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រញ្ជ ីអកសរកាត់  
 
BMS ប្របព័នធប្រគប់ប្រគង្អនកទទួលទល  
BS អង្គការបន្ទេ យស្សី 
DCA អង្គការជំនួយរបស់វហិារដាណឺម៉ាក 
CVA កម្មវធីិផ្ទេរសាច់ប្រាក់ និង្ប័ណណទូទាត់  
DPA អង្គការអភិវឌឍន៍ និង្ភាពជាម្ដគូកនុង្សកម្មភាព 
FGD ការពិភាកាប្រកមុ្ផ្ោលផ្ៅ 
FNN អង្គការបណ្ដដ ញកសិករ និង្ធម្មជាតិ  
FSP ភាន ក់ងារទដល់ផ្សវាហិរញ្ញវតថុ  
HRF ផ្វទិកាផ្្ែើយតបម្នុសសធម៌្  
IDPs អតតសញ្ហញ ណប្រគួសារប្រកីប្រក  
LWD អង្គការជីវតិម្លែលនូរ 
MoP ប្រកសួង្ខទនការ  
PDM ការតាម្ដានផ្ប្រកាយផ្ពលផ្ទេរសាច់ប្រាក់ 
PIN អង្គការ ភីពទលអីុននីត 
RAM ការវាយតម្ម្ែរហ័សផ្លើទីទារ 
RGC រាជរដាា ភិាលកម្ពុជា  
SOP នីតិវធីិប្របតិបតតិសតង់្ដារ  

 
 
 
ផ្ស្ចកដីថ្លែងអំណ្រគុណ្ 
 ផ្យើង្សូម្ខលែង្អំណរគុណចំផ្ពាុះការចូលរមួ្របស់ភាគីពាក់ព័នធសំខាន់ៗជាផ្ប្រចើន ខដលានចូលរមួ្
ចំខណកដ៏មនតម្ម្ែដល់ការចង្ប្រកង្ឯកសារផ្នុះផ្ ើង្។ ជាពិផ្សស ផ្យើង្សូម្សខម្ដង្នូវការដឹង្គុណចំផ្ពាុះ
ម្ដគូអភិវឌឍន៍ និង្អង្គការម្ដគូ ដូចជាអង្គការជីវតិម្លែលនូរ (LWD) អង្គការបន្ទេ យស្សី (BS) អង្គការអភិវឌឍន៍ និង្
ភាពជាម្ដគូកនុង្សកម្មភាព (DPA) អង្គការបណ្ដដ ញកសិករ និង្ធម្មជាតិ និង្អង្គការជីវតិ (FNN) និង្ដី (CnD) 
ខដលានសហការទតល់ព័ត៌មន និង្ម្តិលអៗ  កនុង្ការផ្រៀបចំឯកសារផ្នុះ។ ឯកសារផ្នុះ ប្រតូវានផ្ធវើបចចុបបនន
ភាព ផ្ដាយផ្ោកស្សី Casandra Gally ខដលជាទីប្របឹកាឯករាជយ និង្មនការោំប្រទលវកិាពី DANIDA តាម្រយៈ
អង្គការ DCA។  

ផ្យើង្ក៏សូម្ខលែង្អំណរគុណទង្ខដរដល់សហភាពអឺុរ ៉ាបុ ខដលានឧបតថម្ភលវកិាដល់ការបកខប្រប និង្
ការផ្ាុះពុម្ពឯកសារផ្នុះ តាម្រយៈកម្មវធីិផ្សបៀង្អាហារពិភពផ្ោក (WFP) ម្នអង្គការសហប្របជាជាតិ និង្អង្គ
ការជំនួយរបស់វហិារដាណឺម៉ាក (DCA)។ 
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ផ្ស្ចកដីផ្ទដើម្ 
ឯកសារផ្នុះមនផ្ោលបំណង្ខណនំ្ទអំពីបចចុបបននភាពនីតិវធីិប្របតិបតតិសតង់្ដារ សប្រមប់កម្មវធីិ

ផ្ទេរសាច់ប្រាក់ និង្ប័ណណទូទាត់ (CVA)។ ឯកសារផ្នុះ គួរផ្ប្របើប្រាស់ជាការខណនំ្ទជាជំហានៗ
សប្រមប់លំហូរការងារផ្ទេរសាច់ប្រាក់ម្នុសសធម៌្ ខដលផ្ធវើផ្ ើង្ទំាង្ផ្ៅមុ្នផ្ពល និង្ផ្ប្រកាយផ្ពល
ផ្ប្រោុះម្ហនតរាយធម្មជាតិ ជាពិផ្សស ផ្ៅកនុង្រយៈផ្ពលដប់ម្លៃដំបូង្បន្ទេ ប់ពីប្រពឹតតិការណ៍ទំាង្ផ្ន្ទុះ
ផ្កើតផ្ ើង្។ ផ្ោង្តាម្ផ្ោលការណ៍ខណនំ្ទ ឯកសារផ្នុះនឹង្ជួយកនុង្ការផ្ប្រជើសផ្រ ើស និង្ចុុះផ្ ម្ ុះ
អនកទទួលទលពីកម្មវធីិ ផ្ដាយបខនថម្ពីផ្លើការផ្រៀបចំ ការតាម្ដានផ្ប្រកាយផ្ពលអនុវតតផ្ដើម្បវីាយតម្ម្ែ
ប្របសិទធភាពម្នការអនុវតតផ្នុះ។  

 
ឯកសារផ្នុះ ប្រគប់ដណត ប់ខទនកសំខាន់បំទុត រមួ្មន ការចុុះផ្ ម្ ុះប្រគសួារទទួលទល ការ

ផ្ទេៀង្ផ្ទេ ត់សាថ នភាពប្រគួសារខដលានផ្ប្រជើសផ្រ ើសដល់មូ្លដាា ន ផ្ធៀបផ្ៅនឹង្លកខែណឌ ផ្ប្រជើសផ្រ ើស 
ដំផ្ណើ រការផ្ធវើផ្សចកតីសផ្ប្រម្ច យនតការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ និង្ការតាម្ដានផ្ប្រកាយផ្ពលខចកជំនួយ
ម្នុសសធម៌្។ គំរលូកខណៈវនិិចឆ័យម្នការផ្ប្រជើសផ្រ ើសប្រគួសារទទួលទលសប្រមប់ការផ្្ែើយតបផ្ៅនឹង្
ទឹកជំនន់ គឺមនផ្ៅកនុង្ឧបសម្ព័នធ ២។ 
 

 
 

ការចុុះផ្ ម្ ុះ 
វាជាការចំាច់បផ្ង្កើតលកខណៈវនិិចឆ័យផ្ប្រជើសផ្រ ើសប្រគសួារទទួលទលជាមុ្ន ផ្ហើយផ្បើអាច 

ប្រតូវផ្ធវើការចុុះផ្ ម្ ុះអនកទទួលទលជាមុ្ន ផ្ដើម្បីសនសំសំម្ចផ្ពលផ្វោ និង្កិចចការរដាាលកនុង្ផ្ពល
ប្របឈម្មុ្ែនឹង្វបិតតិខដលជិតម្កដល់។ ការផ្ប្រជើសផ្រ ើសអនកទទួលទលឲ្យានប្រតឹម្ប្រតូវ គឺជាកិចចការ 
សំខាន់បំទុត ប្របសិនផ្បើចង់្ឲ្យកម្មវធីិផ្ទេរសាច់ប្រាក់មនសកាត នុពល និង្សាត រទីទារ ផ្ ើង្វញិ។ 
 

ផ្វទិកាផ្្ែើយតរម្នុស្សធម្ ៌(HRF) 
ផ្ោលបំណង្របស់ HRF គឺប្រតូវធាន្ទឲ្យមនការសប្រម្បសប្រម្ួល និង្ការប្រាស្ស័យទាក់ទង្លអចំផ្ពាុះការ
ផ្ប្រតៀម្សប្រមប់ការសផ្គងាគ ុះបន្ទេ ន់ និង្ការផ្្ែើយតបម្នុសសធម៌្ផ្ៅកនុង្ប្របផ្ទសកម្ពុជារវាង្អង្គការសហ
ប្របជាជាតិ (UN) អង្គការមិ្នខម្នរដាា ភិាលអនតរជាតិ (INGO) និង្អង្គការអនតរជាតិ។ HRF ផ្ធវើការសហ
ការោ៉ាង្ជិតសនិទធជាមួ្យរាជរដាា ភិាល ដូចជាគណៈកមម ធិការជាតិប្រគប់ប្រគង្ផ្ប្រោុះម្ហនតរាយ (NCDM) 
ផ្ដើម្បីជួយសប្រម្ួលដល់វធីិសាស្រសតសប្រម្បសប្រម្ួល និង្មនប្របសិទធភាពកនុង្ការោំប្រទដល់ប្របជាពលរដា
ខដលរង្ផ្ប្រោុះផ្ដាយសារវបិតតិផ្ប្រោុះម្ហនតរាយ។ 
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ផ្ៅឆ្ន ំ២០០៦ ប្រកសួង្ខទនការ (MoP) ានបផ្ង្កើតកម្មវធីិប័ណណប្រកីប្រក1 ផ្ដើម្បីកំណត់អតត
សញ្ហញ ណឃំុ និង្ប្រគួសារប្រកីប្រក ខដលជាខទនកមួ្យម្នការកាត់បនថយភាពប្រកីប្រក និង្កិចចែិតែំប្របឹង្ខប្របង្
អភិវឌឍន៍ផ្សដាកិចច សង្គម្របស់រាជរដាា ភិាលកម្ពុជា (RGC)។ ប័ណណផ្នុះ មនន័យថាប្រគួសារទំាង្ផ្នុះ
ងាយនឹង្រង្ផ្ប្រោុះបំទុតផ្ៅកនុង្សហគម្ន៍ដូផ្ចនុះផ្ហើយ ប្របខហលជានឹង្មនយុទធសាស្រសតផ្ដាុះស្សាយ
តិចតួចផ្ៅផ្ពលប្របឈម្នឹង្បញ្ហា មិ្ននឹកសាម នដល់។ ផ្លើសពីផ្នុះផ្ទៀត ពួកផ្គសថិតផ្ៅកនុង្សាថ ន
ភាពមិ្នអំផ្ណ្ដយទល ផ្ៅផ្ពលនិោយអំពីកតាត ខាង្ផ្ប្រៅខដលអាចជួយដល់ការសាដ រលទធភាព
ផ្ ើង្វញិរបស់ពួកផ្គ ដូចជាប្រាក់សនសំ មច ស់បំណុល ប្រទពយសម្បតតិ ឬសមជិកសហគម្ន៍ខដលមន
្នេៈជួយ។ 

 
កម្មវតថុចម្បង្ម្នកម្មវធីិប័ណណប្រកីប្រកផ្នុះ គឺផ្ដើម្បីកាត់បនថយភាពជាន់ោន ម្នកិចចែិតែំប្របឹង្ខប្របង្ 

និង្ធនធានរបស់សាថ ប័ន និង្អង្គការផ្ទសង្ៗ កនុង្ការកំណត់អតតសញ្ហញ ណប្រកមុ្ផ្ោលផ្ៅរបស់ពួកផ្គ 
ផ្ៅផ្ពលអនុវតតកិចចអនតរាគម្ន៍ភាពប្រកីប្រក។ ផ្ោលបំណង្បន្ទេ ប់ គឺធាន្ទថាជំនួយប្រតវូានទតល់ជូន
ប្រគួសារ ខដលែវុះខាតបំទុត។ ការអនុវតតកម្មវធីិផ្ទេរសាច់ប្រាក់ខដលមនលម្អិតផ្ៅកនុង្នីតិវធីិប្របតិបតតិ
សតង់្ដារ (SOP) ផ្នុះ គឺផ្ប្របើប្រាស់លកខណៈវនិិចឆ័យប្រគួសារប្រកីប្រក ជាមូ្លដាា នសប្រមប់បផ្ង្កើតលកខណៈ
ផ្ប្រជើសរផ្សើប្រគសួារផ្ោលផ្ៅ។ 

 
ការផ្សនើសំុទិននន័យប្រគួសារប្រកីប្រក គឺអាចផ្ធវើផ្ ើង្តាម្រយៈកិចចសហការយុទធសាស្រសតជាមួ្យ

ប្រកសួង្ខទនការ និង្ផ្វទិកាផ្្ែើយតបម្នុសសធម៌្ (HRF) ។ HRF គឺានផ្កើតផ្ចញពីភាពចំាច់ផ្ដើម្បី
ផ្្ែើយតបផ្ៅនឹង្តប្រម្ូវការកនុង្ការសប្រម្បសប្រម្ួលោន រវាង្ម្ដគូអភិវឌឍន៍ ផ្ដើម្បីផ្ដាុះស្សាយតប្រម្ូវការ
បឋម្ ផ្ៅផ្ពលមនផ្ប្រោុះម្ហនតរាយផ្ទសង្ៗ ដូចជាទឹកជំនន់ និង្ផ្ប្រោុះរាងំ្សៃួត។ 

 
មុ្នផ្ពលផ្ធវើការផ្ប្រជើសផ្រ ើសជាទែូវការានចប់ផ្ទតើម្ ផ្យើង្ប្រតវូខតពិភាកា និង្ឯកភាពករវាង្

ប្រកមុ្ការងារគផ្ប្រមង្ជាមុ្ន អំពីការកំណត់ពិនេុប៉ាុន្ទម នម្នលកខណៈវនិិចឆ័យងាយរង្ផ្ប្រោុះនីមួ្យៗ។ 
បន្ទេ ប់ម្ក ផ្យើង្អាចបផ្ង្កើតគណៈកម្មការរផ្ប្រជើសផ្រ ើស ខដលមនសមជិក ៣-៥ ន្ទក់ ផ្ដាយ
អាស្ស័យផ្លើភូមិ្តូច ឬធំ ផ្ដាយពួកផ្គប្រតូវជួយឲ្យដំផ្ណើ រការផ្ប្រជើសផ្រ ើស និង្ផ្ទេៀង្ផ្ទេ ត់សាថ នភាព
ប្រគួសារទំាង្មូ្លផ្ដើរផ្ៅានរហូតដល់ចប់ចុង្ចប់ផ្ដើម្។ លកខែណឌ ផ្ោង្ (ToR) គួរខតមនផ្ៅកនុង្
ម្ដផ្ៅផ្ពលបផ្ង្កើតគណៈកម្មការ។ បន្ទេ ប់ម្កសមជិកគណៈកម្មការ អាចផ្ប្រជើសផ្រ ើសអនកទទួលទល
ឲ្យផ្ប្រចើនជាង្ចំនួន ខដលកគផ្ប្រមង្ចង់្ាន ផ្ហើយបន្ទេ ប់ម្កចំរា៉ាញ់យកតួផ្លែមួ្យ ផ្ៅកនុង្បញ្ជ ី
ប្រគួសារចុង្ផ្ប្រកាយ ផ្ៅតាម្ការចង់្ានគផ្ប្រមង្ ផ្ដាយខទអកផ្លើពិនេុសរបុម្នប្រគសួារនីមួ្យៗ ផ្ប្រកាយ
ផ្ពលដាក់ពិនេុផ្ៅតាម្លកខណៈវនិិចឆ័យផ្ប្រជើសផ្រ ើស។ ការពនយល់អំពីផ្ោលបំណង្ និង្ដំផ្ណើ រការឲ្យ
ានលអិតលអន់តំាង្ពីដំបូង្ គឺវាមនសារៈសំខាន់ សប្រមប់អនកពាក់ព័នធនឹង្គផ្ប្រមង្ អាចយល់ចាស់
អំពីយនតការផ្ប្រជើសផ្រ ើសកនុង្កម្មវធីិផ្ទេរសាចប្រាក់ទំាង្មូ្ល និង្អនុវតតឲ្យានលអ។ 

 

 
1 http://www.idpoor.gov.kh/en/hom 

http://www.idpoor.gov.kh/en/hom
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កនុង្កិចចែិតែំប្របឹង្ខប្របង្ផ្ដើម្បីកាត់បនថយអំផ្ពើពុករលួយ ជាការចំាច់ប្រតវូខតពនយល់ថា 
ទិននន័យប្រគួសារខដលប្រតូវផ្ប្រជើសផ្រ ើស គឺប្រតូវខតផ្ទេៀង្ផ្ទេ ត់ ផ្ដាយប្របងុ្ប្របយ័តន ផ្ដាយប្រតូវអនុផ្ោម្ផ្ៅ
តាម្លកខណៈវនិិចឆ័យ។ ការផ្ប្រជើសផ្រ ើសប្រគួសារ ដាក់បញ្ចូ លផ្ៅកនុង្បញ្ជ ីប្រគសួារទទួលទល តាម្ការ
យល់ផ្ោគ ឬការចង្អុលបងាា ញពីអាជាា ធរមូ្លដាា ន ឬការដាក់បញ្ចូ លម្នុសខដលមិ្នមនលកខណៈ
សម្បតតិប្រគប់ប្រោន់ ស្សបតាម្ការចង់្ាន ខដលខទអកផ្លើប្រគួសារខដលមនសាថ នភាពប្រកីប្រក គឺជាការមិ្នអាច
អត់ឱនានផ្ ើយ ផ្ទាុះកនុង្កាលៈផ្ទសៈណ្ដក៏ផ្ដាយ។ សហគម្ន៍ប្រតូវខតមនភាពមច ស់ការ និង្ឯក
រាជយ កនុង្ការកំណត់អតតសញ្ហញ ណ និង្ផ្ប្រជើសផ្រ ើសប្រគួសារទទួលជំនួយម្នុសសធម៌្ ផ្ដាយមនការ
ចូលរមួ្ ផ្ដាយឈរផ្លើមូ្លដាា ន ប័ណណប្រកីប្រក។1 

