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1. គេចក្តីគ្តើម 
ក្នុងនាមជាអងគការអន្ដរជាតិមយួមិន្រក្ប្រាក់្ចំណេញ អងគការទស្សន្ៈឥតប្ររំដែន្ (SeeBeyondBorders) 

មាន្ទំន្លួខុស្ប្រតូវស្ំខាន្់ៗ ណែើមបើធានានូ្វប្ររស្ិទធិផល និ្ងប្ររស្ិទធភារនន្ក្មមវធិើ និ្ងប្រររ័ន្ធែំណេើ រការ។ ណយើងក៏្
ទទលួខុស្ប្រតូវផងដែរ ក្នុងការចាត់វធិាន្ការស្មប្រស្រណែើមបើធានាថា ប្រររ័ន្ធែំណេើ រការររស់្ណយើង មិន្នាមំក្នូ្វ
ណប្ររោះភ័យ ឬផលរ ោះពាល់អវជិ្ជមាន្ែល់ស្ហគមន៍្ដែលណយើងណធវើការ ទងំណោយផ្ទា ល់ ឬប្ររណោល។ 

អងគការទស្សន្ៈឥតប្ររំដែន្ ទទលួស្គគ ល់ថា៖  

● គណប្រមាងដែលប្រតូវាន្រចនាណ ើងប្ររក្រណោយប្ររស្ិទធភារ និ្ងប្រគរ់ប្រគងាន្លអ គឺជាការចាាំច់មិន្អាចខវោះ 
ាន្ណ ើយ ប្ររស្ិន្ណរើ អងគការទស្សន្ៈឥតប្ររំដែន្ មាន្ណរលរំេងស្ណប្រមចណរលណៅ និ្ងស្ណប្រមចចក្ខុវស័ិ្
យររស់្ខលួន្ 

● គណប្រមាងដែលាន្រចនាណ ើងប្ររក្រណោយប្ររស្ិទធភារ និ្ងប្រគរ់ប្រគងាន្លអ គឺជាសូ្ចនាក្រ នន្គុេតនមលវជិាជ
ជ្ើវៈ និ្ងការណរេជាា ចិតេររស់្ អងគការទស្សន្ៈឥតប្ររំដែន្ផ្ទា ល់ 

● ស្ក្មមភារតាមោន្ និ្ងវាយតនមល គឺជាការអនុ្វតេយន្េការប្រគរ់ប្រគងគុេភារប្ររតិរតេិែ៏ចាាំច់ស្ប្រមារ់ការ
ប្រគរ់ប្រគង ប្ររស្ិទធភារគណប្រមាង និ្ងែំណេើ រការដក្លមអជារន្េរនាា រ់ 

ណយើងណរេជាា ចិតេក្នុងការតាមោន្ វាយតនមល និ្ងការណរៀន្សូ្ប្រតណៅទូទងំអងគការទងំមូល ណហើយណយើងាន្រចនា  
ការប្រតួតរិនិ្តយ ែំណេើ រការវាយតនមល និ្ងការណរៀន្សូ្ប្រតោ ងម ត់ចត់ ប្ររក្រណោយតមាល ភារ និ្ងប្រក្មស្ើលធម៌ ណែើមបើ
អនុ្ញ្ញា តឱ្យណយើងរិនិ្តយណ ើងវញិជាប្ររចានូំ្វ ប្ររស្ិទធភារនន្ក្មមវធិើររស់្ណយើង និ្ងតាមោន្វឌ្ឍន្ភារណ ព្ ោះណៅរក្
លទធផលដែលាន្ដចង។ 

2. គោលបំណង 
ណរលរំេងនន្ណរលន្ណោាយណន្ោះ គឺណែើមបើគូស្រញ្ញជ ក់្រើវធិើស្គស្រស្េររស់្ អងគការទស្សន្ៈឥតប្ររំដែន្ 

ចំណពាោះការរចនា ការប្រតួតតាមោន្ និ្ងការវាយតនមលក្មមវធិើ និ្ងគណប្រមាងររស់្ណយើងដែលទក់្ទងនឹ្ងការអរ់រណំៅក្មពុ
ជាចារ់រើែំណាក់្កាលកំ្េត់ែំរូង រហូតែល់ែំណាក់្កាលវាយតនមលចុងណប្រកាយ និ្ងណែើមបើរង្ហា ញរើរណរៀរដែល
ណយើងអនុ្វតេ ការណរៀន្សូ្ប្រតរើែំណេើ រការណន្ោះ។ 
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3. វិសាលភាពម្នគោលនគោបាយ 
ណរលន្ណោាយណន្ោះអនុ្វតេចំណពាោះរុគគលពាក់្រ័ន្ធ អងគការទស្សន្ៈឥតប្ររំដែន្ទងំអស់្ ដែលចូលរមួក្នុង

ែំណេើ រការ រចនា តាមោន្ និ្ងវាយតនមល។ ណន្ោះរមួរញ្ចូ លទងំរុគគលិក្ អនក្ស្ម័ប្រគចិតេ អនក្ហាត់ការ អនក្ចូលរមួក្មម
វធិើប្រកុ្មប្ររឹក្ាភិាល/អនក្ប្ររឹក្ា និ្ងស្មាជិ្ក្គេៈក្មាម ធិការ និ្ងរុគគលិក្នន្ អងគការនែគូ រហូតមក្ែល់ ណរលណន្ោះ
រកួ្ណគកំ្រុងណធវើការជាមយួ អងគការទស្សន្ៈឥតប្ររំដែន្ (រមួជាមយួរុគគលិក្ អងគការទស្សន្ៈឥតប្ររំដែន្ ផងដែរ) ។ 

ណរលន្ណោាយណន្ោះក៏្អនុ្វតេចំណពាោះអនក្ពាក់្រ័ន្ធ និ្ងអនក្ទទលួផលដែលចូលរមួក្នុង ែំណេើ រការតាមោន្
ផងដែរ។ ណរលន្ណោាយណន្ោះអនុ្វតេតាមន្ើតិវធិើស្េង់ោរ ណហើយប្រតូវាន្ោក់្ ណចញណែើមបើប្ររកាន់្ខាជ រ់នូ្វស្វន្ក្មម
ររស់្មាច ស់្ជំ្ន្យួទើរើ ែំណេើ រការវាយតនមល និ្ងណប្ររងការក្មមវធិើ។ 

4. និយមនយ័ 
ទិន្នន័្យមូលោា ន្៖ 

ទិន្នន័្យមូលោា ន្គឺជារង្ហវ ស់្ដែលប្រតូវាន្ណប្ររើណែើមបើកំ្េត់ស្គា ន្ការេ៍ (ឧទហរេ៍៖ សូ្ចនាក្រ ណៅក្នុង 
ប្រក្រខ័េឌ  ូជ្ើខល) មុន្ណរលគណប្រមាងចារ់ណផេើម។ ែូណចនោះទិន្នន័្យមូលោា ន្អាចប្រតូវាន្ណប្ររើជាចំេុច ប្ររវតេិស្គស្រស្េ
ណែើមបើរបំ្រទ ែល់ការណធវើដផន្ការគណប្រមាង(ឧទហរេ៍ កំ្េត់ណរលណៅ) ឬណែើមបើវាយតនមលការអនុ្វតេគណប្រមាង/វឌ្នភារ 
និ្ងផលរ ោះពាល់រមួររស់្វា។ 

អនក្ទទលួផល៖ 

ការអរ់រណំៅក្មពុជាប្រតូវាន្ប្រគរ់ប្រគងណៅថាន ក់្ជាតិណោយប្រក្ស្ួងអរ់រ ំយុវជ្ន្ និ្ងក្ើឡា (MoEYS) រនាា រ់
មក្ណៅថាន ក់្ណខតេណោយមន្ាើរអរ់រ ំយុវជ្ន្ និ្ងក្ើឡាណខតេ (PoE) និ្ងចុងណប្រកាយណៅថាន ក់្ប្រស្ុក្ ណោយការោិល័យ
អរ់រ ំយុវជ្ន្ និ្ងក្ើឡាប្រស្ុក្ (DoE) ។ ស្គលាន្ើមយួៗប្រតូវាន្ណរៀរចំណ ើងជា“ ក្ប្រមង” តាមភូមិស្គស្រស្េ ណោយ
ស្គលាមយួប្រតូវាន្កំ្េត់ជាស្គលា“ ណរល” ។ ប្រស្ុក្មយួមាន្ស្គលា ជាណប្រចើន្។ ស្ហគមន៍្ដែលចូលរមួក្នុង
ស្គលាណរៀន្មក្រើភូមិ ក្នុងប្រស្ុក្មយួ ឬរើរណៅក្នុងឃុដំែល ជាស្គលាប្រកុ្ង។ 

អនក្ទទលួផលណោយផ្ទា ល់ស្ប្រមារ់ អងគការទស្សន្ៈឥតប្ររំដែន្ ជាធមមតាគឺជាប្រគូរណប្រងៀន្ និ្ងតំណាងDoE 
ចំដេក្អនក្ទទលួផលណោយប្ររណោលជាស្ិស្សរឋមស្ិក្ា។ 

គំនិ្តផេួចណផេើមក្មមវធិើស្គលាកុ្មារណមប្រតើ (CFS) ណៅក្មពុជា៖  

យូន្ើណស្ហវាន្ស្ណមាោ ធគំរូអរ់រមំយួដែលស្មប្រស្រស្ប្រមារ់ភារខុស្រន នន្ប្ររណទស្កំ្រុងអភិវឌ្ឍក្នុង ន្  ំ
២០០១ ដែលមាន្ណ ម្ ោះថាក្មមវធិើស្គលាកុ្មារណមប្រតើ Child Friendly Schools (CFS) ។ ណៅ ន្  ំ២០០៤ រែា
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មស្រន្េើប្រក្ស្ួងអរ់រ ំណៅរណាេ ប្ររណទស្អាសុ្ើអាណគនយ ៍ាន្អនុ្ម័តណលើក្ក្មពស់្ និ្ងអភិវឌ្ឍស្គលាណរៀន្ទងំអស់្ ណៅក្នុង
ប្ររណទស្ររស់្រកួ្ណគ ឱ្យកាល យជាស្គលាកុ្មារណមប្រតើ។ 

