ិធីរបមូល

ភាពញឹក

អបកទទួល

ការវាស់ខវង

(រួមបញ្ូច លឆ្ប)ាំ

សដរមច្

ទិនន
ប ័យ

ទិនន
ប ័យ

ញាប់និង

ែុសរតូវ

ការសនមត់

រយៈដពល
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េលរម្គងការរតួតពិនិតយនិងការវាយតម្មល (Forum Syd)
ទរមង់គាំរដូ នេះជារបស់អងគការ Forum Syd។
លទនផលភាលមៗ/
ធាតុដច្ញ/លទន
ផល

សូច្នករ

តថ្មលទិនន
ប ័យ

ដរលដៅរតូវ

សាំណួរទាក់ទិន

របភពឬវ ិធី

ភាពញឹកញាប់/

ទទួលែុសរតូវ

ការផេពវផាយ/

ដរល(ដបើដឹង)

សដរមច្

ការអនុវតថការងារ/

របមូលទិនន
ប ័យ/

ដពលដវលា

ការរបមូលពត៌

រដបៀបដរបើនិង

សរម្មប់សូច្ន

ការបញ្ញ
ជ ក់ថ្នសូច្

បូកសរុបដដ្ឋយ

សរម្មប់ការ

ម្មន

ទាំនក់ទាំនង

ករ

នករ

របមូលទិនន
ប ័យ

ព័ត៌ម្មន

ផលប៉ាេះពាល់
លទនផលភាលមៗ
ទី១
ធាតុដច្ញទី ១.១
ធាតុដច្ញទី ១.២
លទនផលភាលមៗ
ទី២
ធាតុដច្ញទី ២.១
ធាតុដច្ញទី ២.២
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តារាងម្គ៉ារេីក្ការវិ ភាេហានិភ័យ (EU)
ទរមង់គាំរដូ នេះជារបស់អងគការPLAN International និង EU។
ផថល់នូវការវ ិភាគហ្វនិភ័យដដ្ឋយលមាិតនិងខផនការយថាភាព។ការដធវើគួរបញ្ូច លបញ្ជីហ្វនិភ័យខដលម្មនសរម្មប់សកមមភាព
ខដលបានដសបើនិមួយៗអមដដ្ឋយវ ិធានការកាត់បនទយផលប៉ាេះពាល់ខដលពាក់ព័នន។

វ ិធានការកាត់បនទយផលប៉ាេះពាល់/ខផនការយថាភាព

ដសដឌកិច្ច

នដោបាយ

បរ ិសាទន សងគម សងគម/វបផធម៌

ហ្វនិភ័យ
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បញ្ជ ី លផទៀងផ្ទទត់តាមមូលដាាន (CCC)
ទរមង់គាំរដូ នេះជារបស់កមមវ ិធី GPP របស់ CCC
ដលែ
ដរៀង
1

ការពិពណ៌ន
កាលវ ិភាគសរម្មប់ទសេនកិច្ចសិកា

បាទ/
ចស

ដទ

កាំណត់សម្មគល់
កាលវ ិភាគសរម្មប់គដរម្មងច្ុេះតាមមូល
ដ្ឋឌនទាាំងមូលរបស់ស្សុក/ភូមិសរុប

2

កាលវ ិភាគសរម្មប់ថ្ថងនិមួយៗ

3

រដបៀបវារៈសរម្មប់កិច្ចរបជុាំ

4

បញ្ជ ីវតថម្មនសរម្មប់កិច្ចរបជុាំ

5

ទរមង់ខបបបទវាយតថ្មលែួនឯង
ល

របសិនដធវើការវាយតថ្មលែួនឯងជាមួ
ល
យ

ទរមង់ខបបបទករមងសាំណួរស្សាវរជាវ

របសិនដបើដធវើការស្សាវរជាវជាមួ យបុគគល

6

កាលវ ិភាគរកុម/ស្សុក/ភូមិរបចាំថ្ថង

បុគគលម្មបក់ៗ
ម្មបក់ៗ

7

ទរមង់ខបបបទរបាយការណ៍M&E

សរម្មប់ការរបមូលទិនបន័យដផេងដទៀត

8

ដសៀវដៅកត់រតាច្ុេះតាមមូលដ្ឋឌន

សរម្មប់ការរបមូលទិនបន័យដផេងដទៀត

9

បញ្ជ ីឯកសារខដលតរមូវសរម្មប់ការរបមូលពីអងគការ

របសិនរបមូលឯកសារពីតាមមូលដ្ឋឌន

មិនខមនរដ្ឋឌភិបាល/តាមមូលដ្ឋឌន
10

ទរមង់ខបបបទការសុាំដបើកថវ ិការជាមុន

11

ទរមង់ខបបបទវ ិក័យប័រត

12

ទរមង់ខបបបទការដធវើដាំដណើរ

13

ទរមង់ខបបបទថ្ថលដធវើដាំដណើរ

14

ដឡបថប ឌុយ រដ្ឋយបរមុងទុក ផ្ទលស់បូរ/USB
ថ

15

ម្ម៉ា សុីនថត/ វ ីដដអូ

សរម្មប់ករណីសិកាឬរូបថតផេពវផាយ/
វ ីដដអូ

ដផេងៗ….
ដផេងៗ….
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