 
ផ្ៅផ្ពលបញ្ច ប់ការផ្ប្រជើសផ្រ ើសប្រគួសារផ្ដាយឈរផ្លើមូ្លដាា ន ប័ណណប្រកីប្រក ខដលជាការចុុះ

ផ្ ម្ ុះបឋម្ ផ្ៅកនុង្តំបន់សំខាន់ៗ ខដលមនហានិភ័យែពស់ ផ្ន្ទុះផ្យើង្ប្រតូវបញ្ចូ លទិននន័យប្រគួសារ
ផ្ោលផ្ៅទំាង្ផ្ន្ទុះ ផ្ៅកនុង្ប្របព័នធប្រគប់ប្រគង្ទិននន័យអនកទទួលទល (BMS) តាម្រយៈកម្មវធីិមួ្យ
ខដលមនផ្ ម្ ុះថា Humansis។ ផ្ោលបំណង្របស់គផ្ប្រមង្ BMS តាម្រយៈ Humansis គឺផ្ដើម្បី
ធាន្ទាននូវការប្រគប់ប្រគង្ទិននន័យអនកទទួលទលប្របកបផ្ដាយតមែ ភាព និង្អាចតាម្ដានតាម្ផ្ពល
ផ្វោជាក់ខសដង្ ដូចជាការចុុះផ្ ម្ ុះ ការបញ្ចូ ល ការរកាទុកទិននន័យ និង្ការផ្ធវើបចចុបបននភាព          
ជាផ្ដើម្។ កម្មវធីិ Humansis កំពុង្ប្រតូវានអនុវតតកនុង្ភាពជាម្ដគូជាមួ្យអង្គការ ភីពទលអីុននីត 
(PIN) ផ្ដើម្បជួីយសប្រម្ួលដល់ការប្រគប់ប្រគង្ទិននន័យអនកទទួលទលឲ្យានប្រគប់ប្រជុង្ផ្ប្រជាយ។  

 
កម្មវធីិ Humansis គឺជាកម្មវធីិមួ្យ ប្របកបផ្ដាយប្របសិទធភាព និង្តមែ ភាព ខដលអាចសម

ហរណកម្មជាមួ្យកម្មវធីិរបស់ធន្ទោរ វងី្ ាន ផ្ហើយវាអាចផ្ទេរសាច់ប្រាក់ផ្ដាយោម នលកខែណឌ
ផ្ៅកនុង្កិចចអនតរាគម្ន៍ផ្្ែើយតបផ្ប្រោុះអាសននបន្ទេ ន់។ គុណសម្បតតិដ៏ប្របផ្សើរបំទុតកនុង្ការផ្ប្របើប្រាស់
ប្របព័នធផ្នុះ គឺសម្តថភាពតាម្ដានទិននន័យតាម្ផ្ពលផ្វោជាក់ខសតង្ ផ្ប្រពាុះវាទតល់តមែ ភាពម្នដំផ្ណើ
ការផ្ទេរសាច់ប្រាក់។ លកខណៈពិផ្សសម្នការតាម្ដានដំផ្ណើ រការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ តាម្ផ្ពលផ្វោ
ជាក់ខសដង្របស់កម្មវធីិ Humansis អាចបំផ្ពញបខនថម្ផ្ៅផ្លើយនតការបណដឹ ង្តវា៉ា ខដលមនស្សាប់ 
ខដលនឹង្បងាា ញផ្ៅកនុង្ឯកសារផ្នុះខដរ។ ប្របព័នធប្រគប់ប្រគង្ទិននន័យ BMS ផ្ៅកនុង្កម្មវធីិ Humansis 
គឺវាទដល់នូវតមែ ភាព ភាពងាយស្សួលកនុង្ការប្រគប់ប្រគង្តាម្ផ្ពលផ្វោជាក់ខសដង្ គឺជាការជួយ
សប្រម្ួលោ៉ាង្ខាែ ំង្ដល់គផ្ប្រមង្ផ្រៀបចំទតល់ជំនួយម្នុសសធម៌្ រមួ្ទំាង្ការផ្រៀបចំបញ្ជ ីប្រគសួារ ខដលប្រតវូ
ផ្ប្រជើសផ្រ ើសសប្រមប់ការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ ផ្ៅតាម្ផ្សណ្ដរយី៉ាូជំនួយម្នុសសធម៌្ផ្ទសង្ៗ។ សូម្ផ្ម្ើលនីតិ
វធីិប្របតិបតតិកម្មវធីិ Humansis តាម្រយៈធន្ទោរវងី្ ផ្ៅកនុង្ឧបសម្ព័នធ ៤។ 

 
ប្របសិនផ្បើសាថ ប័នរបស់ផ្ោកអនកកំពុង្ផ្ប្របើប្របព័នធប័ណណទូទាត់សាច់ប្រាក់ (ខដលអនកទទួល

ទលដកប្រាក់តាម្វធីិបងាា ញប័ណណទូទាត់ផ្ៅភាន ក់ងារវងី្) ផ្ន្ទុះដំបូង្អនកប្រតវូដាក់សាច់ប្រាក់ផ្ដាយ
ម្ដជាមួ្យភាន ក់ងារវងី្ តាម្រយៈកិចចសនាខដលានបផ្ង្កើតជាមុ្ន ផ្ហើយបន្ទេ ប់ម្កអនកនឹង្ប្រតូវ
ប្របគល់ប័ណណទូទាត់ដល់អនកទទួលទលខដលអនកានផ្ប្រជើសផ្រ ើស ផ្ៅផ្ពលខដលដំផ្ណើ រការផ្ទេៀង្
ផ្ទេ ត់ផ្ ម្ ុះ ប្រតវូានបញ្ច ប់រចួរាល់។ 



នីតិវធីិប្របតិបតតិសតង់្ដារ (SOP) សប្រមប់កម្មវធីិផ្ទេរសាច់ប្រាក់  
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ការបំប្រពញួអំពីការបញ្ចូ លទិននន័យប្រគសួារផ្ដាយខទអកផ្លើប័ណណប្រកីប្រក 
 

 
 
 

ការវាយតម្ម្ែស្ម្តថភាពផ្រើកសាច់ប្ាក់កនងុម្ូលដាា ន  
ជំហានសំខាន់មួ្យខដលប្រតូវបញ្ច ប់កនុង្អំ ុង្ផ្ពល្នដល់ទឹកជំនន់ គឺសម្តថភាពផ្បើកសាច់

ប្រាក់របស់អនកទតល់ផ្សវាកម្មហិរញ្ញវតថុ ផ្ៅតាម្មូ្លដាា ន ផ្ពាលគឺភាន ក់ វងី្។ មនកតាត ជាផ្ប្រចើនខដល
ប្រតូវពិចរណ និង្វាយតម្ម្ែមុ្នផ្ពលផ្ទេរសាច់ប្រាក់តាម្រយៈភាន ក់ងារវងី្។ 

• ភាពងាយដកសាច់ប្រាក់ពីភាន ក់ងារ៖ ផ្ៅតំបន់ែែុះម្នប្របផ្ទស វងី្នឹង្មិ្នមនសាច់ប្រាក់
សុទធផ្ដើម្បបីប្រម្ងុ្ទុកសប្រមប់ការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ផ្ប្រចើនតាម្ទូរស័ពេផ្ទ។ កនុង្ករណីផ្នុះ ផ្យើង្ 
ប្រតូវជូនដំណឹង្ដល់ធន្ទោរវងី្ កនុង្រយៈផ្ពល ៤៨ ផ្ម៉ាង្មុ្នផ្ពលខដលជំនួយសាច់ប្រាក់
ប្រតូវានផ្ទេរ ផ្ដើម្បីឲ្យពួកផ្គមនផ្ពលផ្វោប្រគប់ប្រោន់ កនុង្ការផ្ប្រតៀម្សាច់ប្រាក់ទុកផ្បើក
ដល់ប្រគសួារទទួលទល។ ការែកខានមិ្នានទតល់ការជូនដំណឹង្ប្រគប់ប្រោន់ដល់
ប្របតិបតតករហិរញ្ញវតថុ គឺអាចបណ្ដដ លឲ្យមនការែវុះសម្តថភាពកនុង្ការអនុវតតកម្មវធីិផ្ទេរ
សាច់ប្រាក់ឲ្យានផ្ពញផ្លញ។ 

• ចងាៃ យពីសហគម្ន៍ផ្ៅភាន ក់ងារដកសាច់ប្រាក់៖ សមជិកសហគម្ន៍ភាគផ្ប្រចើនអាចមន
កប្រមិ្តផ្លើម្ផ្ធាាយផ្ធវើដំផ្ណើ រ (ជាទូផ្ៅអនកទទួលទលជិុះកង់្ ឬម្៉ាូតូផ្ៅកខនែង្ដកសាច់
ប្រាក់) ដូផ្ចនុះ ផ្យើង្គួរដាក់បញ្ចូ លផ្សាហ ុយផ្ធវើដំផ្ណើ រ ផ្ៅផ្ពលផ្ធវើខទនការ ជាពិផ្សសប្រតូវ
គិតពីជនចស់ជរាទង្ខដរ។ ផ្លើសពីផ្នុះផ្ទៀត ផ្យើង្ប្រតូវគិតពីសាថ នភាពទែូវផ្ៅកាន់កខនែង្
ដកសាច់ប្រាក់ ខដលអាចមនហានិភ័យទឹកជំនន់។ ប្របសិនផ្បើអនកទទួលទលមិ្នមនលទធ
ភាពផ្ៅជួបភាន ក់ងារផ្ដាយផ្ទេ ល់ផ្ទ ផ្ន្ទុះកម្មវធីិអាចជួបប្របទុះការពនារផ្ពលកនុង្ការដក
សាច់ប្រាក់។ 

• តួន្ទទីរបស់ភាន ក់ងារវងី្៖ ភាន ក់ងារវងី្ប្រតូវានរពឹំង្ថា នឹង្ប្របគល់សាច់ប្រាក់ដល់អនកទទួល
ទលខដលបងាា ញផ្លែកូដវងី្ផ្ៅកនុង្ទូរស័ពេម្ដរបស់ពួកផ្គ ឬអនកខដលបងាា ញប័ណណទូទាត់
សាច់ប្រាក់។ តួន្ទទី ឬកាតពវកិចចបខនថម្ គឺប្រតូវខតផ្ធវើការចរចជាមុ្ន ជាមួ្យប្របតិបតតករ
ហិរញ្ញវតថុ ខដលមិ្នទាន់ានចត់ទុកកិចចសហការផ្នុះថាជាខទនកមួ្យម្នវសិាលភាពការងារ
របស់ពួកផ្គផ្ៅផ្ ើយ។ 

 

ទិននន័យប្រគសួារមនប័ណណប្រកីប្រក បញ្ចូ លកនុង្ Humansis   ការប្រគប់ប្រគង់្ទិននន័យ 

លទធទល និង្ចំណុចគួរពិចរណ្ដសំខាន់ៗ 
1. អនុសសរណៈម្នការផ្ោគយល់ (MOU) ផ្លើការផ្សនើសំុផ្ប្របើប្រាស់ទិននន័យប្រគួសារប្រកីប្រកពី MoP 
2. កម្មវធីិប្របព័នធប្រគប់ប្រគង្អនកទទួលទល (BMS) ឧ. Humansis 
3. ការផ្ប្រតៀម្សហការទុកជាមុ្ន ជាមួ្យអនកទតល់ផ្សវាកម្មហិរញ្ញវតថុ (FSP) 



នីតិវធីិប្របតិបតតិសតង់្ដារ (SOP) សប្រមប់កម្មវធីិផ្ទេរសាច់ប្រាក់  
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ការវាយតម្ម្ែផ្ៅម្ូលដាា ន 
មុ្នផ្ពលផ្ធវើការទតល់ជំនួយ ចំាច់ប្រតូវមនការសិកាវាយតម្ម្ែមួ្យចំនួន ដូចជាការវាយ

តម្ម្ែផ្ៅមូ្លដាា ន (ផ្ដាយផ្ប្របើប្រាស់ឧបករណ៍វាយតម្ម្ែរហ័សរបស់ NCDM) និង្ការវភិាគរហ័សផ្លើ
ទីទារ ផ្ដើម្បទីទួលានព័ត៌មនអំពីសាថ នភាពផ្ប្រោុះម្ហនតរាយ។ ការសិកាវាយតម្ម្ែទំាង្ផ្នុះ ប្រតវូ
ការកិចចសប្រម្បសប្រម្ួលសម្ស្សបជាមួ្យអាជាា ធរ និង្ភាគីពាក់ព័នធដម្ទផ្ទៀត។ កនុង្ន័យផ្នុះ ការវាយ
តម្ម្ែអាចមនប្របសិទធភាពជាង្មុ្ន និង្ទតល់ការយល់ដឹង្ទូលំទូោយអំពីអវីខដលកំពុង្ផ្កើតផ្ ើង្។ 
ការសប្រម្បសប្រម្ួល គឺជាការចំាច់សប្រមប់ការខចករខំលកព័ត៌មនពាក់ព័នធ ការភាជ ប់ទំន្ទក់ទំនង្ 
និង្ការបំផ្ពញបខនថម្ម្នគផ្ប្រមង្។ 
 
ក. ឧរករណ៍្វាយតម្ម្ែរហស័្ររស្ ់NCDM 

បន្ទេ ប់ពីមនផ្ប្រោុះម្ហនតរាយភាែ ម្ៗ ទំាង្រាជរដាា ភិាល និង្អង្គការមិ្នខម្នរដាា ភិាល 
ចូលរមួ្ផ្រៀបចំ និង្ផ្ធវើការវាយតម្ម្ែអំពីតប្រម្វូការ ផ្ៅកនុង្តំបន់រង្ផ្ប្រោុះ។ ការវាយតម្ម្ែ គឺជាចំណុច
សំខាន់សប្រមប់ការខសវង្យល់អំពីបញ្ហា  ប្របភពបញ្ហា  និង្ទលវាិកន្ទន្ទ។ លទធទលម្នការវាយតម្ម្ែ
ផ្នុះ នឹង្ទតល់ជាមូ្លដាា នចំាច់សប្រមប់ការផ្ធវើផ្សចកតីសផ្ប្រម្ចចិតត និង្ផ្រៀបចំខទនការសកម្មភាព
ផ្្ែើយតបនឹង្ផ្ប្រោុះម្ហនតរាយ។ 

 
ផ្ោលបំណង្ម្នឧបករណ៍វាយតម្ម្ែរហ័ស គឺផ្ដើម្បីទទួលាននូវការយល់ដឹង្អំពីភាព

អាសនន កនុង្ផ្ពលពីរបីម្លៃដំបូង្បន្ទេ ប់ពីមនផ្ប្រោុះម្ហនតរាយផ្កើតផ្ ើង្ភាែ ម្ៗ។ ឧបករណ៍ផ្នុះមន
លកខណៈឯករាជយពីការវាយតម្ម្ែអនតរទីភាន ក់ងារផ្ទសង្ផ្ទៀតដូចជា PRISM របស់ WFP 
(https://www.prism-kh.info)។ ប៉ាុខនត ឧបករណ៍ PRISM អាចោំប្រទ HRF និង្ NCDM និង្អាចទតល់
ព័ត៌មនលម្អិតចំាច់សប្រមប់ការផ្រៀបចំការផ្្ែើយតបរហ័ស។  

 
លទធទលម្នការវាយតម្ម្ែបឋម្ផ្នុះ មនផ្ោលបំណង្ជូនដំណឹង្អំពីការផ្រៀបចំដំណ្ដក់

កាលដំបូង្ម្នការផ្្ែើយតបសប្រមប់រយៈផ្ពល ៦-៨ សាត ហ៍ដំបូង្។ ការវាយតម្ម្ែមួ្យផ្ទៀតគួរខតផ្ធវើ
ផ្ ើង្ផ្ៅផ្ពលផ្ប្រកាយ ផ្ដើម្បីទទួលានព័ត៌មនសីុជផ្ប្រៅបខនថម្ផ្ទៀតម្នសាថ នភាពម្នុសសធម៌្ និង្
ផ្ដើម្បីខកលម្អយនតការផ្្ែើយតបឲ្យានសម្ស្សបប្របសិនផ្បើចំាច់។ 
 
ខ. ការតម្ម្ែរហស័្ផ្លើទីទារ (RAM) 