ការវាយតនមល៖  

ការប្ររមូលរ័ត៌មាន្តាមដររវទិាស្គស្រស្េោ ងម ត់ចត់អំរើស្ក្មមភារ លក្ខេៈ និ្ងលទធផល ររស់្ក្មមវធិើ
ដែលកំ្េត់រើគុេស្មបតេិ ឬគុេតនមលនន្ក្មមវធិើ ណហើយវភិាគថាណតើណរលណៅក្មមវធិើ ស្ណប្រមចាន្ដែរឬណទ។ ការ
ស្ិក្ាវាយតនមលផេល់នូ្វរ័ត៌មាន្ដែលគរួឱ្យណជ្ឿជាក់្ស្ប្រមារ់ណប្ររើប្រាស់្ ក្នុងការណធវើឱ្យប្ររណស្ើរណ ើងនូ្វ ក្មមវធិើ, កំ្េត់
ណមណរៀន្ដែលាន្ណរៀន្ និ្ងជូ្ន្ែំេឹងអំរើការ ស្ណប្រមចចិតេអំរើការដរងដចក្ធន្ធាន្នាណរលអនាគត។ 

សូ្ចនាក្រ៖  

អណេរដររររមិាេវស័ិ្យ ឬគុេវស័ិ្យ ដែលផេល់នូ្វវធិើប្រតឹមប្រតូវ និ្ងអាចណជ្ឿទុក្ចិតេាន្ណែើមបើវាស់្ដវង 
ស្មិទធផល វាយតនមលការអនុ្វតេ ឬឆលុោះរញ្ញច ងំរើការផ្ទល ស់្រេូរដែលទក់្ទងនឹ្ងអន្េរាគមន៍្។ 

រទរិណស្គធន៍្ណមណរៀន្៖  

ណមណរៀន្រង្ហា ញរើចំេុចខាល ងំ ឬចំេុចណខាយក្នុងការណរៀរចំការរចនា និ្ងការអនុ្វតេដែល ជ្ោះឥទធិរលែល់
ការអនុ្វតេ លទធផល និ្ងផលរ ោះពាល់។ វាជ្យួចងអុលរង្ហា ញក្ដន្លងដែលប្រតូវាន្ ទមទរឱ្យមាន្ការផ្ទល ស់្រេូរ
ស្ប្រមារ់ការរចនាក្មមវធិើណែើមបើរណងកើន្ប្ររស្ិទធភារ និ្ង/ ឬប្ររស្ិទធភារជាអតិររមា។ 

ប្រក្រខ័េឌ  ូជ្ើខល (Log Frame) 

ឧរក្រេ៍ប្រគរ់ប្រគងប្រតូវាន្ណប្ររើប្រាស់្ណែើមបើវាស់្ស្ាង់ និ្ងដក្លមអការរចនាអន្េរាគមន៍្។ វាពាក់្រ័ន្ធនឹ្ងការ
កំ្េត់ស្មាស្ភារយុទធស្គស្រស្េ (ធាតុចូល លទធផលរយៈណរលខលើ ស្ក្មមភារ លទធផលរយៈណរលមធយម ផលជ្ោះរ
យៈណរលដវង) និ្ងទំនាក់្ទំន្ងរុរវណហតុ សូ្ចនាក្រ និ្ងការា ន់្ស្គម ន្នន្ហានិ្ភ័យដែលអាចជ្ោះឥទធិរល ែល់
ណជាគជ័្យ និ្ងររាជ័្យ។ ែូណចនោះវាជ្យួស្ប្រមួលែល់ការណធវើដផន្ការ, ការប្ររតិរតេិ និ្ងការតាមោន្ និ្ងវាយតនមលអន្េរា
គមន៍្។ 

ការតាមោន្៖  

ការប្ររមូលរ័ត៌មាន្ជាប្ររចាណំែើមបើតាមោន្ និ្ងវាយតនមលធាតុចូលនន្គណប្រមាង ដែលនាណំៅែល់ការផេល់
ស្ក្មមភារ និ្ងលទធផល។ 
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គេៈក្មមការប្រតតួរិនិ្តយក្មមវធិើ (Program Review Committee)៖ 

គេៈក្មមការតូចមយួដែលទទលួខុស្ប្រតូវទូណៅចំណពាោះការអនុ្វតេក្មមវធិើ និ្ងគណប្រមាងដែលពាក់្រ័ន្ធ។ គេៈ
ក្មមការណន្ោះរណងកើតណ ើងណោយនាយក្ប្ររតិរតេិ ប្ររធាន្ប្រគរ់ប្រគងប្ររចាបំ្ររណទស្ក្មពុជា, អនក្ប្រគរ់ប្រគងការអនុ្ណលាមភារ 
និ្ងអនក្ប្រគរ់ប្រគងគុេភារអរ់រ ំណហើយនឹ្ងជ្រួប្ររជំុ្ ណរៀងរាល់ ៤-៦ ស្ាេ ហ៍។ 

ក្មមវធិើ៖ 

ក្មមវធិើគឺជាស្ំេំុនន្គណប្រមាងពាក់្រ័ន្ធដែលមាន្វធិើស្គស្រស្េរមួ និ្ងណរលរំេងរមួរន ។ វារមួរញ្ចូ លទងំការ
ណរៀន្សូ្ប្រតដែលប្ររមូលាន្ជំុ្វញិរណរៀរអនុ្វតេគំនិ្តផេួចណផេើមណផសងៗ រមួមាន្៖ គំរូឯក្ស្គរ ស្មាោ រៈស្ិកាខ ស្គលា 
ធន្ធាន្ និ្ងការតាមោន្ ការវាយតនមល និ្ងស្េង់ោរស្ិក្ា និ្ងវធិើស្គស្រស្េ។ 

គណប្រមាង៖ 

គណប្រមាងគឺជាកិ្ចចខិតខំប្ររឹងដប្ររងជាក់្លាក់្ដែលប្រតូវាន្រណងកើតណ ើងណែើមបើផេល់នូ្វលទធផល ដែលាន្ណប្ររង
ទុក្ប្ររក្រណោយប្ររស្ិទធភារតាមដែលអាចណធវើណៅាន្នូ្វអវើដែលាន្កំ្េត់ និ្ងណៅតាមណរលណវលាាន្កំ្េត់។ 
ឯក្ស្គរនឹ្ងប្រតូវាន្ែក្ប្រស្ង់ណចញរើប្រក្រខ័េឌ  ូជ្ើខលររស់្ក្មមវធិើ និ្ងគំរូដែលពាក់្រ័ន្ធ ណហើយប្រតូវាន្ដក្ដប្ររ និ្ង
ដក្ស្ប្រមួលណៅតាមកាលៈណទស្ៈជាក់្លាក់្នន្គណប្រមាង។ 

អនក្ពាក់្រន្ធ៖័  

ជារុគគល ប្រកុ្ម ឬអងគភារដែលមាន្តនួាទើផ្ទា ល់ ឬណោយប្ររណោល និ្ងចំណារ់អារមមេ៍ ចំណពាោះណរលណៅ 
ឬណរលរំេង និ្ងការអនុ្វតេក្មមវធិើ/អន្េរាគមន៍្ និ្ង/ឬការវាយតនមល។ 

5. វដ្តជវីិតម្នគគរមាង 
វែេជ្ើវតិររស់្គណប្រមាងាន្លាតស្ន្ធឹងណរញមយួជ្ើវតិររស់្គណប្រមាងន្ើមយួៗដែលណយើងអនុ្វតេណៅក្នុងប្រស្ុក្ 

និ្ងស្គលាណរៀន្ដែលាន្កំ្េត់ ណោយចារ់ណផេើមរើការកំ្េត់រើតប្រមូវការ ឆលងកាត់ែំណាក់្កាលរចនា និ្ងការអនុ្
វតេ អមណោយការប្រតួតរិនិ្តយ រទរិណស្គធន៍្ណមណរៀន្ដែល ទទលួាន្ជាដផនក្មយួនន្វែេនន្ការណធវើឱ្យប្ររណស្ើរណ ើងជារន្េ
រនាា រ់ និ្ងរញ្ច រ់ណោយការវាយតនមល។ 

ណយើងដរងដចក្គណប្រមាងររស់្ណយើងណៅជាែំណាក់្កាលណផសងៗរន ណែើមបើជ្យួណអាយណយើង កំ្េត់ការទទលួ
ខុស្ប្រតូវររស់្រុគគលិក្ អងគការទស្សន្ៈឥតប្ររំដែន្ និ្ងអនក្ពាក់្រ័ន្ធែនទណទៀតែូចជា អនក្ទទលួផល និ្ងអាជាា ធរមូល
ោា ន្។ ែំណាក់្កាលដែលាន្កំ្េត់ទងំណន្ោះក៏្ជ្យួណយើងក្នុង ការធានាថាការស្ណប្រមចចិតេររស់្ណយើងដផអក្ណលើ
រ័ត៌មាន្ពាក់្រ័ន្ធនិ្ងស្មប្រស្រនិ្ងណែើមបើរញ្ញជ ក់្រើ តួនាទើដែលណធវើណ ើងណោយកិ្ចចប្ររជំុ្ និ្ងឯក្ស្គរចងប្រក្ង។ ដផអក្



គោលនគោបាយ ការរចនា តាមដាន និងវាយតម្មៃ   

DME/04/2021/2.0     5 

 

ណលើរ័ត៌មាន្ដែលាន្ផលិតណៅែំណាក់្កាលន្ើមយួៗ ណយើងស្ណប្រមចចិតេថាណតើ ប្រតូវរន្េស្ក្មមភារែូចការណប្ររងទុក្ 
ណធវើវណិស្គធន្ក្មម ឬែក្វាណចញ ឬរញ្ឈរ់។ 

ែំណេើ រការណន្ោះជ្យួណយើងក្នុងការរក្ាក្មមវធិើររស់្ណយើងឱ្យស្ណប្រមចាន្នូ្វលទធផលររឹំងទុក្ និ្ងស្ណប្រមចាន្
នូ្វណរលណៅក្មមវធិើររស់្ណយើងែូចមាន្ដចងក្នុងគណប្រមាងក្មមវធិើដែលពាក់្រ័ន្ធ។ វាក៏្ជ្យួក្នុង ការណលើក្ក្មពស់្និ្រន្េរ
ភារណៅប្រគរ់ែំណាក់្កាលនន្វែេគណប្រមាងដែលមាន្ ស្គរៈស្ំខាន់្ណៅក្នុងអវើទងំអស់្ដែលណយើងណធវើក្នុងនាមជាអងគការ
មយួ។ 

ការរិនិ្តយក្មមវធិើប្ររចាំ្ ន ណំយើងវភិាគវធិើស្គស្រស្េនន្ក្មមវធិើែូចដែលាន្អនុ្វតេណៅក្នុងគណប្រមាង ន្ើមយួៗ និ្ង
ទញណស្ចក្េើស្ន្និោា ន្អំរើនិ្រន្េរភារ និ្ងផលរ ោះពាល់ជាទូណៅនន្ក្មមវធិើររស់្ណយើង ដែលអាចនាឱំ្យមាន្ការរញ្ច រ់
ក្មមវធិើណៅចុងរញ្ច រ់នន្អាយុកាលររស់្គណប្រមាង ឬការដក្ស្ប្រមួល ទិែាភារនន្ណប្ររងការក្មមវធិើ។ 

ែាប្រកាមនន្វែេជ្ើវតិគណប្រមាងររស់្ណយើងគឺមាន្ណៅខាងណប្រកាម៖ 

 

ប្រស្គវប្រជាវ 

 

ដផន្ការ ន្ងិរចនា 

អនុ្វតេន៍្ តាមោន្ 

ប្រតតួរនិ្តិយ ឆលោះរញ្ញច ងំ 

វាយតនមល 

ទស្សន្ទន្ 
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5.1 ទេសនទាន 
ក្នុងែំណាក់្កាល "ទស្សន្ទន្" អនក្ប្រគរ់ប្រគង និ្ងនាយក្ប្ររតិរតេិ អងគការទស្សន្ៈឥតប្ររំដែន្ វាយ

តនមលថាថាណតើការអនុ្វតេគណប្រមាង ឬក្មមវធិើេមើប្រតូវនឹ្ងយុទធស្គស្រស្េ និ្ងចក្ខុវស័ិ្យររស់្ណយើងក្នុងការណលើក្ក្មពស់្
កុ្មារក្មពុជាតាមរយៈការអរ់រឬំណទ។ 

ែូណចនោះណយើងរិចារណាថាណតើ 

ក្) ណយើងមាន្ជំ្នាញ និ្ងធន្ធាន្ណែើមបើរំណរញតប្រមូវការររស់្អនក្ទទលួផលប្ររក្រណោយ ប្ររស្ិទធភារ និ្ង
ជំ្រុញនិ្រន្េរភារតាមរយៈការអនុ្វតេក្មមវធិើដែរឬណទ? 

ខ) ណយើងមាន្មណធាាយហរិញ្ាវតាុណែើមបើផេល់នូ្វស្ក្មមភារដែលស្មប្រស្រណៅនឹ្ង ស្ហគមន៍្ដែលណរេជាា
ចិតេក្នុងការណធវើឱ្យប្ររណស្ើរណ ើងនូ្វការអរ់រដំែរឬណទ? 

គ) ណយើងអាចធានានូ្វផលរ ោះពាល់វជិ្ជមាន្យូរអដងវងណោយប្រតួតរិនិ្តយ និ្ងវាយតនមល វឌ្ឍន្ភារ និ្ងការអនុ្
វតេណៅថាន ក់្មូលោា ន្ដែរឬណទ? 

ឯក្ស្គរទស្សន្ទន្នឹ្ងប្រតូវាន្ស្រណស្រ និ្ងរង្ហា ញជូ្ន្គេៈក្មមការប្រតួតរិនិ្តយក្មមវធិើ ដែលនឹ្ង
វាយតនមលវាណធៀរនឹ្ងយុទធស្គស្រស្េររស់្ណយើង ការគិតគូរដររអន្េរវរបធម៌ស្េើរើណយន្ឌ័្រ រិការភារ និ្ងកិ្ចច
ការពារសុ្វតាិភារ និ្ងស្េង់ោរអរបររមាររស់្អងគការដែលមាន្ដចង ក្នុងដផនក្ទើ ៩.១ នន្ណរលន្ណោាយ
ស្េើរើការអភិវឌ្ឍ។ ប្ររស្ិន្ណរើគំនិ្តណន្ោះប្រតូវាន្អនុ្ម័ត ណហើយយល់ប្ររមថាណយើងមាន្ ជំ្នាញ ធន្ធាន្ និ្ង
មណធាាយហរិញ្ាវតាុណែើមបើណជាគជ័្យ ក្នុងការជំ្រុញនិ្រន្េរភារណៅតាមប្រស្ុក្ និ្ងស្គលាណរៀន្ដែលណយើងាន្
កំ្េត់ ណយើងនឹ្ង្ន្ ចូលែំណាក់្កាលប្រស្គវប្រជាវ។ 

5.2 ការរសាវរាវ 
ក្នុងែំណាក់្កាល“ ប្រស្គវប្រជាវ” ណយើងប្ររមូលទិន្នន័្យ និ្ងរ័ត៌មាន្ដែលនឹ្ងផេល់ ឱ្យណយើងនូ្វការយល់

ែឹងែំរូងអំរើស្គា ន្ភារណៅតាមរណាេ ណខតេ និ្ងប្រស្ុក្ដែលណយើងកំ្រុង រិចារណាណធវើការ។ ឧរក្រេ៍
ប្រស្គវប្រជាវររស់្ណយើងប្រតូវាន្ណរៀរចំណ ើងណែើមបើកំ្េត់រើតប្រមូវ ការអនក្ទទលួផល និ្ងផលប្ររណោជ្ន៍្ររស់្
ភាគើពាក់្រ័ន្ធ អាទិភារ និ្ងធន្ធាន្។ ទិន្នន័្យ ប្រតូវាន្ប្ររមូលកំ្ ុងណរលចុោះណៅស្គលាណរៀន្ណលើក្ែំរូង 
និ្ងកិ្ចចប្ររជំុ្ជាមួយអាជាា ធរមូលោា ន្ ណហើយណន្ោះគឺប្រតូវាន្ណប្ររើក្នុងស្ក្មមភារលទធភារ និ្ងវសិ្គលភារណែើមបើ
របំ្រទែល់ ែំណេើ រការ ណប្រជ្ើស្ណរ ើស្ប្រស្ុក្ណរលណៅ និ្ងស្គលាណរៀន្។ ណយើងស្ណងខរលទធផលរើែំណាក់្កាល
ប្រស្គវប្រជាវ ក្នុងការស្ិក្ាអំរើលទធភារដែលប្រតូវាន្ណប្ររើជាឧរក្រេ៍ណប្ររៀរណធៀរ ក្នុងការប្រស្គវប្រជាវប្រស្ុក្េមើ 



គោលនគោបាយ ការរចនា តាមដាន និងវាយតម្មៃ   

DME/04/2021/2.0     7 

 

នាណរលអនាគតផងដែរ។ ការស្ិក្ាអំរើលទធភារធានាថាការណប្រជ្ើស្ណរ ើស្គណប្រមាងរណងកើន្ ប្ររស្ិទធភារ និ្ង
និ្រន្េរភារនន្អន្េរាគមន៍្។ 

5.2.1 ការេកិ្ាពីភាពេមរបក្ប 
ក្. ការវាយតនមលរើតប្រមវូការ 

ស្ាិតិមូលោា ន្ស្ំខាន់្ៗែូចជាអវតេមាន្ ការប្រតួតថាន ក់្ និ្ងអប្រតាណាោះរង់ ការស្ិក្ា និ្ងណស្
ចក្េើស្ណងខរនន្លទធផលស្ិក្ាររស់្ស្ិស្ស (លទធផលណតស្េ) ប្រតូវាន្ណប្ររើណែើមបើកំ្េត់ ថាណតើស្គលា
ណាមយួដែលប្រតូវការអន្េរាគមន៍្ខពស់្រំផុត។ ណយើងក៏្រិចារណាផងដែរអំរើរទរិណស្គធន៍្ររស់្ប្រគូ
រណប្រងៀន្ណៅក្នុងប្រស្ុក្ និ្ងការរេេុ ោះរណាេ លររស់្រួក្ណគដែលទទលួាន្រ ុណាា  ណែើមបើវាយតនមលរើ
តប្រមូវការររស់្ រកួ្ណគក្នុងការរេេុ ោះរណាេ លរដន្ាម។ 