ការវាយតម្ម្ែទីទារ គឺជាការចំាច់ មិ្នប្រតឹម្ខតផ្ដើម្បកំីណត់ថាផ្តើទីទារផ្ៅដំផ្ណើ រការ ឬ
ោ៉ាង្ណ្ដផ្ន្ទុះ ប៉ាុខនតក៏ផ្ដើម្បីទទួលានព័ត៌មនអំពីកប្រមិ្តម្នភាពងាយរង្ផ្ប្រោុះ និង្យុទធសាស្រសតផ្ដាុះ
ស្សាយរបស់ប្រគួសារនីមួ្យៗ ទង្ខដរ។ វាអាចបងាា ញថាផ្តើកខនែង្ណ្ដខដលគួរមនកិចចអនតរាគម្ន៍ទី
ទារផ្ដាយប្របផ្ោល ផ្ដើម្បីោំប្រទដល់ប្របព័នធទីទារសំខាន់ៗ និង្ថាផ្តើ ទីទារដំផ្ណើ រោ៉ាង្ណ្ដ មុ្ន
ផ្ពលមនវបិតតិ។ ភាពសមុគសាម ញម្នការវាយតម្ម្ែទីទារគួរខកសប្រម្ួលឲ្យស្សបផ្ៅតាម្ដំណ្ដក់កាល 
និង្វសិាលភាពម្នភាពអាសនន វសិាលភាពម្នគផ្ប្រមង្ និង្សាថ នភាពជាក់ខសតង្។ ផ្គក៏ទទួលសាគ ល់
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ទង្ខដរថា ការផ្ធវើកិចចអនតរាគម្ន៍ម្នុសសធម៌្ជាញឹកញាប់ ផ្កើតផ្ ើង្ផ្ៅកនុង្បរោិកាសមនបញ្ហា
ប្របឈម្ ខដលសតង់្ដារលអោ៉ាង្ណ្ដ ក៏អាចនឹង្ពិាកសផ្ប្រម្ចាន។ ដូផ្ចនុះ ការពិផ្ប្រោុះផ្ោបល់
កប្រមិ្តសហគម្ន៍ផ្លើទីទារខដលផ្ផ្ទត តផ្លើពាណិជជករ និង្អនកទទួលទលអាចមនភាពប្រគប់ប្រោន់
ផ្ៅកនុង្កាលៈផ្ទសៈមួ្យចំនួន។2 

 

មនហានិភ័យមួ្យចំនួនទាក់ទង្នឹង្ការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ ខដលចំាច់ប្រតូវពិចរណ្ដមុ្នផ្ពល
ផ្ប្រជើសផ្រ ើសយនតការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ណ្ដមួ្យជាជំនួយម្នុសសធម៌្។ ឧទាហរណ៍ ប្របសិនផ្បើសាច់ប្រាក់
ប្រតូវានផ្ប្របើប្រាស់ផ្ៅកនុង្ទីទារទន់ផ្ែាយខដលមិ្នប្រតូវានទគត់ទគង់្ទាន់នឹង្តប្រម្ូវការផ្កើនផ្ ើង្
ផ្ន្ទុះ ជំនួយជាសាច់ប្រាក់អាចផ្ធវើឲ្យម្លែទំនិញផ្ ើង្ម្លែ និង្បង្កជាអតិទរណ្ដ។ ដូផ្ចនុះការវាយតម្ម្ែ
រហ័សផ្លើទីទារ (RAM)3 គឺជាការចំាច់ប្រតូវខតសិកា ផ្ដើម្បីទតល់ការយល់ដឹង្បឋម្ និង្រហ័សអំពីទី
ទារសំខាន់ៗកនុង្ផ្ពលភាែ ម្ៗ បន្ទេ ប់ពីមនបញ្ហា ឱនភាពទីទារ។  

 
RAM អាចជួយពប្រងឹ្ង្ការវភិាគផ្លើការផ្្ែើយតប តាម្រយៈការទតល់ទិននន័យទីទារចំាច់

សប្រមប់ផ្ធវើការសផ្ប្រម្ចចិតត ផ្ដាយខទអកផ្លើព័ត៌មនសម្ស្សប អំពីយនតការទតល់ជំនួយម្នុសសធម៌្ 
(ឧទាហរណ៍ ការទតល់ជំនួយជាវតថុ ឬជាសាច់ប្រាក់) ប្របសិនផ្បើមនការទតល់ជំនួយសផ្គងាគ ុះ។ 
ឧបករណ៍ខដលផ្ប្របើប្រាស់កនុង្ RAM ដូចជាឧបករណ៍ផ្ធវើខទនទីទីទារ ក៏អាចបងាា ញពីលទធភាព
សប្រមប់កិចចអនតរាគម្ន៍ោំប្រទទីទារ និង្កំណត់ចំណុចចូល ផ្ដើម្បីោំប្រទដល់ការសាដ រផ្ ើង្វញិនូវទី
ទារទង្ខដរ។ ដូផ្ចនុះ RAM មិ្នមនភាពលផ្ម្អៀង្ផ្ៅរកទប្រម្ង់្ជាក់ោក់ម្នការផ្្ែើយតបផ្ទ ខតវាជួយ
សប្រម្បសប្រម្ួលការ្ែុុះបញ្ហច ំង្អំពីជផ្ប្រម្ើសផ្្ែើយតបោ៉ាង្ទូលំទូោយ។ សូម្ផ្ម្ើលកប្រម្ង្សំណួរ 
RAM ផ្ៅឧបសម្ព័នធ ៣។ 

  

 
2 http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/ECHO_Cash_Vouchers_Guidelines.pdf 
3 https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4199.pdf 

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/ECHO_Cash_Vouchers_Guidelines.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4199.pdf
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គំនូស្រំប្ពួញផ្ស្ចកដីស្ផ្ប្ម្ចចិតត 

 

  

 ផ្សចកដីសផ្ប្រម្ចចិតតសប្រមប់យនតការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ 

ផ្តើការផ្ទេរសាច់ប្រាក់មនភាពសម្ស្សប
ចំផ្ពាុះតប្រម្ូវការខដលានកំណត់របស់អនក
ទទួលទលផ្ោលផ្ៅខដរឬផ្ទ? 

ផ្តើអនកទទួលទលអាចផ្ៅកាន់ទារកនុង្មូ្លដាា នាន
ខដរឬផ្ទ? ផ្តើទារដំផ្ណើ រការផ្ពញផ្លញខដរឬផ្ទ? 

ពិចរណ្ដផ្ទែ ស់បដូរផ្ៅជាការផ្ទេរជាវតថុ
ជំនួសវញិ 

ពិចរណ្ដផ្ទែ ស់បដូរផ្ៅជាការផ្ទេរជា
វតថុជំនួសវញិ 

 

ផ្តើភាគីពាក់ព័នធអាចចូលផ្ៅកាន់តំបន់ផ្ន្ទុះ ផ្ហើយ
មនលទធភាពផ្ធវើការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ានខដរឬផ្ទ? 

ផ្ធវើជាម្ដគូជាមួ្យភាគីខដលមនសម្តថភាព/ 
កសាង្សម្តថភាព/ពិចរណ្ដផ្ទែ ស់បដូរផ្ៅជា
ការផ្ទេរជាវតថុជំនួសវញិ 

 

 

 ពិចរណ្ដផ្ទែ ស់បដូរផ្ៅជាការផ្ទេរជាវតថុជំនួសវញិ 
ឬខបង្ខចកតាម្រយៈភាគីទីបី 

 

 

 

ផ្តើអាចកាត់បនថយហានិភ័យផ្ប្រោុះថាន ក់ចំផ្ពាុះ
បុគគលិកពាក់ព័នធ ានខដរឬផ្ទ? 

ផ្តើមនកខនែង្ផ្បើកសាច់ប្រាក់ជាក់ខសដង្ខដលអាច
ងាយស្សួលផ្ចញចូលផ្ដាយសុវតថិភាពខដរឬផ្ទ? 

ផ្តើតម្ម្ែអាហារផ្ៅខតដខដលអំ ុង្រយៈផ្ពលម្នកម្ម
វធីិខដរឬផ្ទ? 

ផ្តើកម្មវធីិផ្ទេរសាច់ប្រាក់មនប្របសិទធភាពម្លែចំណ្ដយ
ខដរឬផ្ទផ្ដាយពិចរណ្ដផ្លើម្លែចំណ្ដយរដាាល និង្
នីតិវធីិជាមួ្យតួអង្គម្នុសសធម៌្? 

បដូរផ្ៅជផ្ប្រម្ើសផ្ទសង្ផ្ទៀត 

ពិចរណ្ដទដល់ជំនួយជាវតថុជំនួសវញិ 

ពិចរណ្ដជផ្ប្រម្ើសផ្ទសង្ផ្ទៀត 

ចប់ផ្ទដើម្អនុវតតកម្មវធីិផ្ទេរប្រាក់ 

ាទ/ចស ៎

ផ្ទ 

ផ្ទ 

ផ្ទ 

ផ្ទ 

ផ្ទ 

ផ្ទ 

ផ្ទ 

ាទ/ចស ៎

ាទ/ចស ៎

ាទ/ចស ៎

ាទ/ចស ៎

ាទ/ចស ៎

ាទ/ចស ៎
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ការផ្្ែើយតបខទនកម្នុសសធម៌្ អាចមនទំាង្ជាសាច់ប្រាក់ ឬជាវតថុ ឬរមួ្បញ្ចូ លទំាង្ពីរផ្ដាយ
អាស្ស័យផ្លើសាថ នភាព។ ឯកសារផ្នុះ គឺជានីតិវធីិប្របតិបតតិសតង់្ដារ (SOP) សប្រមប់ការផ្ទេរសាច់
ប្រាក់ ផ្ហើយមិ្នគិតអំពីជំនួយជាផ្សបៀង្អាហារ ឬប្របផ្ភទទំនិញផ្ទសង្ផ្ទៀតផ្ទ។ ការកំណត់យនតការ 
ទតល់ជំនួយ គឺជាការចំាច់ប្រតូវខទអកផ្លើការវភិាគ និង្ទិននន័យជាប្របព័នធខដលប្របមូ្លានពីមូ្លដាា
ន។ គំនូសបំប្រពួញផ្សចកដីសផ្ប្រម្ចចិតត អាចប្រតវូានផ្ប្របើប្រាស់ ប្របសិនផ្បើតួអង្គម្នុសសធម៌្ប្រតូវប្របមូ្ល
យកព័ត៌មនពាក់ព័នធ ដូចជាការវភិាគសាថ នភាពរមួ្ទំាង្ការវាយតម្ម្ែតប្រម្វូការ ការវភិាគទីទារបឋម្
អនកទតល់ផ្សវាកម្មហិរញ្ញវតថុ និង្ការវភិាគហានិភ័យជាផ្ដើម្។ គំនូសបំប្រពួញផ្សចកដីសផ្ប្រម្ចចិតត ទតល់
ឲ្យនូវតួអង្គម្នុសសធម៌្ជាមួ្យនឹង្ភាពសម្ផ្ហតុទលខដលអាចទុកចិតតាន ផ្ៅផ្ពលកំណត់យនតការ
ផ្ទេរសាច់ប្រាក់ខដលសម្ស្សបបំទុត ថាផ្តើជា -ឬរមួ្បញ្ចូ លទំាង្ពីរសាច់ប្រាក់ ប័ណណទូទាត់ ជាវតថុ ។ 
នីតិវធីិប្របតិបតតិសតង់្ដារ (SOP) ផ្នុះផ្ផ្ទត តផ្លើការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ក៏ផ្ដាយ ក៏មនការផ្លើកទឹកចិតតឲ្យផ្ធវើ
ការវាយតម្ម្ែជាប្របចំថា ផ្តើកិចចការផ្នុះផ្ៅខតបនតសប្រមប់ជាការអនុវតតលអបំទុត កនុង្សាថ នភាពជាក់
ោក់ផ្នុះខដរឬផ្ទ? 

 
ការសផ្ប្រម្ចចិតតថាផ្តើចំនួនសាច់ប្រាក់ប្រតូវផ្ទេរសប្រមប់អនកទទួលទលមន ក់ ប៉ាុន្ទម នផ្ន្ទុះ គឺ 

ចំាច់ប្រតវូខតខទអកផ្ៅផ្លើលទធទលម្នការវាយតម្ម្ែទីទារ កញ្ច ប់ចំណ្ដយអបបបរម (MEB) កញ្ច ប់
ផ្្ែើយតបអបបបរម កញ្ច ប់ផ្្ែើយតបអបបបរម (HRF) ផ្ហើយជាការពិត ផ្យើង្ប្រតវូលឹែង្ខលែង្រវាង្ 
ធនធានខដលផ្យើង្មន ផ្ធៀបនឹង្ចំនួនអនកទទួលទលផ្ោលផ្ៅ ខដលប្រតវូទតល់ជំនួយម្នុសសធម៌្។ 

 
បខនថម្ពីផ្លើការវាយតម្ម្ែរហ័ស ការវាយតម្ម្ែតប្រម្ូវការ និង្ការវាយតម្ម្ែរហ័សសប្រមប់ទី

ទារ ប្របការចំាច់មួ្យផ្ទៀត គឺការពិចរណ្ដផ្លើកតាត មួ្យចំនួនខដលអាចប៉ាុះពាល់ដល់ការសផ្ប្រម្ច
ចិតតកនុង្ការផ្ប្របើប្រាស់យនតការទតល់ជំនួយជាសាច់ប្រាក់ ដូចជាបញ្ហា សនតិសុែ សម្តថភាពបុគគលិក 
ផ្យនឌ័រ ការការពារ ប្រកមុ្ងាយរង្ផ្ប្រោុះ រមួ្ទំាង្ អនកខដលមនពិការភាព (PWD) ស្រសតីមនម្ទេផ្ពាុះ និង្
បំផ្ៅផ្ដាុះកូន (PLW) ជនចស់ជរា និង្អនកផ្ទសង្ផ្ទៀត ប្រពម្ទំាង្ប្របសិទធិភាពម្លែចំណ្ដយ។ នីតិវធីិរដា
ាលរបស់តួអង្គម្នុសសធម៌្ និង្ការវភិាគផ្លើភ័សតុភាររបស់តួអង្គម្នុសសធម៌្ និង្អនកទគត់ទគង់្ទីទារក៏
គួរប្រតូវយកម្កពិចរណ្ដខដរ។ 
 

ការកំណ្ត់លវិកាផ្ទេរសាច់ប្ាក់ 
 ការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ នឹង្ប្រតូវផ្លើកយកម្កពិភាកាោ៉ាង្ទូលំទូោយ តាម្រយៈការទតល់មូ្លនិ
ធិអនតរជាតិ និង្តារាង្លម្អិត អំពីការគណន្ទថា ផ្តើចំនួនសាច់ប្រាក់ចំាច់ប៉ាុន្ទម នសប្រមប់តប្រម្ូវការ
ផ្សបៀង្អាហារ និង្អាហារបូតថម្ភមូ្លដាា នរបស់ប្របជាជន ខដលកំពុង្ប្របឈម្នឹង្ទឹកជំនន់ និង្មិ្ន
មនអាហាររកាទុកផ្ៅទេុះរបស់ពួកផ្គ។ លវកិាក៏ប្រតវូានគណន្ទផ្ដាយផ្ោង្តាម្វសិាលភាពម្ន
គផ្ប្រមង្ (ចំនួនអនកទទួលទល) និង្មូ្លនិធិខដលប្រតវូានកំណត់សប្រមប់កម្មវធីិទង្ខដរ។ 
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ផ្ដើម្បីផ្ធវើការគណន្ទានប្រតឹម្ប្រតូវ ផ្គប្រតូវគិតគូរអំពីតម្ម្ែទីទារ ផ្ៅផ្ពលផ្ទេរសាច់ប្រាក់ផ្ប្រពាុះ
តម្ម្ែទំនិញនឹង្ផ្កើនផ្ ើង្ផ្ៅផ្ពលមនទឹកជំនន់។ វាជាការសំខាន់ទង្ខដរ កនុង្ការគិតគូរថា តម្ម្ែម្ាូប
អាហារអាចនឹង្ខប្របប្របួលពីផ្ែតតមួ្យផ្ៅផ្ែតតមួ្យ។ 
 

ជាចុង្ផ្ប្រកាយ ការមនលវកិាបប្រម្ងុ្ក៏មនភាពសំខាន់ទង្ខដរ។ ផ្នុះផ្ដាយសារខតអាចមន
ការរមួ្បញ្ចូ លោន ផ្ៅន្ទទីចុង្ផ្ប្រកាយម្នអនកទទួលទលខដលអំពាវន្ទវរកជំនួយ តាម្រយៈការទំន្ទក់
ទំនង្ម្កយនតការបណតឹ ង្ ផ្ហើយប្រតូវានរកផ្ឃើញថាមនលកខណៈសម្បតតិប្រគប់ប្រោន់សប្រមប់ទទួល
ានការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ផ្នុះ។ ការគិតគូរសប្រមប់កាលៈផ្ទសៈទំាង្ផ្នុះ គឺជាជំហានសំខាន់មួ្យ
ចំផ្ពាុះភាពផ្ជាគជ័យម្នកម្មវធីិ។ 
 

 
 

ការផ្ទេៀងផ្ទេ ត់ប្គួសារទទួលទល 
ការមនទិននន័យប្រគសួារមនប័ណណប្រកីប្រក ឬបញ្ជ ីប្រគសួារផ្ទសង្ផ្ទៀតណ្ដមួ្យខដលរកាទុក

ផ្ដាយរាជរដាា ភិាល គឺជាចំណុចចប់ផ្ទតើម្ដ៏លអសប្រមប់ការចុុះផ្ ម្ ុះជាមុ្ននូវអនកទទួលទលផ្ៅ
កនុង្សហគម្ន៍ខដលមនហានិភ័យកនុង្ផ្ពលមនវបិតតិ។ ផ្ទាុះជាោ៉ាង្ណ្ដក៏ផ្ដាយ ការផ្ទេៀង្ផ្ទេ ត់
បញ្ជ ីផ្នុះ គឺជាជំហានមួ្យខដលមិ្នអាចរលំង្ានផ្ហើយមនសារៈសំខាន់ ផ្ដើម្បីសផ្ប្រម្ចានលទធ
ទលផ្ជាគជ័យ។ ទិននន័យប្រគួសារមនប័ណណប្រកីប្រកមិ្នប្រតឹម្ខតប្រតូវផ្ធវើការផ្ទេៀង្ផ្ទេ ត់ប៉ាុផ្ណ្ដណ ុះផ្ទ ប៉ាុខនតក៏
ជាការសំខាន់ទង្ខដរខដល BMS ប្រតូវានផ្ធវើបចចុបបននភាពជាមួ្យនឹង្ព័ត៌មនលមីៗបន្ទេ ប់ពីដំផ្ណើ រការ
ផ្នុះប្រតូវានបញ្ច ប់។ 

 
ដូចខដលានផ្រៀបរាប់ពីមុ្ន គណៈកម្មការផ្ប្រជើសផ្រ ើសគួរខតប្រតវូានបផ្ង្កើតផ្ ើង្ផ្ៅផ្ពល

ផ្ប្រជើសផ្រ ើស និង្ចុុះផ្ ម្ ុះអនកទទួលទល។ តួន្ទទីរបស់គណៈកម្មការផ្នុះ គឺផ្ដើម្បីោំប្រទដល់បុគគលិក
ម្នុសសធម៌្កនុង្ការស្សង់្ និង្តាម្ដានទិននន័យឲ្យានរហ័ស និង្ធាន្ទប្របសិទធភាពម្នដំផ្ណើ រការទំាង្
មុ្ន និង្ផ្ប្រកាយផ្ពលមនវបិតតិ។ គណៈកម្មការផ្ប្រជើសផ្រ ើសផ្នុះ ប្រតូវខតមនទីតំាង្ផ្ៅកនុង្មូ្លដាា ន 
និង្មិ្នលផ្ម្អៀង្។ ពួកោត់អាចជាអនកសម័ប្រគចិតត។ ជាការលអ លកខែណឌ ផ្ោង្សប្រមប់គណៈកម្មការ
ប្រតូវខតានបផ្ង្កើតផ្ ើង្។ ទិដាភាពដ៏មនតម្ម្ែបំទុតមួ្យម្នការមនគណៈកម្មការផ្ៅកនុង្មូ្លដាា ន
ផ្នុះ គឺថាពួកផ្គនឹង្មនចំផ្ណុះដឹង្អំពីព័ត៌មនបចចុបបននភាពទាក់ទង្នឹង្ការផ្ទែ ស់បតូរសាថ នភាព  ឬ
កាលៈផ្ទសៈម្នការរស់ផ្ៅ ដូចជាសាថ នភាពប្រគួសារការមនម្ទេផ្ពាុះ ការបំផ្ៅផ្ដាុះកូន ជនចស់ជរា 

លទធទល និង្ចំណុចគួរពិចរណ្ដសំខាន់ៗ 
1. រាយការណ៍វាយតម្ម្ែរហ័ស 
2. រាយការណ៍វាយតម្ម្ែរហ័សផ្លើទីទារ (ឧបសម្ព័នធ ៣) 
3. គំនូសបំប្រពួញផ្សចកដីសផ្ប្រម្ចចិតត 
4. រាយការណ៍តម្ម្ែតប្រម្ូវការ និង្អនុសាសន៍ 

 



នីតិវធីិប្របតិបតតិសតង់្ដារ (SOP) សប្រមប់កម្មវធីិផ្ទេរសាច់ប្រាក់  

អង្គការជំនួយរបស់វហិារដាណឺម៉ាក | កម្មវធីិផ្ទេរសាច់ប្រាក់ និង្ប័ណណទូទាត់|  13 

 

ផ្កមង្កំប្រពា ប្រគសួារខដលមនកូនផ្ប្រចើនផ្ប្រកាម្អាយុ ៥ ឆ្ន ំ និង្ការវវិតតម្នផ្ម្ផ្រាគផ្អដស៍/ជំងឺ្ផ្អដស៍ ជា
ផ្ដើម្។ 

 
បញ្ជ ីប្រគសួារមនប័ណណប្រកីប្រកបឋម្នឹង្ប្រតូវានទតល់ជូនផ្ដាយរដាាលមូ្លដាា ន និង្អនកដឹកនំ្ទ

សហគម្ន៍។ ការចូលរមួ្របស់ពួកផ្គ គឺជាការចំាច់ ផ្ប្រពាុះពួកផ្គអាចមនព័ត៌មនបចចុបបននភាពលមីៗ
បំទុត និង្អាចជួយដល់សាថ ប័នរបស់ផ្ោកអនកឲ្យផ្ធវើការងារផ្នុះានកាន់ខតមនប្របសិទធភាពផ្ពល
ផ្វោជាង្មុ្ន។ ម្ា៉ាង្វញិផ្ទៀត វាក៏ជាការសំខាន់ទង្ខដរខដលប្រតូវសង្កត់ធៃន់ថាលកខណៈវនិិចឆ័យម្ន
ការផ្ប្រជើសផ្រ ើសប្រតូវខតមនលកខណៈសីុោន នឹង្លកខែណឌ ផ្ប្រជើសផ្រ ើសប្រគួសារមនប័ណណប្រកីប្រក ប៉ាុខនតមិ្ន
កំណត់ថាប្រតវូខតដូចទំាង្ស្សុង្ផ្ន្ទុះផ្ទ ផ្ហើយការផ្ប្រជើសផ្រ ើសផ្ដាយមនការលផ្ម្អៀង្ផ្ដើម្បបី្របផ្ោជន៍
ផ្ទេ ល់ែែួននឹង្មិ្នប្រតវូអត់ឱនផ្ ើយផ្ទាុះផ្ៅកនុង្កាលៈផ្ទសៈណ្ដក៏ផ្ដាយ។ ព័ត៌មនសំខាន់បំទុត
មួ្យខដលប្រតវូប្របមូ្លកនុង្អំ ុង្ផ្ពលផ្នុះ គឺផ្លែទូរស័ពេខដលផ្ប្របើប្រាស់ចុង្ផ្ប្រកាយបង្អស់របស់អនក
ទទួលទល។ បន្ទេ ប់ម្កផ្លែទូរសពេផ្នុះប្រតូវបញ្ចូ លផ្ៅកនុង្សំណំុទិននន័យ BMS។ 

 
ការចូលរមួ្របស់ថាន ក់ដឹកនំ្ទមូ្លដាា ន និង្សហគម្ន៍ គឺជាការចំាច់កនុង្ដំផ្ណើ រការផ្ទេៀង្

ផ្ទេ ត់សាថ នភាពប្រគួសារ ផ្ដើម្បីធាន្ទតមែ ភាព និង្ប្របសិទធភាពម្នការកំណត់ប្រគួសារផ្ោលផ្ៅ។ 
សមជិកសហគម្ន៍ខដលរង្ទលប៉ាុះពាល់ផ្ដាយផ្ប្រោុះម្ហនតរាយណ្ដមួ្យ នឹង្កាែ យផ្ៅជាខទនកមួ្យ
ម្នដំផ្ណើ រការផ្ប្រជើសផ្រ ើស ផ្ហើយពួកផ្គប្រតវូចុុះផ្ ម្ ុះផ្ដាយខទអកផ្លើលកខណៈវនិិចឆ័យផ្ប្រជើសផ្រ ើស
ខដលានប្រពម្ផ្ប្រពៀង្ោន ។ ជាការលអ ការចុុះផ្ទេៀង្ផ្ទេ ត់សាថ នភាពប្រគួសារខដលានផ្ប្រជើសផ្រ ើស គឺប្រតូវ
ានផ្ធវើផ្ ើង្ផ្ដាយបុគគលឯករាជយ ឬអពាប្រកឹត។ 
 
កំណត់សមគ ល់៖ កនុង្អំ ុង្ផ្ពលផ្ទេៀង្ផ្ទេ ត់សប្រមប់លកខណៈវនិិចឆ័យភាពងាយរង្ផ្ប្រោុះផ្ទសង្ផ្ទៀត
ថាពិតជាប្រគួសារ ឬប្រកុម្ប្រគួសារខដលមនែវុះសម្តថភាព/ មនសម្តថភាពទាបកនុង្ការប្រទប្រទង់្ និង្
ាត់បង់្សកម្មភាពចិញ្ច ឹម្ជីវតិ ឧទាហរណ៍ ប្របសិនផ្បើស្រសតីមនម្ទេផ្ពាុះ មនប្របភពចំណូលប្រគប់ប្រោន់ 
ឬមនយុទធសាស្រសត/ យនតការផ្្ែើយតបប្របផ្សើរជាង្លកខណៈវនិិចឆ័យដូចោន ផ្នុះ ផ្ន្ទុះអនកផ្ន្ទុះមិ្នមន
សិទធិទទួលការោំប្រទផ្នុះផ្ទ។
 
ដំផ្ណើ រការចុុះផ្ទេៀង្ផ្ទេ ត់ 
 

សកម្មភាព  ជំហាន 
ការសប្រម្បសប្រម្ួល និង្
ការប្រាស្ស័យទាក់ទង្ 

 
១. ជួបជាមួ្យម្គនតីរដាា ភិាល ម្គនតីប្រគប់ប្រគង្ផ្ប្រោុះម្ហនតរាយផ្ដើម្បីប្រាប់អំពីផ្ោល

បំណង្ វធីិសាស្រសតសកម្មភាព។ សូម្បខនថម្សកម្មភាពសកម្មភាពបនតជាប្របចំ។ 
២. ជូនដំណឹង្ពួកផ្គអំពី BMS យនតការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ ឧទាហរណ៍កម្មវធីិ Humansis     

ប័ណណប្រកីប្រក (IDPoor) លទធទលម្នការវាយតម្ម្ែតប្រម្វូការ រមួ្ទំាង្ការវភិាគទីទារ។ 



នីតិវធីិប្របតិបតតិសដង់្ដារ (SOP) សប្រមប់កម្មវធីិផ្ទេរសាច់ប្រាក់  

អង្គការជំនួយរបស់វហិារដាណឺម៉ាក | កម្មវធីិផ្ទេរសាច់ប្រាក់ និង្ប័ណណទូទាត់|  14 

 

៣. វាយតម្ម្ែផ្ ើង្វញិនូវខទនការ និង្សកម្មភាពរបស់រដាា ភិាល បន្ទេ ប់ពីការវាយ
តម្ម្ែតប្រម្ូវការផ្ដើម្បបីញ្ហជ ក់ផ្ ើង្វញិ ប្រពម្ទំាង្សុវតថិភាព និង្ភាពអាចទទួលាន
ទង្ខដរ។ 

៤. ជូនដំណឹង្ភាគីពាក់ព័នធអំពីយនតការទតល់ម្តិផ្ោបល់ និង្ខែសទូរស័ពេ 
សប្រមប់សខម្ដង្ការមិ្នផ្ពញចិតត។ 

 
ការចុុះពិនិតយផ្ទេ ល់តាម្
សហគម្ន៍ និង្ការចុុះ
ផ្ទេៀង្ផ្ទេ ត់ 
 

 
៥. អផ្ញ្ជ ើញថាន ក់ដឹកនំ្ទសហគម្ន៍ និង្តំណ្ដង្បុរស ស្រសតី គផ្ប្រមង្ គផ្ប្រមង្ផ្លើកកម្ពស់

ផ្សចកតីម្លែលនូររបស់ស្រសតី (PWD) កុមរ និង្ម្នុសសចស់ផ្ដើម្បីប្រាប់អំពីផ្ោល
បំណង្ វសិាលភាព និង្វធីិសាស្រសតសកម្មភាពផ្ទសង្ៗ។ ដូចោន ផ្នុះខដរ ចូរពិភាកា
ថាផ្តើសហគម្ន៍ចង់្បខនថម្វធិានការសនតិសុែផ្ទសង្ៗ ដូចជា ការផ្ប្របើប្រាស់អតត
សញ្ហញ ណប័ណណផ្ដើម្បីផ្ធវើឲ្យនីតិវធីិដកសាច់ប្រាក់កាន់ខតមនសុវតថិភាព។ 

៦. ប្របសិនផ្បើភាពលផ្ម្អៀង្ផ្យនឌ័រ ឬវសិម្ភាពផ្យនឌ័រប្រតវូានចត់ទុកថាជាកតាត
ខដលអាចជុះឥទធិពលដល់លទធទល ផ្ន្ទុះអនកប្រតូវផ្រៀបចំកិចចប្របជំុសហគម្ន៍
ជាមួ្យបុរស និង្ស្រសតីដាច់ផ្ដាយខ កពីោន  ផ្ដើម្បីធាន្ទឲ្យាននូវការផ្ប្រជើសផ្រ ើស
ផ្ដាយយុតតិធម៌្ និង្លទធទលប្រតឹម្ប្រតវូ។ 

៧. ទតល់ទិននន័យប្រគួសារមនប័ណណប្រកីប្រកដល់ភាគីពាក់ព័នធតាម្មូ្លដាា ន និង្ផ្ធវើការការ
ផ្ទេៀង្ផ្ទេ ត់ កនុង្សហគម្ន៍ មុ្នផ្ពលមនផ្ប្រោុះម្ហនតរាយ។ 

៨. ប្របមូ្លផ្លែទូរស័ពេម្ដទំាង្អស់ តាម្រយៈការចុុះផ្ទេៀង្ផ្ទេ ត់សាថ នភាពប្រគួសារតាម្
ទេុះនីមួ្យៗ ឬកំណត់ប្រតាម្នអនកដឹកនំ្ទសហគម្ន៍អំពីផ្ម្ប្រគួសារ ឬសមជិកប្រគសួា
រ។ ព័ត៌មនផ្នុះចំាច់ប្រតវូមនភាពប្រតឹម្ប្រតូវ និង្ជាព័ត៌មនចុង្ផ្ប្រកាយ សប្រមប់
ដំផ្ណើ រការកម្មវធីិផ្ទេរសាច់ប្រាក់ឲ្យានប្រតឹម្ប្រតូវ។ ផ្លែទូរសពេប្រតូវភាជ ប់ជាមួ្យ
ផ្ ម្ ុះអនកទទួលទល។ 

៩. ការចុុះផ្ ម្ ុះប្រគួសារខដលមិ្នមនប័ណណប្រកីប្រក គឺប្រតូវខតវាយតម្ម្ែ និង្ឯកភាពពី
សហគម្ន៍ ផ្ដើម្បីបងាា ញពីភាពងាយរង្ផ្ប្រោុះកាន់ខតខាែ ំង្ផ្ដាយសារការខប្រប
ប្របួលតាម្កាលៈផ្ទសៈ ឬការមិ្នអាចមនលទធភាពផ្ដាុះស្សាយផ្ដាយសារផ្ប្រោុះ
ម្ហនតរាយ ដូចជាប្រគួសារមនកូនតូចបំផ្ៅផ្ដាុះ ចស់ជរា ផ្ម្ម៉ាយ ឬផ្ពាុះម៉ាយ 
ជនពិការ និង្បុគគលផ្ទសង្ផ្ទៀត ខដលប្រពម្ផ្ប្រពៀង្ ពីគណៈកម្មការផ្ប្រជើសផ្រ ើសកនុង្
សហគម្ន៍។ 

ការបិទទាយបញ្ជ ី
ផ្ ម្ ុះខដលានផ្ប្រជើស
ផ្រ ើស និង្ផ្ទេៀង្ផ្ទេ ត់ 

១០. បញ្ជ ីផ្ ម្ ុះខដលទដល់ផ្ដាយអង្គការមិ្នខម្នរដាា ភិាលដល់អនកដឹកនំ្ទសហគម្
ន៍ខដលប្រតវូានបំផ្ពញផ្ៅកនុង្រយៈផ្ពល ២៤ ផ្ម៉ាង្ ប្រតូវយកផ្ៅបិទទាយផ្ៅ
តាម្ទីប្របជំុជនកនុង្សហគម្ន៍ និង្ទីកខនែង្ផ្ទសង្ផ្ទៀតខដលសមជិកសហគម្ន៍
អាចផ្ម្ើល និង្ផ្ទេៀង្ផ្ទេ ត់ានផ្ដាយងាយ ផ្ដើម្បីជាការផ្ទេៀង្ផ្ទេ ត់បខនថម្ផ្ៅផ្លើ
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បញ្ជ ីផ្ ម្ ុះខដលានស្សង់្។ ផ្លែទូរស័ពេសប្រមប់ទំន្ទក់ទំនង្បន្ទេ ន់ ប្រតវូ
បញ្ហជ ក់ឲ្យានចាស់ កនុង្ករណីមនការបតឹង្តវា៉ាផ្ទសង្ៗ។ 