ខ. ភារង្ហយប្រស្លួ 

ស្គលាណរៀន្ណៅក្នុងប្ររណទស្ក្មពុជាជារិណស្ស្ស្គលាដែល អងគការទស្សន្ៈឥតប្ររំដែន្ របំ្រទ
ជាធមមតាណៅតាមជ្ន្រទ ណហើយជាណរឿយៗអាចណៅែល់ ាន្ដតណលើផលូវដែលមិន្មាន្ប្រកាលណៅស្ ូ
ដែលលិចទឹក្ណៅរែូវវស្ា។ ែូណចនោះណយើង រិចារណាចមាា យរើទើតាងំគណប្រមាងណៅកាន់្ការោិល័យ 
អងគការទស្សន្ៈឥតប្ររំដែន្ និ្ងមណធាាយង្ហយប្រស្ួលែល់រុគគលិក្ណរលចុោះណប្រជ្ើស្ណរ ើស្ស្គលា
ណរលណៅ។ 

គ. ការណរេជាា ចិតេ 

ការរបំ្រទ និ្ងឆន្ាៈជារមួររស់្អាជាា ធរមូលោា ន្ និ្ងភាគើពាក់្រ័ន្ធស្ំខាន់្ៗ ែូចជា នាយក្
មន្ាើរអរ់របំ្រស្ុក្ នាយក្ស្គលា និ្ងណមឃុណំែើមបើណរេជាា អនុ្វតេគណប្រមាង គឺមាន្ ទំនាក់្ទំន្ងណោយផ្ទា ល់
ណៅនឹ្ងនិ្រន្េរភារ និ្ងណជាគជ័្យរយៈណរលដវង។ ណៅក្នុងរររិទណន្ោះ អងគការទស្សន្ៈឥតប្ររំដែន្ 
កំ្េត់និ្រន្េរភារថាជាផលរ ោះពាល់នន្ ការអភិវឌ្ឍដែលរន្េណៅណរលដែលក្មមវធិើខលួន្ាន្រញ្ច រ់។ 
អងគការទស្សន្ៈឥតប្ររំដែន្ វាស់្ក្ប្រមិតនន្ការណរេជាា ចិតេតាមរយៈ ការប្ររជំុ្ជារុគគល និ្ងតាមរយៈ
ក្ប្រមងស្ំន្រួ។ 
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ឃ. ការស្កិ្ាប្រទឹស្េើ 

អងគការទស្សន្ៈឥតប្ររំដែន្ ណធវើការរិនិ្តយណ ើងវញិនូ្វប្រទឹស្េើឬលទធផលប្រស្គវប្រជាវដែលាន្ 
ណាោះរុមពផាយ អំរើតំរន់្គណប្រមាង។ ណយើងអាចរិនិ្តយណមើលណរលន្ណោាយរចចុរបន្ន ដែលជ្ោះឥទធិ
រលែល់គណប្រមាង រាយការប្រស្គវប្រជាវ្ន្មុខណគដែលអាចណប្ររើជា 

ភស្េុតាង ណែើមបើរង្ហា ញថាមាន្រញ្ញា  រង្ហា ញភាគើមាខ ងណទៀតនន្អំេោះអំណាង ឬផេល់រ័ត៌មាន្លំអិត
អំរើអវើដែលអងគការ ណប្រៅរោា ភិាលណផសងណទៀតកំ្រុងរំណរញ ណៅក្នុងតំរន់្ណន្ោះ។ 

ង. ដផន្ទើណស្វាក្មម 
អងគការទស្សន្ៈឥតប្ររំដែន្ ជ្រួជាមយួភាន ក់្ង្ហរផេល់ណស្វាពាក់្រ័ន្ធររស់្រោា ភិាល និ្ងមិន្

ដមន្រោា ភិាលដែលពាក់្រ័ន្ធ និ្ងមាន្ចំណារ់អារមមេ៍ែូចរន  ដែលណធវើការណៅក្នុងប្រស្ុក្ ស្ាិតណប្រកាម
ការរិចារណាណែើមបើដស្វងយល់ឱ្យាន្ចាស់្អំរើការណផ្ទេ ត និ្ងស្មិទធផលររស់្រកួ្ណគរហូតមក្ែល់
រចចុរបន្ន និ្ងធានាថានឹ្ងមិន្មាន្ណស្វាក្មមជាន់្រន ណ ើយ។ ណរើស្ិន្ជាអាច ណយើងនឹ្ងរិចារណាស្ហ
ការជាមយួអងគការែនទណទៀត ស្ប្រមារ់គណប្រមាងអនាគត។ 

5.2.2 ចំណាយ និងអតថរបគោជន៍ 
អងគការទស្សន្ៈឥតប្ររំដែន្ រិចារណាណលើតប្រមូវការប្ររតិរតេិការ និ្ងនេលចំណាយ ែូចជា 

តប្រមូវការធន្ធាន្ តប្រមូវការរុគគលិក្ និ្ងស្ក្មមភារប្ររតិរតេិការណែើមបើរប្រងើក្ វសិ្គលភារចំណាយ
នន្គណប្រមាងដែលអាចណក្ើតមាន្ និ្ងវាស់្ដវងណែើមបើណធៀរ នឹ្ងអតាប្ររណោជ្ន៍្ដែលាន្ររឹំងទុក្។ ការ
ចំណាយដែលា ន់្ស្គម ន្ នឹ្ងប្រតូវាន្រដន្ាម ណៅក្នុងេវកិាែំរូង និ្ងណោយដផអក្ណលើេវកិាដែលមាន្ 
ការរិចារណាណលើវសិ្គលភារ គណប្រមាងនឹ្ងប្រតូវាន្ប្រពាងដែលនឹ្ងរញ្ចូ លណៅក្នុងែំណេើ រការនន្ការ
ស្ណប្រមចចិតេ ចុងណប្រកាយ ក្នុងែំណាក់្កាលរចនា និ្ងណរៀរចំដផន្ការ។ 

5.2.3 ការរបមូលទិននន័យ និងការវាយតម្មៃសាា បេាង់េហគមន ៍
អងគការទស្សន្ៈឥតប្ររំដែន្ វាយតនមលស្គា ន្ភារស្គលាណរៀន្តាមរយៈគំរូស្គលាកុ្មារណមប្រតើ 

(CFS) ររស់្អងគការយូន្ើណស្ហវ ែូចមាន្ដចងក្នុងប្រក្រខ័េឌ ក្មមវធិើ ណហើយយក្លក្ខខេឌ ទងំណន្ោះ 
មក្រិចារណាក្នុងែំណាក់្កាលប្រស្គវប្រជាវ។ ណយើងក៏្ ចូលរមួជាមយួស្ហគមន៍្ណែើមបើកំ្េត់ ឆន្ាៈ
ររស់្រកួ្ណគ ក្នុងការចូលរមួជាមយួ ក្មមវធិើណផសងៗ ឧទហរេ៍៖ ណធវើការជាជំ្ន្យួការប្រគូរងវឹក្ណៅក្នុង
ក្មមវធិើក្ើឡា ឬការជ្យួក្នុងស្ក្មមភារអភិវឌ្ឍស្គលាណរៀន្។ 
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រនាា រ់រើរញ្ច រ់ធាតុទងំអស់្ក្នុងែំណាក់្កាល“ ការប្រស្គវប្រជាវ” ការស្ិក្ា រើលទធភារប្រតូវ
ាន្រញ្ជូ ន្ណៅគេៈក្មាម ធិការប្រតួតរិនិ្តយក្មមវធិើ ណែើមបើរិនិ្តយ និ្ងអនុ្ម័ត ណធៀរនឹ្ងទប្រមង់វាយតនមល
រាយការេ៍ស្ិក្ារើលទធភារ។ ែំណាក់្កាលរនាា រ់ណៅក្នុង វែេគណប្រមាងនឹ្ងមិន្ចារ់ណផេើមណទ លុោះ
ប្រតាដតមាន្ការអនុ្ម័តរើគេៈក្មាម ធិការណន្ោះ។ 

5.3 ការគ្វើផ្នការ និងការរចនា 
ណៅក្នុងែំណាក់្កាល “ ណរៀរចំដផន្ការ និ្ងរចនា” ណយើងរិចារណាណលើា រា ដម ប្រត គណប្រមាងែូចជា 

មូលោា ន្ និ្ងស្ក្មមភារក្មមវធិើ និ្ងរិនិ្តយណមើលណប្ររងការក្មមវធិើ រមួទងំប្រក្រខ័េឌ  ូជ្ើខលនិ្ងសូ្ចនាក្រ។ 

5.3.1 ការគ្វើផ្នការ និងការរចនា -ក្មមវិ្ី 

5.3.1.1 រក្បខ័ណឌ ក្មមវិ្ ី
អងគការទស្សន្ៈឥតប្ររំដែន្ ាន្រណងកើតប្រក្រខ័េឌ ក្មមវធិើស្ប្រមារ់ក្មមវធិើន្ើមួយៗររស់្ខលួន្។  