១១. បន្ទេ ប់ពីបិទទាយរយៈផ្ពល ៤៨ ផ្ម៉ាង្ ផ្ដាយោម នការតវា៉ា អង្គការអាចនឹង្ចត់
ទុកបញ្ជ ីផ្ ម្ ុះផ្នុះជាទិននន័យមនសុពលភាពចុង្ផ្ប្រកាយ ផ្ហើយតាម្រយៈកម្ម
វធីិ BMS ផ្គអាចផ្សនើសំុលវកិាសប្រមប់ផ្ទេរសាច់ប្រាក់ជំនួយផ្ៅតាម្ផ្ ម្ ុះ និង្
ព័ត៌មនលម្អិតទំាង្ផ្ន្ទុះ។ ជាការចំាច់ខដលប្រតវូផ្ោរពផ្ៅតាម្ផ្ពលផ្វោផ្នុះ 
ផ្ដាយមិ្នឲ្យផ្លើសចំនួនផ្ម៉ាង្ផ្ ើយផ្ដើម្បីធាន្ទឲ្យមនប្របសិទធភាព។ 

១២. ប្របសិនផ្បើទទួលានការតវា៉ាតាម្រយៈខែសទូរស័ពេបន្ទេ ន់ ផ្ន្ទុះអង្គការ ឬសាថ ប័ន
ផ្ន្ទុះ ប្រតវូផ្ដាុះស្សាយការតវា៉ាទំាង្ផ្នុះផ្ៅកនុង្រយៈផ្ពល ២៤ ផ្ម៉ាង្។ 

 
ការបិទទាយចុង្
ផ្ប្រកាយ  

១៣. បន្ទេ ប់ពីរយៈផ្ពល ៤៨ ផ្ម៉ាង្ ផ្ប្រកាយការបិទទាយ ផ្គប្រតូវានចត់ទុកថា បញ្ជ ី
ផ្ ម្ ុះផ្ន្ទុះ មនសុពលភាព និង្រចួរាល់សប្រមប់ការោំប្រទ។ 

 
 
បញ្ហា ផ្យនឌ័រ 

ផ្ៅផ្ពលចុុះដល់ទីតំាង្ផ្ទេ ល់ ជាការចំាច់ខដលពិចរណ្ដផ្ៅផ្លើទិដាភាពផ្យនឌ័រ រផ្ៅ
ផ្ពលផ្រៀបចំខទនការ និង្អនុវតតកម្មវធីិផ្ទេរសាច់ប្រាក់។ កិចចការផ្នុះអាចអនុវតត តំាង្ពីដំណ្ដក់កាល
ដំបូង្ ប៉ាុខនតក៏អាចអនុវតតផ្ៅកនុង្អំ ុង្ដំផ្ណើ រការផ្ទេៀង្ផ្ទេ ត់សាថ នភាពប្រគួសារទទួលទល ទង្ខដរ។ 
ចំណុចខដលប្រតវូយកចិតតទុកដាក់ គឺប្រតវូកំណត់ថា ផ្តើនឹង្មនបញ្ហា ជាក់ោក់ពាក់ព័នធនឹង្ផ្យនឌ័រ
ផ្ៅផ្ពលទដល់ និង្ទទួលសាច់ប្រាក់ខដរឬផ្ទ? ឧទាហរណ៍មួ្យ គឺការសផ្ប្រម្ចចិតតថា ស្រសតីខដលមន
កូនតូចប្រតវូប្របឈម្ ផ្ៅផ្ពលផ្ៅផ្បើកប្រាក់ ផ្ដាយផ្ធវើការលែឹង្ខលែង្ និង្សផ្ប្រម្ចចិតតរវាង្ ការខដលឲ្យ
ពួកផ្ៅកខនែង្ផ្បើកសាច់ប្រាក់ ឬសាន ក់ផ្ៅទេុះផ្ដើម្បីផ្ម្ើលខលទំាកូនៗ។  

 

ជាការសំខាន់ណ្ដស់ខដលប្រកមុ្ការងារគំផ្រាង្ប្រតូវយកចិតតទុកដាក់ផ្លើបញ្ហា ផ្នុះ ផ្ហើយ
ប្របសិនផ្បើចំាច់ គឺប្រតូវផ្ធវើសិកាខ សាោខដលមនលកខណៈជាក់ោក់ចំផ្ពាុះទិដាភាពផ្យនឌ័រ 
នីមួ្យៗ ផ្ដើម្បីផ្ដាុះស្សាយនូវកង្វល់ផ្យនឌ័រានប្រគប់ប្រជងុ្ផ្ប្រជាយ។ ប្របសិនផ្បើមនការប្រពួយារម្ភ
ផ្កើតផ្ ើង្ផ្ៅកនុង្សហគម្ន៍ ផ្យើង្ប្រតូវផ្លើកយកម្កពិភាកាអំពីយុទធសាស្រសតកាត់បនថយ និង្ដាក់ឲ្យ
អនុវតតភាែ ម្ៗ។ 
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ទិននន័យចំាច់សប្រមប់ការចុុះផ្ ម្ ុះ 
 
ទិននន័យ  ប្របភព  
ផ្ ម្ ុះ ទិននន័យប័ណណប្រកីប្រក 
ម្លៃខែឆ្ន ំកំផ្ណើ ត  ទិននន័យប័ណណប្រកីប្រក 
ផ្លែទូរស័ពេ  ផ្ៅកនុង្ផ្ពលផ្ប្រជើសផ្រ ើស ឬផ្ទេៀង្ផ្ទេ ត់  
ភាពងាយរង្ផ្ប្រោុះ ផ្ៅកនុង្ផ្ពលចុុះផ្ទេៀង្ផ្ទេ ត់សាថ នភាពប្រគសួារទទួលទល 
តំណ្ដង្អនកទទួលប្រាក់ (ដាក់ខតផ្ ម្ ុះ)  ផ្ៅកនុង្ផ្ពលចុុះផ្ទេៀង្ផ្ទេ ត់ (ប្រតវូមនលិែិតអនុញ្ហញ ត)  

 
 
ដំផ្ណើ រការទដល់ព័ត៌មនសផ្ង្ខបសប្រមប់អនកទទួលទល  

ផ្ៅផ្ពលដំផ្ណើ រការចុុះផ្ទេៀង្ផ្ទេ ត់ ានអនុវតតចប់សពវប្រគប់ ផ្ន្ទុះផ្យើង្ប្រតូវទដល់ព័ត៌មន
សផ្ង្ខបដល់អនកទទួលទលអំពីយនតការខដលពួកោត់ប្រតូវអនុវតតតាម្ ផ្ដើម្បដីកសាច់ប្រាក់ឲ្យាន
ផ្ជាគជ័យ។ អនកទទួលទលទំាង្អស់គួរចូលរមួ្វគគទដល់ព័ត៌មនផ្ប្រៅពីការចូលរមួ្ពីសំណ្ដក់ផ្ម្ភូមិ្ 
និង្អនកសម័ប្រគចិតត ខដលគំផ្រាង្ានសផ្ប្រម្ចចុុះផ្ ម្ ុះផ្ដើម្បីទទួលានការោំប្រទ។ 

 
ការបណតុ ុះបណ្ដត លប្រតូវផ្ធវើផ្ ើង្ជាភាសាជាតិ ផ្ហើយការផ្ប្របើប្រាស់ភាសាគួរមនលកខណៈ

ចាស់ោស់ និង្ងាយស្សួលអនុវតតតាម្។ ផ្ដើម្បធីាន្ទថា អនកទទួលទលយល់ោ៉ាង្ចាស់អំពី
ជំហានខដលែែួនប្រតវូអនុវតត ផ្យើង្គួរខតផ្ប្របើគំនូសបំប្រពួញ ឬឧបករណ៍ជំនួយជារបូភាពផ្ទសង្ផ្ទៀត
ផ្ដើម្បីបងាា ញពីជំហានខដលពួកោត់ប្រតូវអនុវតត។  

 
ផ្ទាុះជាពួកោត់ប្រតូវទទួលសាច់ប្រាក់តាម្រយៈប័ណណទូទាត់ ឬតាម្រយៈសារទូរស័ពេ SMS 

ប្របការសំខាន់ គឺប្រតវូបញ្ហជ ក់អំពីចំណុចដូចខាង្ផ្ប្រកាម្ ផ្ៅតាម្សាថ នភាពជាក់ខសតង្ ៖ 
• អនកទទួលទលមិ្នគួរបដូរផ្លែទូរស័ពេរបស់ែែួនផ្ ើយផ្ៅកនុង្អំ ុង្ផ្ពលផ្ន្ទុះ។ 

ប្របសិនផ្បើពួកោត់ចំាច់ខាែ ំង្កនុង្ការបដូរផ្លែទូរស័ពេ ពួកោត់ប្រតវូជូនដំណឹង្ដល់ផ្ម្
ភូមិ្ ឬបុគគលិកអង្គការភាែ ម្ៗ។ 

• អនកទទួលទលគួរបញ្ចូ លលមទូរស័ពេឲ្យមនផ្ភែើង្ជានិចចផ្ៅកនុង្រយៈផ្ពលផ្នុះ ផ្ដាយផ្ជៀស
វាង្ការបិទទូរស័ពេផ្ដាយសារការអស់លម។  

• បងាា ញថា អនកទទួលទលខដលនឹង្ទទួលានសារទូរស័ពេ SMS ប្រតូវយកចិតតទុកដាក់   
ពិនិតយផ្ម្ើលសារពីប្រកមុ្ហ ុន វងី្ ខដលមនផ្លែកូដ ៨ ែេង់្។  

• អនកទទួលទលខដលទទួលានប័ណណទូទាត់សាច់ប្រាក់គួររកាទុកប័ណណទូទាត់របស់ែែួន 
ផ្ហើយប្រតូវដឹង្ថា ប័ណណទូទាត់ផ្នុះមិ្នអាចផ្ទេរានផ្ ើយ។  
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• អនកទទួលទលទំាង្អស់មនរយៈផ្ពល ១៤ ម្លៃផ្ដើម្បីផ្បើកប្រាក់។  
• ពួកោត់ប្រតូវផ្បើកប្រាក់ផ្ដាយែែួនឯង្។ អង្គការមិ្នខម្នរដាា ភិាលពំុមនមុ្ែងារដឹក

សាច់ប្រាក់ផ្ៅឲ្យោត់ផ្ ើយ។ ប្របសិនផ្បើោត់មិ្នអាចម្កទីតំាង្ដកប្រាក់ផ្ៅ វងី្ ផ្ដាយ
ែែួនឯង្ាន ពួកោត់ប្រតូវជូនដំណឹង្ផ្ម្ភូមិ្ផ្ដើម្បីផ្សនើសំុជំនួយ។  

• អនកទទួលទលប្រតូវទទួលានព័ត៌មនចាស់ោស់អំពីរបិូយប័ណណខដលែែួននឹង្ទទួល
ានផ្ៅកនុង្ផ្ពលផ្នុះផ្ដើម្បផី្ជៀសវាង្ការភាន់ប្រច ំ។  

 

ការដកសាច់ប្ាក់ 
ផ្ៅផ្ពលអនកទទួលទលផ្ៅកនុង្សំណំុទិននន័យ BMS ប្រតូវានផ្ទេៀង្ផ្ទេ ត់ោ៉ាង្ផ្ពញផ្លញ 

និង្ចុុះផ្ ម្ ុះសប្រមប់ការផ្ទេរប្រាក់ ផ្ន្ទុះអនកទទួលទលនឹង្ទទួលានសារជាអកសរពីប្រកុម្ហ ុន វងី្ 
ខដលមនផ្លែកូដចំនួន 8 ែេង់្។ ផ្ៅផ្ពលផ្នុះ អនកទទួលទល (ឬតំណ្ដង្អនកផ្បើកសាច់ប្រាក់ខដល
ទទួលានការបញ្ហជ ក់) មនរយៈផ្ពល ១៤ ម្លៃផ្ដើម្បីផ្ៅដកសាច់ប្រាក់ផ្ៅភាន ក់ងារវងី្ណ្ដមួ្យ ផ្ៅ
ទូទំាង្ប្របផ្ទសកម្ពុជា ផ្ដាយផ្ប្របើផ្លែកូដ 8 ែេង់្។ ប្របសិនផ្បើសហគម្ន៍ទទួលទលានផ្ប្រជើសផ្រ ើស
ផ្ប្របើប្រាស់អតតសញ្ហញ ណប័ណណផ្ដើម្បដីកប្រាក់ ផ្ន្ទុះឯកសារបញ្ហជ ក់អតតសញ្ហញ ណក៏ប្រតូវបងាា ញដល់
ភាន ក់ងារផ្បើកប្រាក់ ផ្ដើម្បីផ្ធវើការផ្ទេៀង្ផ្ទេ ត់ទង្ខដរ។ ផ្ៅផ្ពលអនកទទួលទលានទទួលសាច់ប្រាក់ 
ផ្ន្ទុះសារ SMS នឹង្ផ្ទាើផ្ៅទូរសពេរបស់អនកទទួលទលផ្ដើម្បីបញ្ហជ ក់ប្របតិបតតិការ។ 

 
ការបនសុីោន រវាង្កម្មវធីិ Humansis ជាមួ្យនឹង្ភាន ក់ងារវងី្ខាសអិុចផ្ប្របស គឺអាចទដល់នូវ

រាយការណ៍ប្របតិបតតិការតាម្ផ្ពលផ្វោជាក់ខសតង្ ផ្ប្រៅពីទដល់ដល់មច ស់ជំនួយនូវទិននន័យអំពីការ
ដកសាច់ប្រាក់។ ប្របសិនផ្បើប្រគសួារទទួលទលមិ្នទាន់ានដកប្រាក់ផ្ៅកនុង្រយៈផ្ពលកំណត់ផ្ទ 
ផ្ន្ទុះបុគគលិកអង្គភាព គួរទាក់ទង្ផ្ៅប្រគួសារទំាង្ផ្ន្ទុះ ផ្ដើម្បីផ្ដាុះស្សាយបញ្ហា ។ ផ្ទាុះបីអង្គការមិ្ន
ខម្នរដាា ភិាលមិ្នប្រតវូានអនុញ្ហញ តឲ្យយកសាច់ប្រាក់តាម្ែែួនផ្ៅកនុង្រយៈផ្ពលទតល់ជំនួយ
ម្នុសសធម៌្ក៏ផ្ដាយ ប៉ាុខនតអនកអាចផ្សនើឲ្យផ្ម្ភូមិ្ ឬសមជិកគណៈកម្មការខដលានបផ្ង្កើតជាមុ្ន 
ជួយអនកទទួលទលផ្ៅកនុង្ដំផ្ណើ រការដកសាច់ប្រាក់ឲ្យានផ្ជាគជ័យ។ ប្របសិនផ្បើអនកទទួលទល
មិ្នធាែ ប់ដកសាច់ប្រាក់ផ្ទ ផ្ន្ទុះទឹកប្រាក់នឹង្ផ្ទេរផ្ៅគណនីរបស់មច ស់ជំនួយវញិ។  

ផ្ោកអនកអាចអាចផ្ម្ើលនីតិវធីិប្របតិបតតិសតង់្ដារអំពីការប្រគប់ប្រគង្ទិននន័យ (BMS SOP) 
សប្រមប់កម្មវធីិផ្ទេរសាច់ប្រាក់ ផ្ៅកនុង្ឧបសម្ព័នធ ៤។  
 
  



នីតិវធីិប្របតិបតតិសដង់្ដារ (SOP) សប្រមប់កម្មវធីិផ្ទេរសាច់ប្រាក់  
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ការតាម្ដានផ្ប្កាយការផ្ទេរសាច់ប្ាក់ 
 

ការតាម្ដានផ្ប្រកាយការការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ (PDM) អាចអនុវតតផ្ៅកនុង្ចផ្ន្ទែ ុះផ្ពលែុសៗ
ោន ។ ការប្របមូ្លទិននន័យប្រគឹុះ (baseline) គួរផ្ធវើផ្ ើង្ឲ្យានឆ្ប់តាម្ខដលអាចផ្ធវើានបន្ទេ ប់ពីអនក
ទទួលទលានទទួលសាច់ប្រាក់។ ម្៉ាាង្វញិផ្ទៀត ការប្របមូ្លទិននន័យបញ្ច ប់ (endline) គួរអនុវតតផ្ៅ
កនុង្រយៈផ្ពលពីរ ឬបីសាដ ហ៍ បន្ទេ ប់ពីការទតល់ជំនួយម្នុសសធម៌្។ PDM គួរទដល់ទិននន័យបរមិណ
ខដលអាចផ្ប្របើប្រាស់ ផ្ដើម្បខីកលម្អនីតិវធីិប្របតិបតតសតង់្ដារ (SOP) និង្ការផ្រៀបចំគផ្ប្រមង្ ប្របសិនផ្បើ
អាច ផ្ដើម្បីផ្ធវើឲ្យកាន់ខតផ្្ែើយតបតាម្តប្រម្ូវការអនកប្របតិបតត និង្មនប្របសិទធភាព។ ការប្របមូ្ល
ទិននន័យ PDM អាចផ្ធវើផ្ ើង្ តាម្រយៈឧបករណ៍អនឡាញ ឬផ្ដាយផ្ប្របើបញ្ជ ីសំណួរផ្លើប្រកដាស។  

 
PDM ក៏គួរវាយតម្ម្ែទង្ខដរ ថាផ្តើអនកទទួលទលប្រតូវប្របឈម្នឹង្ហានិភ័យអវីែែុះ ផ្ៅកនុង្

ដំផ្ណើ រការដកសាច់ប្រាក់? ផ្ប្រៅពីផ្ធវើឲ្យដំផ្ណើ រការផ្នុះកាន់ខតស្សបតាម្តប្រម្ូវការរបស់អនកទទួល
ទល PDM អាចជួយពប្រងឹ្ង្គណផ្នយយភាពម្នភាគីពាក់ព័នធទំាង្អស់ ជួយខកលម្អកម្មវធីិ និង្ទតល់
ព័ត៌មនសប្រមប់ផ្រៀបចំយនតការទតល់ជំនួយម្នុសសធម៌្ឲ្យកាន់ខតប្របផ្សើរ។  

 
វធីិសាស្រសតសប្រមប់ PDM គួរផ្ធវើផ្ ើង្តាម្រយៈការសមភ សន៍ជាមួ្យអនកទទួលទល។ 

សំណ្ដកអនកទទួលទលោ៉ាង្តិច ១៥% គួរប្រតូវានផ្ប្រជើសផ្រ ើសតាម្វធីិសាស្រសតម្ចដនយ ផ្ដើម្បីផ្ចៀស
វាង្ភាពលផ្ម្អៀង្។ ការសមភ សន៍អាចផ្ធវើផ្ ើង្ជាប្រកុម្ ឬអាចផ្ធវើផ្ ើង្ជាលកខណៈបុគគល។ គួរ
ពិចរណ្ដផ្ៅផ្លើទិដាភាពផ្ទសង្ៗ ដូចជាអាយុ និង្ផ្ភទជាផ្ដើម្។ ការសមភ សន៍ទំាង្អស់គួរផ្ធវើផ្ ើង្
ជាភាសាមូ្លដាា នតាម្សហគម្ន៍ម្នអនកទទួលទល។ ការសមភ សន៍អាចអនុវតតតាម្កប្រម្ង្សំណួរ 
(ដូចជា ឯកសារខដលានខណនំ្ទផ្ៅកនុង្ឧបសម្ព័នធ ១) ឬជាកប្រម្ង្សំណួរមិ្នផ្ពញផ្លញ។ 

 
ផ្ោកអនកគួរមនការផ្រៀបចំប្រកុម្ពិភាកា ខដលជាក់ោក់ផ្ៅតាម្ផ្ភទ និង្អាយុ ផ្ដើម្បីខសវង្

យល់បខនថម្ និង្កំណត់ថា ផ្តើប្រកមុ្ណ្ដខដលមនភាពងាយរង្ផ្ប្រោុះជាង្ ឬប្របឈម្មុ្ែខាែ ំង្ផ្ៅនឹង្
កតាត ហានិភ័យ ផ្ៅកនុង្អំ ុង្ផ្ពលផ្ន្ទុះ។ អនកសមភ សន៍ប្រតវូផ្រៀបចំខទនការជាមុ្ន និង្រកាអពា 
ប្រកឹតយភាពបំទុតតាម្ខដលអាចផ្ធវើាន ផ្ដាយកំុសួរបផ្ង្កើតសំណួរនំ្ទមុ្ែ ឬទាញការសនេន្ទឲ្យមន
ភាពលផ្ម្អៀង្។ 
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ឧរស្ម្ព័នធ ១៖ ការតាម្ដានផ្ប្កាយផ្ពលផ្ទេរសាច់ប្ាក់ 
ខទនកសនតិសុែផ្សបៀង្ អាហារបូតថម្ភ និង្ការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ 

ផ្ោលការណ៍ខណនំ្ទអំពីការតាម្ដានផ្ប្រកាយផ្ពលផ្ទេរសាច់ប្រាក់ (PDM) និង្ឧបករណ៍អម្
ម្កជាមួ្យ ប្រតូវានផ្រៀបចំបផ្ង្កើតផ្ ើង្ផ្ដើម្បីតាម្ដានឥទធិពលម្នសនតិសុែផ្សបៀង្ អាហារបូតថម្ភ និង្
ការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ ខដលផ្ធវើផ្ ើង្ផ្ដាយសមជិកតាម្វស័ិយ ផ្ហើយគួរអនុវតតផ្ៅផ្លើទីតំាង្ជាក់ោក់
សប្រមប់ការខបង្ខចកផ្សបៀង្ និង្សាច់ប្រាក់។ PDM ផ្នុះ ជាធម្មតាផ្ធវើផ្ ើង្ផ្ៅកនុង្រយៈផ្ពល ១-២ 
សាត ហ៍បន្ទេ ប់ពីការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ានបញ្ច ប់ ផ្ហើយប្រតូវានអនុវតតផ្ដាយទីភាន ក់ងារ ឬម្ដគូខដល
ទទួលែុសប្រតូវ។ 

 
លទធទល PDM ភាគផ្ប្រចើនគឺតាម្ខបបបរមិណ និង្គូសបញ្ហជ ក់អំពីនិន្ទន ការទូលំទូោយ

ផ្ដើម្បីជូនដំណឹង្ដល់កម្មវធីិ។ លទធទលទំាង្ផ្នុះ គួរខតប្រតូវានបញ្ចូ លផ្ៅកនុង្វដតគផ្ប្រមង្ផ្ដើម្បផី្លើក
កម្ពស់ឧតដមនុវតតន៍អំពីរផ្បៀបខដលជំនួយប្រតូវានផ្រៀបចំ និង្បញ្ជូ ន ផ្្ែើយតបចំផ្ពាុះតប្រម្វូការរបស់
អនកទទួលទល និង្ងាយទទួលរង្ហានិភ័យម្នការការពារខដលអាច    ខដលបណ្ដត លម្កពីជំនួយ
ផ្សបៀង្ និង្សាច់ប្រាក់។ 
 
ផ្ោលបំណង្ម្ន PDM មនដូចខាង្ផ្ប្រកាម្៖ 
 

▪ ពប្រងឹ្ង្គណផ្នយយភាព៖ ផ្ទេៀង្ផ្ទេ ត់ចំនួន ទំនិញ និង្សិទធិទទួលានសាច់ប្រាក់ខដលាន
ប្រពម្ផ្ប្រពៀង្ោន ខបង្ខចកផ្ៅតាម្ផ្ន្ទុះ 

▪ ផ្លើកកម្ពស់កម្មវធីិ៖ ការវាយតម្ម្ែថាផ្តើអាហារ និង្/ឬ សាច់ប្រាក់ខដល ានផ្ទេរជូនគឺជា
ប្របផ្ភទជំនួយសម្ស្សបបំទុត ផ្ហើយដូផ្ចនុះមិ្នថាអាហារ និង្/ឬ កញ្ច ប់សាច់ប្រាក់គួរខតប្រតវូ
ានខកតប្រម្ូវ ឬមិ្នថាជំនួយជំនួសណ្ដមួ្យក៏ផ្ដាយ ក៏គួរខតទដល់ជូនទង្ខដរ។ PDM ក៏ផ្ទេៀង្
ផ្ទេ ត់ការផ្ប្របើប្រាស់អាហារ និង្/ឬសាច់ប្រាក់ទង្ខដរ។ 

▪ ផ្លើកកម្ពស់វធីិសាស្រសតខបង្ខចកអាហារ និង្/ឬផ្ទេរសាច់ប្រាក់៖ កំណត់ចំណុចខាែ ំង្ និង្
ចំណុចផ្ែាយម្នវធីិសាស្រសតខបង្ខចកផ្ទសង្ៗោន  កនុង្ផ្ោលបំណង្ផ្លើកកម្ពស់ការខបង្ខចក
ន្ទផ្ពល 
អន្ទគត។ PDM ប្រតតួពិនិតយថាផ្តើ IDP ប្រតូវានទតល់ព័ត៌មនប្រតឹម្ប្រតវូ និង្ទាន់ផ្ពលផ្វោឬ 
អត់។ រយៈផ្ពលប៉ាុន្ទម នខដលពួកផ្គានតប្រម្ង់្ជួរ/រង់្ចំទទួលអាហារ និង្/ឬ សាច់ប្រាក់
របស់ពួកផ្គ ផ្ហើយសួរ IDP នូវគំនិតរបស់ពួកផ្គថាផ្តើការខបង្ខចកប្រតូវានផ្រៀបចំានលអ
កប្រមិ្តណ្ដ។ 

▪ កំណត់ និង្បងាក រហានិភ័យម្នការការពារ៖ ការតាម្ដានថាផ្តើការខបង្ខចកផ្សបៀង្អាហារ 
និង្/ឬសាច់ប្រាក់បផ្ង្កើតហានិភ័យម្នការការពារសប្រមប់ IDP។ PDM សួរថាផ្តើអនកទទួល
ទលមនរបស់របរប្រតូវានផ្គលួចឬអត់? ថាផ្តើមនឧបបតតិផ្ហតុសនតិសុែកនុង្អំ ុង្ផ្ពល ឬ
ផ្ប្រកាយផ្ពលផ្ទេរសាច់ប្រាក់ឬអត់; ថាផ្តើមនការដកហូតផ្ដាយប្របផ្ោលណ្ដមួ្យផ្កើត
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ផ្ ើង្ខដរឬផ្ទ រមួ្ទំាង្ការទូទាត់ប្រាក់ខដលប្រតូវានទាម្ទារផ្ដើម្បីដាក់ផ្ៅផ្លើបញ្ជ ីខបង្ខចក
ទង្ខដរ។ 
 

វធីិសាស្រសត 
PDM សប្រមប់កម្មវធីិផ្ទេរសាច់ប្រាក់ គួរខតប្រតូវានផ្ធវើផ្ ើង្ផ្ដាយពិចរណ្ដផ្ៅផ្លើរយៈ

ផ្ពលខដលអនកទទួលទលពីកម្មវធីិផ្នុះប្រតូវការ ផ្ដើម្បីផ្ប្របើប្រាស់ប្រាក់ផ្នុះបន្ទេ ប់ពីទទួលានការ       
ទូទាត់។ ផ្ោលបំណង្ម្នកម្មវធីិខដលានផ្រៀបរាប់លម្អិតផ្ៅកនុង្ឯកសារនីតិវធីិប្របតិបតតិសតង់្ដារ 
(SOP) ផ្នុះ គឺសប្រមប់ការផ្ប្របើប្រាស់ភាែ ម្ៗ ដូផ្ចនុះ PDM គួរខតប្រតូវានអនុវតតពី ២ ផ្ៅ ៣ សាត ហ៍
បន្ទេ ប់ពីការផ្ទេរសាច់ប្រាក់។ 

 
ជាការសំខាន់ខដលប្រតវូកត់សមគ ល់សារជាលមីថាផ្ទាុះបីជា PDM ផ្ប្របើប្រាស់ខតសំណ្ដកគំរូ

តំណ្ដង្ម្នសំណំុរមួ្ក៏ផ្ដាយ ក៏ការផ្ធវើលំហាត់ផ្នុះគួរខតផ្ធវើផ្ ើង្ផ្ៅកខនែង្ខដលមនការផ្ទេរសាច់
ប្រាក់ខដរ។ ដូផ្ចនុះ សំណ្ដកគំរតំូណ្ដង្មួ្យប្រតវូខតទទួលការសមភ សន៍កនុង្មួ្យទីតំាង្ (សូម្ផ្ម្ើល
សំណ្ដកគំរផូ្ៅខាង្ផ្ប្រកាម្)។ អភិប្រកម្ខដលានផ្សនើសប្រមប់ការផ្ប្រជើសផ្រ ើសទីតំាង្ គួរខតមនភាព
លផ្ម្អៀង្ផ្ៅរកតំបន់ខដលសាច់ប្រាក់ប្រតូវានខបង្ខចក។ 
 
សំណ្ដក ៖ ការផ្ប្រជើសផ្រ ើសសំណ្ដក 

កនុង្ករណីភាគផ្ប្រចើន ផ្យើង្មិ្នអាចផ្ធវើការសេង់្ម្តិពីអនកទទួលទលទំាង្អស់កនុង្ផ្ពលផ្ធវើចុុះ
ផ្ធវើ PDM ផ្ ើយផ្ប្រពាុះប្រតវូចំណ្ដយប្រាក់ និង្ផ្ពលផ្វោផ្ប្រចើនផ្ពក។ ដូផ្ចនុះសំណ្ដកគំរបូ្រតូវខតផ្ប្រជើស    
ផ្រ ើស។ ការយកសំណ្ដកគំរមូនន័យថា ជាការប្របមូ្លទិននន័យពីប្រកុម្មួ្យម្នសំណំុរមួ្ខដលជា
តំណ្ដង្ឲ្យសំណំុទំាង្មូ្ល (កនុង្ករណីផ្នុះ ប្រតូវផ្ប្រជើសផ្រ ើសអនកទទួលទលពីតំបន់/ភូមិ្/ទីតំាង្មួ្យ)។ 

 
កនុង្អំ ុង្ផ្ពលសមភ សន៍ អនកប្របមូ្លទិននន័យផ្ប្របើប្រាស់វធីិសាស្រសតយកសំណ្ដកគំរោូយ

ោន រវាង្ការយកសំណ្ដកគំរផូ្ដាយម្ចដនយ និង្ការយកសំណ្ដកគំរផូ្ដាយផ្ចតន្ទ កនុង្ការផ្សនើសំុ
ព័ត៌មនពីអនកផ្្ែើយតបផ្ៅកនុង្តំបន់ប្របតិបតតិការ។ ការយកសំណ្ដកគំរផូ្ដាយផ្ចតន្ទនឹង្ធាន្ទថា
លកខែណឌ ជាក់ោក់ខដលមនសារៈសំខាន់កនុង្ការសប្រម្ួចផ្ៅរកលទធទល ប្រតូវានពិចរណ្ដ 
(ឧទាហរណ៍សប្រមប់ការផ្ផ្ទត តសំខាន់ម្ន PDM គឺខតផ្ៅផ្លើប្រកមុ្ប្រគួសារខដលានទទួលសាច់ប្រាក់
ផ្ប្រកាម្សកម្មភាពរបស់ CBP ប៉ាុផ្ណ្ដណ ុះ) ចំខណកឯការយកសំណ្ដកគំរផូ្ដាយម្ចដនយធាន្ទាននូវ
ភាពលផ្ម្អៀង្ម្នព័ត៌មនខដលទទួលានពីអនកទទួលទលផ្ៅកនុង្ តំបន់ផ្ោលផ្ៅ។ 

 
ទំហំសំណ្ដកគំរបូ្រតវូខតយកម្កពិចរណ្ដ។ កនុង្ការផ្ប្រជើសផ្រ ើស គបបីមនការចង្ចំកនុង្ចិតត

ថាការសេង់្ម្តិរបស់ PDM គឺមនបំណង្ទតល់ជាគំនិតថាផ្តើនឹង្មនអវីផ្កើតផ្ ើង្ចំផ្ពាុះសាច់ប្រាក់
ផ្ប្រកាយផ្ពលផ្ទេរសាច់ប្រាក់។ ដូផ្ចនុះការសេង់្ម្តិផ្នុះពាោម្វាស់ខវង្ការផ្ពញចិតត គណផ្នយយភាព 
និង្ភាពសម្ស្សប។ PDM ខសវង្រកការសនមតថាការផ្ទែ ស់បតូរខដលផ្កើតផ្ ើង្ផ្ៅកនុង្សហគម្ន៍ចំផ្ពាុះ
សកម្មភាព គផ្ប្រមង្ ដូចផ្នុះវាអាចជាភ័សតុតាង្បងាា ញអំពីលទធទលគផ្ប្រមង្ និង្ទលប៉ាុះពាល់ភាែ ម្ៗ។ 



នីតិវធីិប្របតិបតតិសដង់្ដារ (SOP) សប្រមប់កម្មវធីិផ្ទេរសាច់ប្រាក់  
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ដូផ្ចនុះសំណ្ដកគំរបូ្រតវូខតមនទំហំធំលមម្ផ្ដើម្បីងាយស្សួលសនមតថាផ្តើ វាជាតំណ្ដង្សម្ស្សបម្ន
សំណំុភាគផ្ប្រចើន និង្តូចលមម្មិ្នឲ្យមនការប្រច ំចំផ្ពាុះកម្មវធីិផ្ដាយសារការបកស្សាយែុស និង្
ទំន្ទក់ទំនង្ែុស។ ផ្ៅកនុង្លំហាត់ប្របមូ្លទិននន័យចុង្ផ្ប្រកាយ ការសននិដាា នទែូវការគួរខតប្រតូវាន
ទាញផ្ចញពីប្រកមុ្អនកទទួលទលទំាង្មូ្លតាម្រយៈការសិកាខតប្របភាគណ្ដមួ្យ (សំណ្ដកគំរមួូ្យ) 
ម្នអនកទទួលទលខបង្ខចកផ្ដាយផ្ហតុថា៖ 