ប្រក្រខ័េឌ ក្មមវធិើ កំ្េត់ណរលណៅក្មមវធិើក៏្ែូចជាលទធផល និ្ងស្ក្មមភារ ដែលនឹ្ងប្ររប្ររឹតេណៅ
ណែើមបើស្ណប្រមចណរលរំេងទងំណន្ោះ។ រ័ត៌មាន្រើប្រក្រខ័េឌ ក្មមវធិើ ប្រតូវាន្ណប្ររើណែើមបើរំណរញរដន្ាម
នូ្វប្រក្រខ័េឌ  ូជ្ើខលក្មមវធិើ ណហើយរណងកើត ជាមូលោា ន្ប្រគឹោះដែលស្ក្មមភារតាមោន្ និ្ងវាយតនមល
ដផអក្ណលើគណប្រមាងន្ើមយួៗ។ ប្រក្រខ័េឌ ក្មមវធិើន្ើមយួៗរមួមាន្ ទិែាភារទូណៅនន្ក្មមវធិើ កំ្េត់ការ
ទទលួខុស្ប្រតូវ និ្ងតារាងណរលណវលា កំ្េត់រើស្ក្មមភារប្រតួតរិនិ្តយ កំ្េត់ែំណេើ រការវាយតនមល 
និ្ងស្ំណៅណៅណលើឯក្ស្គរពាក់្រ័ន្ធ។ ប្រក្ខ័េឌ ទងំណន្ោះ ប្រតូវាន្ណធវើរចចុរបន្នភារជាណរៀងរាល់ ន្  ំមុន្
ណរលចារ់ណផេើម ន្ សំ្ិក្ាេមើ ណែើមបើឆលុោះរញ្ញច ងំរើការផ្ទល ស់្រេូរ និ្ងណមណរៀន្ដែលជា លទធផលរើការប្រតួត
រិនិ្តយក្មមវធិើប្ររចាំ្ ន ។ំ  ប្រក្ខ័េឌ ស្េង់ោរទងំណន្ោះប្រតូវាន្ ណប្ររើប្រាស់្ និ្ងអនុ្ម័តោ ងស្មប្រស្រ
ណៅក្នុងគណប្រមាងពាក់្រ័ន្ធន្ើមួយៗ 

  

  

5.3.1.2 រក្បខ័ណឌ ឡជូីខល 
ណៅក្នុង ប្រក្រខ័េឌ  ូជ្ើខលក្មមវធិើ ន្ើមយួៗណយើងកំ្េត់ស្ំេំុនន្សូ្ចនាក្រដែល លទធផល

ចុង ន្ បំ្រតូវាន្វាស់្ដវងណែើមបើវាយតនមលថាណតើលទធផលាន្ស្ំណរច និ្ងថាណតើ ណយើងកំ្រុងស្ាិតណលើការ
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តាមោន្ ណែើមបើស្ណប្រមចាន្នូ្វណរលណៅរមួររស់្ក្មមវធិើ ដែរឬណទ។ ប្រកុ្មអនក្ប្រគរ់ប្រគងរង្ហា ញរើលទធ
ផលប្រក្រខ័េឌ  ូជ្ើខល ដែលជាដផនក្នន្ការរិនិ្តយ ក្មមវធិើប្ររចាំ្ ន  ំនិ្ងរង្ហា ញរើរញ្ញា ប្ររឈម និ្ង
រទរិណស្គធន៍្ណមណរៀន្ ណែើមបើរណងកើតការណធវើ វណិស្គធន្ក្មមក្មមវធិើដែលាន្ដេនា ំណែើមបើធានាឱ្យមាន្
ភារប្ររណស្ើរណ ើងជា រន្េរនាា រ់។ ែំណេើ រការណន្ោះ អាចរមួរញ្ចូ លការកំ្េត់សូ្ចនាក្រ និ្ង
ស្ក្មមភារ ណ ើងវញិ ដែលនឹ្ងប្រតូវាន្ណធវើរចចុរបន្នភារណៅក្នុង ប្រក្រខ័េឌ  ូជ្ើខលក្មមវធិើ រនាា រ់រើ
មាន្ការអនុ្ម័តេរើនាយក្ប្ររតិរតេិ។ 

5.3.2 ការគ្វើផ្នការ និងការរចនា- គគរមាង 
ក្នុងកំ្ ុងណរលណរៀរចំដផន្ការ និ្ងការរចនាគណប្រមាង អងគការទស្សន្ៈឥតប្ររំដែន្ កំ្េត់ា 

រា ដម ប្រតគណប្រមាងែូចជា ការផគូផគងស្ក្មមភារក្មមវធិើជាមួយតប្រមូវការស្គលាណរៀន្ និ្ងអនក្ទទលួផល 
រណងកើតមូលោា ន្ពាក់្រ័ន្ធស្ប្រមារ់កុ្មារ និ្ងប្រគូរណប្រងៀន្ ធានាការចូលរមួររស់្ស្ហគមន៍្ រញ្ច រ់ការ
វាយតនមលហានិ្ភ័យគណប្រមាងប្រស្រតាម ណរលន្ណោាយប្រគរ់ប្រគងហានិ្ភ័យ និ្ងរញ្ច រ់ដផន្ការ
ការង្ហរប្ររតិរតេិការ, ដផន្ការតាមោន្ វាយតនមល គេណន្យយភារ និ្ងណរៀន្សូ្ប្រត (MEAL) និ្ង
ក្ញ្ច រ់េវកិា។ 

5.3.2.1 ទិនន័យមូលដាា ន 
ទិន្ន័យមូលោា ន្គឺជារង្ហវ ស់្ដែលប្រតូវាន្ណប្ររើណែើមបើកំ្េត់ស្គា ន្ភារ (ឧទហរេ៍ សូ្ចនា

ក្រណៅក្នុងប្រក្រខ័េឌ  ូជ្ើខល) មុន្ណរលគណប្រមាងចារ់ណផេើម។ ែូណចនោះទិន្នន័្យ មូលោា ន្ អាចប្រតូវាន្
ណប្ររើជាចំេុចណោងណែើមបើរបំ្រទែល់ការណធវើដផន្ការគណប្រមាង (ឧទហរេ៍៖ កំ្េត់ណរលណៅ) ឬ
ណែើមបើវាយតនមលការអនុ្វតេគណប្រមាង/វឌ្ឍន្ភារ និ្ងផលរ ោះពាល់រមួ។ ទិន្នន័្យមូលោា ន្នឹ្ងប្រតូវប្ររមូល
ណោយអនក្ប្រគរ់ប្រគងគណប្រមាងក្នុងែំណាក់្កាលណធវើដផន្ការ និ្ងរចនាគណប្រមាងន្ើមយួៗ និ្ងវាយតនមល
ណោយអនក្ប្រគរ់ប្រគងក្មមវធិើ ណែើមបើធានាថាវា ស្មប្រស្រតាមណរលរំេង។ 

5.3.2.2 ការវាយតម្មៃហានិភ័យ 
ការវាយតនមលហានិ្ភ័យប្រតូវាន្រំណរញស្ប្រមារ់គណប្រមាងន្ើមយួៗ។ណរលរំេង គើណែើមបើ

វភិាគ និ្ងវាយតនមលនូ្វហានិ្ភ័យអវើខលោះដែលមាន្ណៅក្នុងការរចនាគណប្រមាង ស្ក្មមភារគណប្រមាង ឬការ
វាយតនមលគណប្រមាង និ្ងកំ្េត់ស្ក្មមភាររន្ធូរន្ាយ ដែលអាច រន្ាយ ឬលុររំាត់ហានិ្ភ័យដែល
ាន្កំ្េត់អតេស្ញ្ញា េ។ ហានិ្ភ័យនឹ្ងប្រតូវាន្ រិចារណាណលើវស័ិ្យណផសងៗរន  រមួទងំដផនក្
ហរិញ្ាវតាុ កិ្ចចការពារសុ្វតាិភារ ប្ររតិរតេិការ វរបធម៌ និ្ងទិែាភារន្ណោាយ។ 
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5.3.2.3 ផ្នការការងារ 
ដផន្ការការង្ហរកំ្េត់ជំ្ហាន្ទងំអស់្ដែលប្រតូវការណែើមបើធានាថាណរលណៅ គណប្រមាងប្រតូវ

ស្ណប្រមចាន្។ ណរលរំេងនន្ឯក្ស្គរដផន្ការការង្ហរគឺណែើមបើរិចារណា ណលើប្រគរ់ទិែាភារទងំអស់្
នន្គណប្រមាង និ្ងអវើដែលប្រតូវណក្ើតណ ើងណែើមបើណធវើឱ្យវាទទួលាន្ ណជាគជ័្យ ណហើយជាធមមតាវាប្រតូវាន្
រង្ហា ញជាគំនូ្ស្តាង។ 

5.3.2.4 ផ្នការMEAL 
អងគការទស្សន្ៈឥតប្ររំដែន្ នឹ្ងរណងកើតដផន្ការតាមោន្ វាយតនមល គេណន្យយភារ និ្ង

ណរៀន្សូ្ប្រត (MEAL) ស្ប្រមារ់គណប្រមាងន្ើមួយៗដែលកំ្េត់តប្រមូវ ការឧរក្រេ៍ទងំអស់្ណែើមបើ
ប្ររមូល និ្ងវភិាគទិន្នន័្យដែលទក់្ទងនឹ្ងគណប្រមាង។ 

ធាតុផសណំៅែំណាក់្កាលណរៀរចំដផន្ការ និ្ងការរចនារញ្ចូ លរន ណែើមបើរណងកើតជា 

 ប្រក្រខ័េឌ  ូជ្ើខលគណប្រមាងចុងណប្រកាយ ដផន្ការ និ្ងេវកិា ដែលប្រតូវាន្រញ្ជូ ន្ណោយ អនក្ប្រគរ់ប្រគង
គណប្រមាងជាណទៀងទត់ណែើមបើវាយតនមលរើវឌ្ឍន្ភារដែលកំ្រុងប្រតូវាន្ណធវើណ ើងណ ព្ ោះណៅរក្ណរលណៅ
គណប្រមាង និ្ងក្មមវធិើជារន្េរនាា រ់។ 

5.4 ការអនុវតត 
ក្នុងែំណាក់្កាលអនុ្វតេគណប្រមាង រុគគលិក្ អងគការទស្សន្ៈឥតប្ររំដែន្ អនុ្វតេស្ក្មមភារ ទន់្ណរល