▪ សំណ្ដកគំរមូនទំហំប្រគប់ប្រោន់សប្រមប់ផ្ធវើការសននិដាា នអំពីបផ្ចចកផ្ទសសថិតិខដលានផ្ប្របើ 
▪ សំណ្ដកគំរគឺូជាតំណ្ដង្ម្នគុណភាព/លកខណៈម្នចំនួនអនកទទួលទលសរបុ។ 

 
ឧបករណ៍ប្របមូ្លទិននន័យ 

មនវធីិជាផ្ប្រចើនផ្ដើម្បីប្របមូ្លព័ត៌មន ខដលកនុង្ផ្ន្ទុះមនវធីិមួ្យផ្ៅថាបផ្ចចកផ្ទសវាយ
តម្ម្ែរហ័សខដលជាចម្បង្ផ្ប្របើប្រាស់ការពិភាកាតប្រម្ង់្ទិសជាមួ្យអនកទទួលទល CVA ជាប្រកុម្ ឬ
តាម្បុគគលនីមួ្យៗ។ កប្រម្ង្សំណួរខដលានផ្រៀបចំផ្ ើង្ជារចន្ទសម្ព័នធ អាចប្រតវូានផ្ប្របើប្រាស់
កនុង្ការប្របមូ្លទិននន័យ។ ការពិភាកាប្រកមុ្ផ្ោលផ្ៅ (FGDs) អាចប្រតវូានអនុវតតជាមួ្យប្រកមុ្អនក
ទទួលទលខដលានផ្ប្រជើសផ្រ ើសផ្ដាយខទអកផ្លើផ្ភទ អាយុមុ្ែរបរ ឬព័ត៌មនទំាង្ផ្នុះរមួ្បញ្ចូ លោន ។ 
 

សប្រមប់ការសមភ សន៍ខដលានផ្រៀបចំជារចន្ទសម្ព័នធ ឧបករណ៍សំខាន់សប្រមប់ការប្របមូ្ល
ទិននន័យគឺជាកប្រម្ង្សំណួរ (ចំផ្ពាុះបុគគលនីមួ្យៗ) ឬការខណនំ្ទអំពីការសមភ សន៍។ ព័ត៌មនប្រតវូខត
ប្របមូ្លផ្ចញពីអនកទទួលទលពីគផ្ប្រមង្ខដលានជូនដំណឹង្ជាមុ្ន។ ដូផ្ចនុះ ផ្យើង្ផ្សនើឲ្យអនកផ្្ែើយ
តបខដលផ្ពញចិតតចំផ្ពាុះកប្រម្ង្សំណួរអំពីប្រគួសារ គឺជាតួផ្លែម្នុសសផ្ពញវយ័ផ្ៅកនុង្ប្រគសួារ ឬ
កុមរខដលមនអាយុោ៉ាង្តិច ១២ ឆ្ន ំកនុង្ករណីផ្កមង្កំប្រពា។ ឧទាហរណ៍ម្នសំណួរខដលអាចប្រតូវ
ានសួរអំ ុង្ផ្ពលផ្ធវើលំហាត់ PDM ផ្នុះគឺមនផ្ៅកនុង្ឧបសម្ព័នធ។ 
 
អនកប្របមូ្លទិននន័យ៖ ពិចរណ្ដអំពីផ្យនឌ័រ និង្វបបធម៌្ 

ផ្ៅផ្ពលពិចរណ្ដថាផ្តើអនកណ្ដប្រតូវផ្ប្របើប្រាស់ជាអនកប្របមូ្លទិននន័យ ជាការប្របផ្សើរខដល
ប្រតូវពិចរណ្ដអំពីជំន្ទញ ដូចជាការប្រាស្ស័យទាក់ទង្ និង្សម្តថភាពកនុង្ការទាក់ទង្ជាមួ្យសហ
គម្ន៍ ពាក់ព័នធនឹង្សម្តថភាពកនុង្ការនិោយភាសាកនុង្ស្សុក ផ្ហើយក៏ប្រតូវធាន្ទឲ្យាននូវភាពចប្រម្ុុះ
ផ្យនឌ័រទង្ខដរ។ អនកប្រតូវខតប្របយ័តនចំផ្ពាុះបញ្ហា ទាក់ទង្នឹង្ផ្យនឌ័រ ខដលអាចផ្កើតផ្ ើង្ម្កពីវបប
ធម៌្ ឬក៏ផ្ដាយសារភូមិ្ផ្ន្ទុះផ្ទេ ល់ខតម្ដង្។ អនកប្របខហលជាប្រតូវផ្ទែ ស់បតូរវធីិសាស្រសតរបស់អនកផ្ដាយ
អាស្ស័យផ្លើការប្របកួតខដលអនកកំពុង្ប្របឈម្។ 
 

មិ្នប្រតូវសនមតថាអនករាល់ោន ដឹង្អំពីរផ្បៀបដាក់សំណួរឲ្យានប្រតឹម្ប្រតវូផ្ៅផ្ពលផ្ប្របើប្រាស់
កប្រម្ង្សំណួរផ្ ើយ។ ពិធីសាររបស់អនកគួរខតរាប់បញ្ចូ លទំាង្ការបណតុ ុះបណ្ដត លអនកសមភ សន៍ 
ផ្ដើម្បីកំុផ្អាយោត់ផ្ប្របើប្រាស់សំណួរនំ្ទមុ្ែ ភាសាកាយវកិារវជិជមន ឬអវជិជមន ឬបង្កឲ្យមន          
ទសសនៈលផ្ម្អៀង្។ ការផ្ធវើខបបផ្នុះនឹង្ជួយអនកឲ្យប្រាកដថាគុណភាពម្នទិននន័យមិ្នប្រតូវានចុុះ
លយផ្ ើយ។ 
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ការបញ្ចូ ល និង្វភិាគទិននន័យ៖ ខកលម្អទិននន័យផ្ដើម្បតំីណ្ដង្តលភាពពិតជាក់ខសដង្ 
ផ្យើង្ផ្សនើថាការបញ្ចូ លទិននន័យគួរខតប្រតវូានផ្ធវើផ្ ើង្តាម្វធីិវទិាសាស្រសត និង្ផ្ប្របើប្រាស់កម្ម

វធីិសេង់្ម្តិ -SPSS/ODK/Magpi។ ការវភិាគទិននន័យបន្ទេ ប់ពីការបញ្ចូ លរចួ គួរខត្ែុុះបញ្ហច ងំ្អំពីអវី
ខដលកំពុង្មនផ្ៅនឹង្កខនែង្។ 
 
ចំណុចខដលប្រតវូដឹង្ផ្ៅផ្ពលផ្ធវើចុុះផ្ធវើ PDM កនុង្បរសិាថ នទុយស្សយួ៖  

▪ ធាន្ទសុចរតិភាពម្នលទធទល PDM  
ផ្ោលបំណង្របស់ PDM គួរខតប្រតូវានពនយល់ដល់អនកទទួលទល ក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័នធ

គផ្ប្រមង្សំខាន់ៗផ្ទសង្ផ្ទៀត។ ប្រតូវពិចរណ្ដផ្ធវើដូផ្ចនុះកនុង្ផ្ពលប្របជំុគផ្ប្រមង្ចប់ផ្ទតើម្ ឬកនុង្ផ្ពល
ភាគីពាក់ព័នធ និង្វគគតប្រម្ង់្ទិសសហគម្ន៍សតីពីការចប់ផ្ទតើម្គផ្ប្រមង្។ 
 

▪ កាត់បនថយហានិភ័យសនតិសុែសប្រមប់បុគគលិកទីភាន ក់ងារ និង្អនកទទួលទល 
ការវភិាគសាថ នភាព និង្ភាគីពាក់ព័នធគួរខតប្រតវូានផ្ធវើផ្ ើង្ផ្ដាយការោិល័យរបស់ទី

ភាន ក់ងារខដលពាក់ព័នធមុ្នផ្ពលការទូទាត់នីមួ្យៗ ផ្ដាយរាប់បញ្ចូ លទំាង្អតតសញ្ហញ ណកុលសម្ព័នធ 
ភាពអនកពាក់ព័នធរបស់ភាគីពាក់ព័នធ និង្អំណ្ដចខដលពាក់ព័នធរបស់ពួកផ្គ។ ការវភិាគខបបផ្នុះ អាច
ជួយដល់ការសផ្ប្រម្ចចិតតរបស់ទីភាន ក់ងារថាផ្តើការទូទាត់អាចបផ្ង្កើតហានិភ័យម្នការការពារសប្រមប់
អនកទទួលទល ផ្ហើយគូសបញ្ហជ ក់ថាផ្តើភាគីពាក់ព័នធអាចបផ្ង្កើតហានិភ័យសុវតថិភាពផ្ដើម្បបីងាក រ ឬ
រខំានដំផ្ណើ រការតាម្ដានណ្ដមួ្យន្ទផ្ពលអន្ទគត (រមួ្ទំាង្ដំផ្ណើ រការ PDM) ខដរឬអត់។ 
 

▪ ពប្រងឹ្ង្គណផ្នយយភាពចំផ្ពាុះអនកទទួលទលនិង្មច ស់ជំនួយ 
i. ទតល់ព័ត៌មនប្រតឹម្ប្រតូវដល់អនកទទួលទល ទំាង្មុ្នផ្ពក និង្អំ ុង្ផ្ពលទូទាត់ថាផ្តើ

ចំនួនទឹកប្រាក់ប៉ាុន្ទម នខដលពួកផ្គគួរខតទទួលាន។ ផ្នុះគឺជាមោ៌គនែឹុះកនុង្ការផ្លើក
កម្ពស់តមែ ភាពជាមួ្យអនកទទួលទល និង្កាត់បនថយឱកាសម្នការផ្ាកប្រាស់។ 

ii. លទធទលម្ន PDM គួរខតប្រតូវានខចករខំលកជាមួ្យអនកទទួលទលម្នអង្គការខដលពាក់
ព័នធផ្ដើម្បទីទួលានម្តិប្រតលប់របស់ពួកផ្គ។ 

iii. មច ស់ជំនួយគួរខតទទួលានរាយការណ៍សផ្ង្ខបអំពីលទធទល PDM និង្អាចចូលផ្ម្ើល
ទិននន័យពាក់ព័នធទំាង្អស់។ 
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ការស្េង់ម្តិការតាម្ដានផ្ប្កាយផ្ពលទតលជ់ំនួយ - ស្មាា ស្ន៍រុគគល 
 
ផ្សចកតីខណនំ្ទ៖ ការសេង់្ម្តិប្រតូវផ្ធវើផ្ ើង្កនុង្រយៈផ្ពល ១០-១៥ ម្លៃបន្ទេ ប់ពីការខបង្ខចក។ ទំហំសំណ្ដកគំរគួូរ
ខតមនប្របខហល ១០-១៥% អាស្ស័យផ្លើចំនួនសរបុម្នប្រគួសារផ្ោលផ្ៅ និង្បរបិទ ផ្ហើយប្រកុម្ប្រគួសារ
សំណ្ដកគំរូផ្ោលផ្ៅប្រតូវផ្ប្រជើសផ្រ ើសផ្ដាយម្ចដនយ។ 
 
ព័ត៌មនមូ្លដាា ន៖ ទិននន័យអំពីទីតំាង្ និង្ភាន ក់ងារប្របមូ្លទិននន័យ 

ផ្លែកប្រម្ង្សំណួរ៖ កាលបរផិ្ចឆទសមភ សន៍  ផ្ែតត៖  
ឃំុ៖  ភូមិ្៖  ផ្ ម្ ុះអង្គការ៖  
ផ្ ម្ ុះភាន ក់ងារ
ប្របមូ្លទិននន័យ៖ 

    

 
ព័ត៌មនមូ្លដាា ន៖ ការខណនំ្ទែែួនរបស់អនកទទួលទល  

សួសតីែាុំផ្ ម្ ុះ “[ផ្ ម្ ុះរបស់អនក]” ផ្ហើយែាុំផ្ធវើការងារឲ្យ “[ផ្ ម្ ុះអង្គការ]” ផ្ហើយផ្យើង្ផ្ៅទីផ្នុះផ្ដើម្បី
ជួយអនកអំ ុង្ផ្ពលមនតប្រម្ូវការសាដ រផ្ ើង្វញិរបស់អនកពីទឹកជំនន់។ ែាុំចង់្សួរអនកនូវសំណួរមួ្យចំនួន
អំពីការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ខដលានខបង្ខចកផ្ដាយ "[ផ្ ម្ ុះអង្គការ]" ផ្ៅកនុង្ "[ខែ]" ម្នឆ្ន ំផ្នុះ។ ផ្តើអនកអាច
ចូលរមួ្កនុង្ការសមភ សន៍ផ្នុះានខដរឬផ្ទ? ការសមភ សន៍ម្នប្រតវូចំណ្ដយផ្ពលប្របខហល ៣០ ន្ទទីផ្ដើម្បី
បញ្ច ប់។ ចផ្ម្ែើយរបស់អនកនឹង្មិ្នផ្ទែ ស់បតូរសិទធិរបស់អនកកនុង្ការទទួលានការោំប្រទពី "[ផ្ ម្ ុះរបស់អង្គ
ការ" ផ្ ើយ។ កប្រម្ង្សំណួរមិ្នមនចផ្ម្ែើយ “លអ” ឬ“ អាប្រកក់” ផ្ទ។ អនកអាចបញ្ឈប់បទសមភ សន៍ានប្រគប់
ផ្ពល ឬបដិផ្សធមិ្នផ្្ែើយសំណួរណ្ដខដលអនកមិ្នចង់្ផ្្ែើយ។ ព័ត៌មននឹង្ប្រតូវានរកាទុកជាការ
សមៃ ត់ ផ្ហើយនឹង្ជួយដល់ "[ផ្ ម្ ុះអង្គការ]" កនុង្ការផ្លើកកម្ពស់គផ្ប្រមង្ន្ទន្ទ ប៉ាុខនតវាមិ្នខម្នជាការ
វាយតម្ម្ែផ្ដើម្បទីតល់ជំនួយបខនថម្ដល់ប្របជាជនផ្ ើយ។ ផ្យើង្មិ្នខម្នផ្ៅទីផ្នុះផ្ដើម្បីយកផ្ ម្ ុះរបស់អនក
សប្រមប់ផ្ធវើការខបង្ខចកអវីផ្ទសង្ផ្ទៀតផ្ ើយ។ 
 

១. ផ្តើមននរណ្ដមន ក់ផ្ៅកនុង្ប្រគួសាររបស់អនកខដលានទទួលការផ្ទេរប្រាក់ចំនួន ៥០ ដុោែ រអាផ្ម្រកិ ពី 
"ផ្ ម្ ុះអង្គការ" ផ្ៅកនុង្ខែវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០២០ ខដរឬផ្ទ? 
ក) ាទ/ចស  ែ) ផ្ទ  គ) បដិផ្សធមិ្នផ្្ែើយ  
២. ផ្តើអនកជាផ្ម្ប្រគួសារ ឬបុគគលខដលានប្របមូ្លប្រាក់ពីការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ឬ? 
ក) ាទ/ចស  ែ) ផ្ទ  គ) បដិផ្សធមិ្នផ្្ែើយ  
៣. ផ្តើអនកយល់ប្រពម្ទដល់ការសមភ សន៍អំពីការខបង្ខចកផ្នុះខដរឬផ្ទ? 
ក) ាទ/ចស  ែ) ផ្ទ  
ប្របសិនផ្បើអនកផ្្ែើយតបប្របកាសថាានទទួលការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ សូម្បនតជាមួ្យកប្រម្ង្សំណួរផ្នុះ។ ផ្បើមិ្ន
ដូផ្ចន ុះផ្ទ សូម្អរគុណអនកផ្្ែើយតបសប្រមប់ផ្ពលផ្វោរបស់ោត់។ 
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1. ប្របវតតិរបូម្នទេុះខដលប្រតវូានសមភ សន៍ 

លរ សំណួរ  ចផ្ម្ែើយ 
១ ផ្ភទរបស់អនកផ្្ែើយតប ១. ស្សី  ២. ប្របុស 
២ ផ្តើអនកអាយុប៉ាុន្ទម ន?   

៣ 
ផ្តើមនជនងាយរង្ផ្ប្រោុះផ្ទ (កុមរអាយុផ្ប្រកាម្ ៥ ឆ្ន ំ 
ជនចស់ជរា ស្សីដមនម្ទេផ្ពាុះ ឬមត យបំផ្ៅផ្ដាុះកូន
កនុង្ប្រគួសារ)? 

១. ាទ/ចស   

២. ផ្ទ 
  

៤ 

ផ្តើចំនួនសមជិកសរបុម្នប្រគួសាររបស់អនក រមួ្ទំាង្
ែែួនអនក សថិតផ្ៅកនុង្ចផ្ន្ទែ ុះអាយុណ្ដមួ្យ? 