ណវលាតាមដផន្ការប្ររតិរតេិការ និ្ងដផន្ការការង្ហរដែលាន្រណងកើតណ ើង។ 

រាល់ស្ក្មមភារប្ររតិរតេិការនិ្ងការទទលួខុស្ប្រតូវររស់្រុគគលិក្ដែលាន្ដរងដចក្ប្រតូវាន្រញ្ញជ ក់្
ណៅក្នុងដផន្ការការង្ហរលមអិតប្ររចាសំ្ាេ ហ៍និ្ងប្ររចាដំខ។ ទងំណន្ោះរមួមាន្ ការស្ណងកតររស់្ប្រគូរណប្រងៀន្ ការ
ប្ររជំុ្ប្រគូរបំ្រទ ស្ក្មមភារទំនាក់្ទំន្ងស្ហគមន៍្ ការស្ប្រមរ ស្ប្រមួលស្ិកាខ ស្គលា និ្ងកិ្ចចប្ររជំុ្ជាមយួអនក្
ពាក់្រ័ន្ធស្ំខាន់្ៗរមួទងំការោិល័យអរ់របំ្រស្ុក្ (DOE)។ ស្ក្មមភាររែាាលស្ំខាន់្ៗប្រតូវាន្រមួរញ្ចូ ល
ផងដែរណៅក្នុងែំណាក់្កាល 

 “ ការអនុ្វតេ” ែូចជាការប្ររមូលទិន្នន័្យ ការវភិាគទិន្នន័្យ ការស្រណស្ររាយការេ៍ និ្ងស្ក្មមភាររេេុ ោះ
រណាេ ល ណហើយស្ក្មមភារទងំណន្ោះប្រតូវាន្រញ្ចូ លណៅក្នុងដផន្ការ ប្ររចាសំ្ាេ ហ៍ និ្ងប្ររចាដំខដែលស្ម
ប្រស្រណៅនឹ្ងការអនុ្វតេប្ររតិរតេិការ។ 
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ការប្រតួតរិនិ្តយស្ក្មមភារប្ររតិរតេិការកំ្ ុងណរលអនុ្វតេប្រតូវាន្ណធវើណ ើងណោយ អនក្ប្រគរ់ប្រគង
គណប្រមាងប្ររចាដំខ គេៈក្មមការប្រតួតរិនិ្តយក្មមវធិើណៅកិ្ចចប្ររជំុ្ប្ររចាសំ្ាេ ហ៍ទើ ៦ និ្ងតាមរយៈរាយ
ការេ៍នាយក្ប្ររតិរតេិប្ររចាបំ្រតើមាស្ដែលរាយការេ៍ែល់ ប្រកុ្មប្ររឹក្ាភិាល។ 

5.5 ការតាមដាន 
ែំណេើ រការតាមោន្ចារ់ណផេើមណៅែំណាក់្កាលអនុ្វតេ និ្ងរន្េរហូតែល់គណប្រមាង ប្រតូវាន្រញ្ច រ់។ 

រុគគលិក្ អងគការទស្សន្ៈឥតប្ររំដែន្ អនុ្វតេស្ក្មមភារតាមោន្ជាណរៀងរាល់នេា ប្ររចាសំ្ាេ ហ៍ និ្ងប្ររចាដំខ 
ណហើយអនក្ទទលួផលក៏្រមួចំដេក្ក្នុងការតាមោន្ស្ក្មមភារ ជាប្ររចាផំងដែរ។ 

អងគការទស្សន្ៈឥតប្ររំដែន្ ាន្រណងកើតែំណេើ រការតាមោន្ និ្ងវាយតនមលលមអិតណែើមបើ តាមោន្
ប្ររស្ិទធភារនន្វឌ្ឍន្ភារការង្ហរដែលណយើងណធវើ។ ណៅក្នុង ប្រក្រខ័េឌ  ូជ្ើខល ស្ក្មមភារ ស្ំខាន់្ៗន្ើមយួៗ
មាន្ណស្ រ ើនន្វធិាន្ការអនុ្វតេដែលប្រតូវាន្ណប្ររើណែើមបើតាមោន្វឌ្ឍន្ភារ ណរញមយួ ន្  ំនិ្ងណែើមបើវាស់្ស្ាង់ភារ
ណជាគជ័្យណធៀរនឹ្ងលទធផលក្មមវធិើជាក់្លាក់្។ ក្មមវធិើប្រតូវាន្តាមោន្ ណហើយលទធផលប្រតូវាន្វាយតនមលជា
ប្ររចាជំាមយួនឹ្ងរាយការេ៍ នផាក្នុងដែលាន្ណធវើណ ើងប្ររចាដំខ និ្ងរាយការេ៍វឌ្ឍន្ភារលមអិតរដន្ាម
ណរៀង រាល់ ៦ ដខមេង ដែលប្រតូវាន្ណាោះរុមពផាយណៅណលើណគហទំរ័រ និ្ងដចក្ចាយែល់រុគគលិក្ និ្ងស្មាជិ្ក្ 
ប្រកុ្មប្ររឹក្ាណៅអូស្រស្គេ លើ ចប្រក្ភរអង់ណគលស្ និ្ងណអៀរ ង់។ រាយការេ៍ប្ររចាំ្ ន ក៏ំ្ប្រតូវាន្ រណងកើតណ ើង
ណែើមបើផេល់នូ្វទិែាភារទូណៅនន្ស្មិទធផល និ្ងរញ្ញា ប្ររឈមរើ ន្ មុំន្ និ្ងណែើមបើ ណាោះរុមពផាយវឌ្ឍន្ភារណ ព្ ោះ
ណៅរក្ណរលណៅក្មមវធិើររស់្ណយើង។ 

គណប្រមាង MEAL ន្ើមយួៗរង្ហា ញរើស្ក្មមភារ ឧរក្រេ៍ប្ររមូលទិន្នន័្យ តារាងណរលណវលា និ្ងការ
ទទលួខុស្ប្រតូវររស់្រុគគលិក្ចំណពាោះគណប្រមាងន្ើមយួៗ។ ការប្ររមូល ទិន្នន័្យឱ្យាន្ទន់្ណរលណវលាមាន្ស្គរៈ
ស្ំខាន់្ណាស់្ណែើមបើឱ្យមាន្ភាររត់ដរន្ និ្ងការ ស្ប្រមរខលួន្ ណហើយតារាងណរលណវលាដែលាន្កំ្េត់ 
ធានាថាទិន្នន័្យ និ្ងរ័ត៌មាន្ប្រតូវាន្ ប្ររមូល និ្ងវភិាគជាណទៀងទត់ ែូណចនោះក្មមវធិើអាចវវិតេតាមតប្រមូវការ។ 
ឧរក្រេ៍តាមោន្រមួមាន្៖ គំរូរាយការេ៍ តារាងប្ររមូលទិន្នន័្យ ទប្រមង់ស្ណងកត ក្ប្រមងស្ំេួរ និ្ងការ
វាស់្ដវងជំ្នាញ។ ឧរក្រេ៍តាមោន្ជាក់្លាក់្ស្ប្រមារ់ក្មមវធិើន្ើមយួៗមាន្ដចងណៅក្នុង តារាងែំណេើ រការ 
តាមោន្ និ្ងវាយតនមលនន្ប្រក្រខ័េឌ ក្មមវធិើពាក់្រ័ន្ធ។ អនក្ទទលួផលរើក្មមវធិើក៏្ែូចជារុគគលិក្  ប្រតូវាន្រ
េេុ ោះរណាេ ល និ្ងរបំ្រទក្នុងការ ប្ររមូលទិន្នន័្យដែលកំ្រុងែំណេើ រការ ណែើមបើធានា ាន្នូ្វភារទូលំទូលាយ 
និ្ងគុេភារនន្ស្ក្មមភារតាមោន្…។ 
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5.5.1 របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព 
រាយការេ៍ប្ររចាដំខអាចឱ្យប្រកុ្មអនក្ែឹក្នារំរស់្អងគការទស្សន្ៈឥតប្ររំដែន្ អាចតាមោន្

វឌ្ឍន្ភារនន្គណប្រមាងន្ើមយួៗ។ អនក្ប្រគរ់ប្រគងគណប្រមាងន្ើមយួៗ ប្រតូវាន្ហវកឹ្ហាត់ ណែើមបើកំ្េត់
រញ្ញា ណៅណរលណក្ើតណ ើងរើមយួនេាណៅមយួនេា ណហើយនិ្ោយជាមយួមិតេភក្ដិ ឬអនក្ប្រគរ់ប្រគងររស់្
រកួ្ណគណែើមបើរិភាក្ារើវធិើលអរំផុត ក្នុងការណោោះប្រស្គយរញ្ញា ណាមយួឱ្យាន្ណលឿន្ ជាជាងការរង់ចាំ
រាយការេ៍ វឌ្ឍន្ភារប្រតូវាន្ណធវើណ ើងណៅណរលដែលរញ្ញា អាចណក្ើន្ណ ើង។ 

 

រ័ត៌មាន្ណៅក្នុងរាយការេ៍វឌ្ឍន្ភារប្រតូវាន្ណប្ររើតាមវធិើណផសងៗរន ៖ 

 

● ណែើមបើរប្រងឹងស្មតាភាររុគគលិក្ណែើមបើអរអរភារណជាគជ័្យ និ្ងស្ិក្ារើវធិើេមើ និ្ងវធិើណផសងៗរន នន្
ការង្ហរ 

● ណែើមបើរណងកើតណរឿងរា វរ័ត៌មាន្ និ្ងមាតិកាប្រររ័ន្ធផសរវផាយស្ងគមណែើមបើផសរវផាយ ែល់អនក្របំ្រទ
ររស់្ណយើង 

● ណែើមបើជូ្ន្ែំេឹងែល់ប្រកុ្មប្ររឹក្ាភិាល/ ស្មាជិ្ក្រុគគលិក្ជាន់្ខពស់្ អំរើស្មិទធផល និ្ងរញ្ញា
ប្ររឈមណៅណលើមូលោា ន្ និ្ងរណងកើន្ែំណណាោះប្រស្គយរញ្ញា ដែលអាចរ ោះពាល់ ែល់ណជាគជ័្យនន្
គណប្រមាង 

● ណែើមបើតាមោន្ស្ក្មមភារហរិញ្ាវតាុណធៀរនឹ្ងេវកិាណៅណប្រកាមក្ប្រមិតគណប្រមាង 

● ណែើមបើកំ្េត់ស្គលាណរៀន្ ឬប្រគូរណប្រងៀន្ដែលមាន្ែំណេើ រការមិន្ណទៀងទត់ និ្ងោក់្ដផន្ការណែើមបើរំ
ប្រទរកួ្ណគឱ្យណធវើឱ្យប្ររណស្ើរណ ើង 

● ណែើមបើទំនាក់្ទំន្ងជាមយួការោិល័យអរ់របំ្រស្ុក្ និ្ងរក្ាឱ្យរកួ្ណគនូ្វការរ ើក្ចំណរ ើន្ និ្ងស្ក្មមភារ
ណៅក្នុងប្រស្ុក្ររស់្រកួ្ណគ 

● ណែើមបើតាមោន្ការវិឌ្ឍន្ណ ព្ ោះណៅរក្លទធផលដែលាន្ដចងណៅក្នុងដផន្ការ យុទធស្គស្រស្េ និ្ងណប្ររង
ដផន្ការររស់្ណយើង ណហើយណធវើការផ្ទល ស់្រេូរណៅណរលចាាំច់ 

● ណែើមបើឱ្យអនក្ប្រគរ់ប្រគងគណប្រមាងទទលួខុស្ប្រតូវចំណពាោះស្ក្មមភារណៅក្នុងប្រស្ុក្ររស់្រួក្ណគ 
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● ណែើមបើណប្ររៀរណធៀរស្ក្មមភាររវាងប្រស្ុក្ថាន ក់្ 

● ណែើមបើរាយការេ៍ណៅមាច ស់្ជំ្ន្យួ និ្ងអនក្ពាក់្រ័ន្ធណផសងណទៀត 

5.5.2 មតិរតឡប់ម្នអនក្ទទលួ្ល 
ណយើងទទលួស្គគ ល់ថាវាមាន្ស្គរៈស្ំខាន់្ណាស់្ក្នុងការទទលួាន្នូ្វ មតិណោរល់រើអនក្

ទទលួផលជាប្ររចាដំែលជាឧរក្រេ៍គន្លឹោះណែើមបើតាមោន្ភារ ណជាគជ័្យនន្គណប្រមាងររស់្ណយើង។ 
ណយើងរញ្ចូ លយន្េការមតិអនក្ទទលួផលណៅក្នុង ែំណេើ រការរចនា តាមោន្ និ្ងវាយតនមលតាមវធិើណផស
ងៗរន រមួមាន្៖ ការវាយតនមលណប្រកាយស្ក្មមភារ ក្ប្រមងស្ំេួរ ប្រកុ្មណរណៅ ការស្ន្ានាណប្រៅផលូវការ 
ទប្រមង់ពាក្យរេេឹ ងនិ្ងមតិដក្លមអ ប្ររអរ់ផេល់ណោរល់ និ្ងស្ិកាខ ស្គលាស្ហគមន៍្។ ណយើងស្គេ រ់
អនក្ទទលួផលររស់្ណយើង និ្ងស្ប្រមរស្ប្រមួលក្មមវធិើររស់្ណយើងឱ្យាន្ ស្មប្រស្រ ណែើមបើធានាថារកួ្
ណគរំណរញតប្រមូវការររស់្រួក្ណគប្ររក្រណោយប្ររស្ិទធភារ។ 

5.5.3 ការរបមូលទិននន័យ 
ការប្ររមូលទិន្នន័្យផ្ទា ល់ខលួន្ទងំអស់្ប្រតូវាន្ប្ររមូលោ ងយក្ចិតេទុក្ោក់្ និ្ងប្រស្រតាម

ណរលន្ណោាយឯក្ជ្ន្ភារររស់្ណយើង។ ទិន្នន័្យប្រតូវាន្ចងប្រក្ង ណៅណលើ Spreadsheets 
ដែលប្រតូវាន្រក្ាទុក្ណៅណលើណគហទំរ័រសុ្វតាិភារររស់្ អងគការទស្សន្ៈឥតប្ររំដែន្  google drive 
ដែលប្រតូវាន្ការពារណោយពាក្យស្មាា ត់ឬ ណៅក្នុងប្រររ័ន្ធប្រគរ់ប្រគងរ័ត៌មាន្ និ្ងរាយការេ៍ ដែល
ណៅថា Civica Involve។ មូលោា ន្ទិន្នន័្យេមើណន្ោះ (ដខណមស្គ ន្  ំ២០២១) នឹ្ងណធវើឱ្យប្ររណស្ើរណ ើង
នូ្វសុ្វតាិភារ ទិន្នន័្យ ណហើយវាក៏្នឹ្ងអនុ្ញ្ញា តឱ្យអងគការទស្សន្ៈឥតប្ររំដែន្ ង្ហយប្រស្ួលក្នុង ការ
វភិាគលទធផល កំ្េត់រញ្ញា ប្ររឈម និ្ងអន្េរវស័ិ្យក្នុងរាយការេ៍ទិន្នន័្យ ទងំអស់្។ ណៅ ន្  ំ
២០២១ ទិន្នន័្យនឹ្ងរន្េរក្ាទុក្ណៅណលើ spreadsheets និ្ងផ្ទល ស់្រេូររន្េិចមេងៗ ណៅប្រររ័ន្ធ 
Civica Involve ែូចដែលប្រររ័ន្ធណន្ោះប្រតូវាន្អនុ្វតេ ជាមយួគណប្រមាងន្ើមយួៗ។ 

5.6 ការពិនិតយក្មមវិ្ីគឡើងវិញ 
ការរិនិ្តយក្មមវធិើណធវើណ ើងណៅចុងរញ្ច រ់នន្ ន្ សំ្ិក្ាន្ើមយួៗនិ្ងមុន្ណរល ន្ សំ្ិក្ាេមើចារ់ណផេើម។ ជា

ធមមតាក្នុងអំ ុងដខក្ញ្ញា ។ គណប្រមាងឆលងកាត់ែំណាក់្កាលរិនិ្តយជាណប្រចើន្ មុន្ការផ្ទល ស់្រេូរចុងណប្រកាយ ណហើយ
ការដក្ស្ប្រមួលកំ្រុងប្រតូវាន្ណធវើណ ើង។ 
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ណៅចុងរញ្ច រ់នន្ ន្ សំ្ិក្ា រុគគលិក្ររស់្ណយើងជ្យួស្ប្រមួលែល់ការប្ររ ងស្ិស្ស ប្ររចាំ្ ន  ំនិ្ងវាយ
តនមលជំ្នាញប្រគូ និ្ងប្រគូរបំ្រទ។ លទធផលណតស្េស្ិស្ស និ្ងជំ្នាញប្រគូ / ប្រគូរបំ្រទដែលប្រតូវប្ររមូលទិន្នន័្យ និ្ង
ស្ាិតិរមួជាមយួរន ណរញមយួ ន្  ំ(ែូចជាការជ្ួរជាមយួ ប្រគូរបំ្រទ និ្ងស្ាិតិស្ិកាខ ស្គលា) ប្រតូវាន្រិនិ្តយណ ើង
វញិណោយអនក្ប្រគរ់ប្រគងគណប្រមាងមុន្នឹ្ង អនក្ប្រគរ់ប្រគងក្មមវធិើ ជ្យួរកួ្ណគណែើមបើរង្ហា ញលទធផលណៅក្នុងណប្ររង
ដផន្ការប្រស្រជាមយួ សូ្ចនាក្រក្មមវធិើ។ 

ក្នុងកំ្ ុងណរលរិនិ្តយក្មមវធិើប្ររចាំ្ ន ដំែលមាន្ការចូលរមួរើរុគគលិក្ទងំអស់្ លទធផលប្រតូវាន្ 
ស្ណងខរមុន្នឹ្ងការរិភាក្ាអំរើរញ្ញា ប្ររឈម និ្ងរទរិណស្គធន៍្ណមណរៀន្ ប្រតូវាន្ឯក្ភារ។ ស្មាជិ្ក្រុគគលិក្
រមួរន ណស្នើណធវើវណិស្គធន្ក្មមណលើស្ក្មមភារក្មមវធិើដែល មាន្ណរលរំេងណធវើឱ្យរកួ្ណគកាន់្ដតមាន្ស្មតាភារ
និ្ង/ឬប្ររស្ិទធភារ។ ស្ំេូមររ ទងំណន្ោះប្រតូវាន្រិនិ្តយណ ើងវញិែំរូង ណោយគេៈក្មាម ធិការប្រតួតរិនិ្តយ
ក្មមវធិើដែល ណធវើការដក្តប្រមូវចាាំច់ណែើមបើធានាថាែំណណាោះប្រស្គយអាចអនុ្វតេាន្ និ្ងស្ណប្រមចាន្ រនាា រ់
មក្រកួ្ណគណរៀរចំណស្ចក្េើស្ណងខរនន្អនុ្ស្គស្ន៍្ដែលប្រតូវ រង្ហា ញ ជូ្ន្នាយក្ប្ររតិរតេិ និ្ងប្រកុ្មប្ររឹក្ាភិាល
ណែើមបើអនុ្ម័ត។ 

ប្ររស្ិន្ណរើមាន្ការអនុ្ម័ត អនក្ប្រគរ់ប្រគងក្មមវធិើនឹ្ងណធវើរចចុរបន្នភារគណប្រមាង ដផន្ការ និ្ងឯក្ស្គរ 
និ្ងឧរក្រេ៍ដែលពាក់្រ័ន្ធ។ ការប្រតួតរិនិ្តយរយៈណរល ៦ ដខ ណធវើណ ើងដែលផេល់ ឱ្កាស្ែល់អនក្ប្រគរ់ប្រគង
ជាន់្ខពស់្ក្នុងការរិនិ្តយណ ើងវញិ ណហើយណៅ ណរលចាាំច់ណធវើ រចចុរបន្នភារឯក្ស្គរ ក៏្ែូចជាដផន្ការប្ររតិរតេិ
ការ និ្ងដផន្ការេវកិា។ 

5.7 ការវាយតម្មៃ និងការគរៀនេរូត 
ណយើងអនុ្វតេការណរៀន្សូ្ប្រតណៅប្រគរ់ែំណាក់្កាលនន្វែេជ្ើវតិគណប្រមាងររស់្ណយើង ណហើយរិភាក្ាជា

ណទៀងទត់ វភិាគ និ្ងរិនិ្តយណមើលស្ក្មមភារគណប្រមាងររស់្ណយើង និ្ងឯក្ស្គរពាក់្រ័ន្ធ។ 

ណៅចុងរញ្ច រ់នន្អាយុកាលររស់្គណប្រមាង អនក្ប្រគរ់ប្រគងគណប្រមាង អនុ្វតេការវាយតនមល គណប្រមាងនផាក្នុង
ដែលជាទូណៅមាន្រយៈណរលរើរ - រើ ន្ សំ្ិក្ា។ ណរលរំេងនន្ការ វាយតនមលណន្ោះគឺណែើមបើវាយតនមលរើប្ររស្ិទធ
ភាររមួនន្គណប្រមាង និ្ងផលរ ោះពាល់ដែលវាមាន្ចំណពាោះ អនក្ទទលួផល។ 

ការវាយតនមលវភិាគថាណតើលទធផលស្ណប្រមចាន្ និ្ងថាណតើណរលណៅក្មមវធិើប្រតូវាន្ ស្ណប្រមចដែរឬណទ។ 
អនក្ប្រគរ់ប្រគងគណប្រមាងវាយតនមលថាណតើណរលណវលា និ្ងធន្ធាន្ប្រតូវាន្ ណប្ររើប្រាស់្ោ ងែូចណមេច, តាមរយៈការ
វាស់្ស្ាង់លទធផលនន្គណប្រមាងណធៀរនឹ្ងដផន្ការ ប្ររតិរតេិការែំរូង េវកិា និ្ងកិ្ចចប្ររមណប្ររៀងមាច ស់្ជំ្ន្យួ។ 
លទធផល និ្ងណមណរៀន្ដែលទទលួ ាន្រើការរិនិ្តយក្មមវធិើប្ររចាំ្ ន  ំប្រតូវាន្ណប្ររើជាា រា ដម ប្រតណែើមបើរង្ហា ញរើកា
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រវវិតេ ររស់្គណប្រមាង រើមយួ ន្ ណំៅមយួ ន្  ំនិ្ងណែើមបើវាយតនមលរើផលរ ោះពាល់ររស់្គណប្រមាងចំណពាោះអនក្ទទលួ
ផល ណផសងៗរន ណៅក្នុងប្រស្ុក្។ 

លទធផលស្ិក្ាររស់្ស្ិស្ស គុេភារនន្ការរណប្រងៀន្ និ្ងការចូលរមួររស់្ស្ហគមន៍្ ប្រតូវាន្វាស់្
ដវង ណធៀរនឹ្ងមូលោា ន្ណៅចុងរញ្ច រ់នន្អាយុកាលគណប្រមាងណែើមបើ វាយតនមលរើ វឌ្ឍន្ភារ និ្ងភារប្ររណស្ើរណ ើ
ង។ អនក្ប្រគរ់ប្រគងគណប្រមាងអនុ្វតេក្ប្រមងស្ំេួរជាមួយ អនក្ពាក់្រ័ន្ធ អាជាា ធរមូលោា ន្ និ្ងស្មាជិ្ក្ស្ហគម
ន៍្ណែើមបើវាយតនមលរើផលរ ោះពាល់ នន្ក្មមវធិើណផសងៗ និ្ងណែើមបើទទលួាន្ទិន្នន័្យដែលមាន្គុេភារស្ប្រមារ់
គណប្រមាងជាក់្លាក់្ ក្ប្រមងស្ំេួរប្រតូវាន្ដចក្ចាយណៅណរលកិ្ចចប្ររជំុ្ប្រគូរណប្រងៀន្ និ្ងមាតារិតាណៅចុង ន្ ំ
ស្ិក្ា ណហើយលទធផលប្រតូវាន្ណប្ររៀរណធៀរជាមយួក្ប្រមងស្ំេួរែំរូង។ អនក្ប្រគរ់ប្រគងគណប្រមាង ដផអក្ណលើការ
វាយតនមល និ្ងការវភិាគណលើរ័ត៌មាន្ដែលប្ររមូលាន្រើឧរក្រេ៍តាមោន្ និ្ងវាយតនមល រមួមាន្៖ រាយ
ការេ៍ប្ររចាដំខ និ្ងណប្ររងដផន្ការ ក៏្ែូចជាទិន្នន័្យ គុេភារ និ្ងររមិាេ ដែលប្រតូវាន្ប្ររមូលតាងំរើ
ការចារ់ណផេើមគណប្រមាង។ លទធផល និ្ងណមណរៀន្ដែល ទទលួាន្រើការវាយតនមល ប្រតូវាន្ស្ណងខរណៅក្នុងរាយ
ការេ៍មយួ និ្ងាន្ផសរវផាយែល់ រុគគលិក្ដែលពាក់្រ័ន្ធទងំអស់្ អនក្ពាក់្រ័ន្ធក្នុងតំរន់្ ស្មាជិ្ក្ប្រកុ្ម
ប្ររឹក្ាភិាល /ប្រកុ្មប្ររឹក្ាប្ររឹក្ា និ្ងមាច ស់្ជំ្ន្យួដែលពាក់្រ័ន្ធ។ 

5.8 និតិវិ្ី 
រាល់ែំណេើ រការទងំអស់្ដែលទក់្ទងណៅនឹ្ងវែេជ្ើវតិររស់្គណប្រមាងចារ់រើការរចនា គណប្រមាងរហូត

ែល់ការវាយតនមលគណប្រមាងប្រតូវាន្រិរេ៌នាោ ងលំអិតណៅក្នុងណស្ៀវណៅ ដេនាគំណប្រមាង និ្ងក្មមវធិើររស់្
អងគការទស្សន្ៈឥតប្ររំដែន្ ប្ររមទងំណស្ៀវណៅដេនា ំការតាមោន្ និ្ងវាយតនមលផងដែរ។ ណស្ៀវណៅដេនាំ
ទងំណន្ោះ ផេល់នូ្វតំេភាជ រ់ ណៅនឹ្ងឯក្ស្គរគំរូ និ្ងរ័ត៌មាន្រដន្ាមស្ប្រមារ់រុគគលិក្ណប្ររើប្រាស់្ណៅណរលណរៀរចំ
ដផន្ការ អនុ្វតេ តាមោន្ និ្ងវាយតនមលគណប្រមាងររស់្រកួ្ណគ។ 

6. ការរគបរ់គងគោលនគោបាយ 
ណរលន្ណោាយណន្ោះប្រតូវាន្អនុ្ម័តណោយប្រកុ្មប្ររឹក្ាភិាលអូស្រស្គេ លើ និ្ងប្រកុ្មប្ររឹក្ាភិាល នន្អងគភារ

ណផសងណទៀតររស់្អងគការទស្សន្ៈឥតប្ររំដែន្ ែូចដែលាន្ក្ត់ស្មាគ ល់ខាងណប្រកាម។ 

ការណធវើវណិស្គធន្ក្មម និ្ងការអភិវឌ្ឍន៍្នឹ្ងប្រតូវផេល់អនុ្ស្គស្ន៍្ែល់ប្រកុ្មប្ររឹក្ាភិាល រើណរលមយួ ណៅណរល
មយួតាមការចាត់តាងំស្មប្រស្រររស់្ថាន ក់្ែឹក្នាជំាន់្ខពស់្។ ការរិនិ្តយ ណ ើងវញិជាផលូវការប្រតូវ ាន្ដេនាកំ្នុងរយៈ
ណរលរើ ន្  ំគិតចារ់រើនេាគប្រមរ់ខរួនន្ការអនុ្ម័តណោយ ប្រកុ្មប្ររឹក្ាភិាល។ អនុ្ស្គស្ន៍្ស្ប្រមារ់ការផ្ទល ស់្រេូរតិចតចួ
អាច ប្រតូវាន្អនុ្ម័តណោយ នាយក្ប្ររតិរតេិ មុន្ណរលប្រកុ្មប្ររឹក្ា ប្រតួតរិនិ្តយណរៀងរាល់រើ ន្ មំេង និ្ងអនុ្ស្គស្ន៍្
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ស្ប្រមារ់ការ ផ្ទល ស់្រេូរនផាក្នុង ឬណរលន្ណោាយក្នុងការអនុ្វតេ អាចប្រតូវាន្អនុ្ម័តណោយ អនុ្គេៈក្មមការពាក់្
រ័ន្ធ។ 
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