ប្របុស ០-៥  ស្សី ០-៥  
ប្របុស ៦-១៧  ស្សី ៦-១៧  
ប្របុស ១៨-៥៩  ស្សី ១៨-៥៩ 
ប្របុស ៦០+  ស្សី ៦០+  

 
2. ទសសនម្នកម្មវធីិ 

លរ សំណួរ  ចផ្ម្ែើយ 
៥ ផ្តើអនកដឹង្ផ្ទថាផ្ហតុអវីានជាអនកប្រតូវានផ្ប្រជើស

ផ្រ ើស? 
១. ាទ/ចស ២. ផ្ទ 

៦ ផ្តើដំផ្ណើ រការម្នការផ្ប្រជើសផ្រ ើសផ្នុះយុតតិធម៌្ខដរឬផ្ទ? ១. ាទ/ចស ២. ផ្ទ 

៧ 
ផ្តើម្នុសសទំាង្អស់ខដលគួរខតទទួលានអតថ
ប្របផ្ោជន៍ពីការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ផ្នុះប្រតវូានរាប់បញ្ចូ ល
ខដរឬផ្ទ? 

១. ាទ/ចស ២. ផ្ទ 

 
3.  ភាពសម្ស្សបម្នកម្មវធីិ 

លរ សំណួរ ចផ្ម្ែើយ 
 
៨ 

ផ្តើអនកចង់្ទទួលានអវីផ្ទសង្ផ្ទៀតផ្ប្រៅពីសាច់ប្រាក់
ខដរឬផ្ទ? 

ាទ/ចស មនអវីផ្ទៀត? 
ផ្ទ  

៩ 

ផ្តើអនកប្រតូវបង់្ប្រាក់ឲ្យនរណ្ដមន ក់ ឬទដល់ជំនួយដល់
នរណ្ដមន ក់ផ្ដើម្បីទទួលានសាច់ប្រាក់របស់អនក
ផ្ដើម្បីឲ្យមនផ្ ម្ ុះផ្ៅកនុង្បញ្ជ ីខដរឬផ្ទ? ផ្តើប្រតវូ
ចំណ្ដយប៉ាុន្ទម នផ្ៅឲ្យអនកណ្ដ? 

  

១០ ផ្តើអនកមនអារម្មណ៍ថាមនសុវតថិភាពខដរឬផ្ទខដល
មនសាច់ប្រាក់ផ្ៅទេុះ? 

១. ាទ/ចស  ២. ផ្ទ  
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4. ការផ្ប្របើប្រាស់សាច់ប្រាក់ 

លរ សំណួរ  ចផ្ម្ែើយ 

១៣ 
កនុង្ចំផ្ណ្ដម្ជំនួយជាសាច់ប្រាក់ខដលអនកាន
ទទួលផ្តើអនកចំណ្ដយអស់ប៉ាុន្ទម នផ្ហើយ? 

០%  ៧៥%  
២៥%  ១០០%  
៥០%    

១៤ 

ផ្តើអវីផ្ៅជាតប្រម្វូការដ៏ធំបំទុតរបស់អនក មុ្នផ្ពលទទួលានការផ្ទេរសាច់ប្រាក់? 
១. អាហារ ២. ទឹក ៣. ថាន ំ ៤. ជប្រម្ក ៥. ផ្ប្រគឿង្អន្ទម័្យ ៦. សមភ រសិកា ៧. សផ្ម្ែៀកបំពាក់ 

៨. មុ្ង្ ៩. ចំណីសតវ 
១០. ផ្ប្រគឿង្អន្ទម័្
យសប្រមប់ស្រសដី 

១១. ផ្ទសង្ៗ៖ …………………………… 

១៥ 

ផ្តើអនកានទិញអវីែែុះជាមួ្យនឹង្ប្រាក់ខដលានទទួលពីការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ផ្នុះ? 
១. អាហារ ២. ទឹក ៣. ថាន ំ ៤. ជប្រម្ក ៥. ផ្ប្រគឿង្អន្ទម័្យ ៦. សមភ រសិកា ៧. សផ្ម្ែៀកបំពាក់ 

៨. មុ្ង្ ៩. ចំណីសតវ 
១០. ផ្ប្រគឿង្អន្ទ-   
ម័្យសប្រមប់ស្រសដី 

១១. ផ្ទសង្ៗ៖ …………………………… 

១៦ 
ផ្តើអនកអាចទិញទំនិញខដលអនកប្រតូវការានខដរឬផ្ទ
ផ្ប្រកាយផ្ពលទទួលានការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ផ្នុះ? ១. ាទ/ចស ២. ផ្ទ 

 

១៦.
ក 

ប្របសិនផ្បើមិ្នាន ផ្តើរបស់អវីខដលអនកមិ្នអាចរក
ាន? 

  

 
  

១១ 
ផ្តើអនក ឬប្រកុម្ប្រគសួាររបស់អនកធាែ ប់មនទលវាិក
អវជិជមនខដរឬផ្ទចប់តំាង្ពីទទួលានការផ្ទេរ
សាច់ប្រាក់ផ្នុះ? 

១. ាទ/ចស 
 

២. ផ្ទ 
 

១២ 
ផ្តើមននរណ្ដមន ក់ផ្ៅកនុង្ភូមិ្របស់អនកានរាយ
ការណ៍អំពីទលវាិកអវជិជមនណ្ដមួ្យខដរឬផ្ទ 
ចប់តំាង្ពីទទួលានការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ផ្នុះ? 

១. ាទ/ចស 
 

២. ផ្ទ 
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5. ទលប៉ាុះពាល់សកាត នុពលផ្ៅផ្លើទីទារ 

លរ សំណួរ  ចផ្ម្ែើយ 
១៧ ផ្តើអនកានកត់សមគ ល់ថាមនការខប្រប

ប្របួលតម្ម្ែបន្ទេ ប់ពីការផ្ទេរសាច់ប្រាក់
ខដរឬផ្ទ? 

 ផ្កើនផ្ ើង្?  លយចុុះ?  ផ្លរ? 

១៧.ក ប្របសិនផ្បើមនការផ្ទែ ស់បដូរ ផ្តើ
ផ្ដាយសារមូ្លផ្ហតុអវី? 

    

១៨ 
ផ្តើអនកានកត់សមគ ល់ផ្ឃើញថាមន
ការខប្របប្របួលែុសប្របប្រកតីណ្ដមួ្យខដរ
ឬផ្ទ បន្ទេ ប់ពីការផ្ទេរសាច់ប្រាក់? 

 

១. ាទ/ចស 

 

២. ផ្ទ 

 

១៨.ក ប្របសិនផ្បើមនការផ្ទែ ស់បដូរ ផ្តើ
ផ្ដាយសារមូ្លផ្ហតុអវី? 

    

 
6. ដំផ្ណើ រការម្នការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ 

លរ សំណួរ ចផ្ម្ែើយ  
១៩ ផ្តើអនកទទួលានការជូនដំណឹង្អំពី

ការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ផ្នុះផ្ដាយរផ្បៀប
ណ្ដ? 

  

២០ ផ្តើព័ត៌មនផ្នុះមនភាពចាស់ោស់
ខដរឬផ្ទ? 

១. ាទ/ចស  ២. ផ្ទ   

២១ 
ផ្តើអនកដឹង្ផ្ទថាផ្ពលណ្ដអនកនឹង្
ទទួលានការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ផ្នុះ? 

១. ាទ/ចស  ២. ផ្ទ   

២២ 
ផ្តើអនកានទទួលសារ SMS ឬប័ណណ
ទូទាត់ខដលមនផ្លែកូដសមគ ល់
ផ្ដើម្បីដកសាច់ប្រាក់ខដរឬផ្ទ? 

១. ាទ/ចស  ២. ផ្ទ   

២២.ក ប្របសិនផ្បើានទទួល ផ្តើអនកអាចយល់
ានខដរឬផ្ទ? 

១. ាទ/ចស  ២. ផ្ទ   

២២.ែ 
ប្របសិនផ្បើអនកមិ្នអាចយល់ានផ្ទ ផ្តើ
អនកអាចប្របមូ្លសាច់ប្រាក់ានផ្ដាយ
រផ្បៀបណ្ដ? 

  

២២.គ 
ប្របសិនផ្បើអនកមិ្នានទទួលសារ SMS 
ឬប័ណណទូទាត់ផ្ទ ផ្តើអនកានទទួលការ
ជូនដំណឹង្ខដរឬផ្ទ? 

១. ាទ/ចស 
២. ផ្ទ ែាុំដឹង្មុ្ន 
តាម្រយៈពិធីអង្គការ 
DCA  

៣. ែាុំឮដំណឹង្
ផ្នុះពីអនកជិតខាង្ 
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២២.ឃ 

ប្របសិនផ្បើអនកមិ្នានទទួលសារ SMS 
ឬប័ណណទូទាត់ ផ្តើអនកប្របមូ្លប្រាក់ាន
ផ្ដាយរផ្បៀបណ្ដ? 

១. ែាុំសំុឲ្យផ្ម្
ភូមិ្/ផ្ម្ឃំុ
ជួយ  ោំប្រទ 

២. ែាុំប្រតវូាន
ទាក់ទង្តាម្
ទូរសពេផ្ដាយ
អង្គការ NGO 
ខដលបន្ទេ ប់
ម្កផ្គប្រាប់
ផ្លែកូដដល់
ែាុំ 

៣. ែាុំទូរសពេ
ផ្ៅកាន់  
CFRM របស់
អង្គការ NGO 

៤. ែាុំទទួល
ានការោំប្រទ
ពីគណៈកម្ម 
ការផ្ប្រជើស
ផ្រ ើស 

   ៥. ែាុំទទួល
ានការោំប្រទ
ពីវងី្ 

៦. ផ្ទសង្ៗ   

២៣ ប្របសិនផ្បើអនកទទួលានការោំ
ប្រទណ្ដមួ្យពីចំណុចខាង្ផ្លើផ្តើ
បទពិផ្សាធន៍របស់អនកោ៉ាង្
ផ្ម្៉ាចខដរ? 

 

១. លអ ២. ម្ធយម្ ៣. មិ្នលអ 

 

២៤ ផ្តើចំណុចណ្ដែែុះខដលអាចខក
លម្អាន? 

    

២៥ ផ្តើអនកសាគ ល់សាខាវងី្ខដលផ្ៅជិតអនក
ជាង្ផ្គផ្ទ? 

១. ាទ/ចស  ២. ផ្ទ   

២៦ ផ្តើម្ផ្ធាាយផ្ធវើដំផ្ណើ រអវីខដលអនកផ្ប្របើប្រាស់ផ្ដើម្បផី្ៅកាន់វងី្? 
២៧ ផ្តើអនកប្រតូវចំណ្ដយផ្ពលប៉ាុន្ទម នផ្ដើម្បផី្ៅដល់វងី្?  
២៨ ផ្តើអនកចំណ្ដយប្រាក់ផ្ដើម្បផី្ៅ

ដល់ទីផ្ន្ទុះខដរឬផ្ទ? 
 ១. ាទ/ចស  ២. ផ្ទ   

២៩ ផ្តើការផ្ធវើដំផ្ណើ រផ្ៅកាន់
ភាន ក់ងារវងី្មនភាពងាយស្សួល
ខដរឬផ្ទ? 

 
១. ងាយស្សួល
ណ្ដស់ 

២. ងាយ
ស្សួល ៣. ពិាក ៤. ពិាកខាែ ំង្ 

 
7. យនតការផ្ដាុះស្សាយពាកយបណតឹ ង្ 

លរ សំណួរ ចផ្ម្ែើយ 

៣០ 
ផ្តើអនកដឹង្ផ្ទថាអនកអាចបដឹង្ ឬទតល់ម្តិប្រតលប់ផ្លើ
ជំនួយជាសាច់ប្រាក់ាន? 

១. ាទ/ចស  ២. ផ្ទ  

៣១ 
ផ្តើអនកដឹង្ព័ត៌មនទំន្ទក់ទំនង្ពាក់ព័នធនឹង្យនតការ
ផ្ដាុះស្សាយបណតឹ ង្ខដរឬផ្ទ? 

១. ាទ/ចស  ២. ផ្ទ  

៣២ ផ្តើអនកានទតល់ម្តិប្រតលប់ ឬផ្ធវើការបដឹង្តវា៉ាឬផ្ទ? ១. ាទ/ចស  ២. ផ្ទ  
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8. ការផ្ពញចិតតជារមួ្ 

លរ សំណួរ ចផ្ម្ែើយ 

៣៣ 
ផ្តើកិចចអនតរាគម្ន៍ផ្នុះានជួយអនក និង្ប្រគួសារ
របស់អនកឲ្យបំផ្ពញតប្រម្ូវការមូ្លដាា នរបស់អនក
ខដរឬផ្ទ? 

១. ាទ/
ចស 

 ២. ផ្ទ   

៣៤ 
ផ្តើអនកវាយតម្ម្ែខបបណ្ដចំផ្ពាុះបទពិផ្សាធន៍
របស់អនកជាមួ្យនឹង្ដំផ្ណើ រការផ្ទេរសាច់ប្រាក់
តាម្ SMS/ប័ណណទូទាត់ផ្ដាយរផ្បៀបណ្ដ? 

១. លអ
ណ្ដស់ ២. លអ ៣. ម្ធយម្ ៤. ពិាក 

៥. ពិាក
ខាែ ំង្ 

៣៥ 
ផ្តើផ្ធវើដូចផ្ម្តចផ្ទើបអាចខកលម្អដំផ្ណើ រការផ្ទេរ
សាច់ប្រាក់តាម្សារ SMS ាន? 

     

 

  



នីតិវធីិប្របតិបតតិសដង់្ដារ (SOP) សប្រមប់កម្មវធីិផ្ទេរសាច់ប្រាក់  

អង្គការជំនួយរបស់វហិារដាណឺម៉ាក | កម្មវធីិផ្ទេរសាច់ប្រាក់ និង្ប័ណណទូទាត់|  29 

 

ឧរស្ម្ព័នធ ២៖ ឧទាហរណ៍្អំពីលកខណ្ៈវិនិចឆ័យកនងុការផ្ប្ជើស្ផ្រ ើស្
ស្ប្មារ់ការផ្្ែើយតរនឹងទឹកជំនន់ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 
លរ លកខណៈវនិិចឆ័យ ពិនេុ 
១ ប្រគួសារ ឬប្រទពយសម្បតតិផ្សដាកិចចរបស់ពួកផ្គប្រតូវជន់លិច ៤ 
២ IDP1 ខដលមិ្នានទទួលជំនួយជាសាច់ប្រាក់ ឬវតថុណ្ដមួ្យកនុង្អំ ុង្ផ្ពលមនអាសនន 

ឬទទួលជំនួយជាសាច់ប្រាក់តិចជាង្ ៣០ ដុោែ រកនុង្រយៈផ្ពល ២ ខែចុង្ផ្ប្រកាយ មិ្នរាប់
បញ្ចូ លការផ្្ែើយតបចំផ្ពាុះ COVID19) 

៤ 

៣ IDP2 ឬ ប្រគួសារប្រកីប្រកខដលមិ្នមនប័ណណប្រកីប្រក ប៉ាុខនតប្រតូវានបញ្ហជ ក់ផ្ដាយអាជាា ធរមូ្ល
ដាា ន/ប្រកមុ្គផ្ប្រមង្ផ្ដាយខទអកផ្លើលកខណៈវនិិចឆ័យ IDP របស់ MOP និង្អនកខដលមិ្នាន
ទទួលជំនួយពីរដាា ភិាល ឬអង្គការមិ្នរដាា ភិាលកនុង្ផ្ពលមនអាសនន 

៣ 

៤ ប្រកមុ្ប្រគសួារខដលមនសមជិកណ្ដមន ក់ពិការ ឬមនជំងឺ្រុាមំ្រ ៉ា ២ 
៥ ប្រគួសារខដលមនស្រសតីជាផ្ម្ប្រគួសារ និង្ប្រកីប្រក ៣ 
៦ ប្រគួសារខដលមនកូនតូចផ្ប្រចើនជាង្ ៤ ន្ទក់ - អាយុតិចជាង្ ១៨ ឆ្ន ំ ឬស្រសតីមនម្ទេផ្ពាុះ

អំ ុង្ផ្ពលមនអាសនន 
៤ 

៧ កុមរកំប្រពា ឬកុមរ/ម្នុសសចស់ខដលោម នការោំប្រទ ២ 
៨ កម្មករសម័ប្រគចិតតខដលប្របឈម្មុ្ែនឹង្បញ្ហា ប្របឈម្ន្ទន្ទដូចជាការាត់បង់្ការងារ ឬការ

ាត់បង់្ប្រាក់ចំណូលជាផ្ដើម្ 
៣ 

៩ អនកផ្ធវើមតុភូមិ្និវតតន៍/ប្រគសួារផ្ធវើចំណ្ដកស្សុកខដលាត់បង់្ចំណូលផ្ោល ៣ 
 
កំណត់សមគ ល់៖ ការដាក់ពិនេុឲ្យលកខណៈវនិិចឆ័យម្នការផ្ប្រជើសផ្រ ើសនីមួ្យៗពីមួ្យផ្ៅប្រាំ គឺខទអកផ្លើ
ផ្សចកតីសផ្ប្រម្ចរបស់ប្រកមុ្ការងារគផ្ប្រមង្ ផ្្ែើយតបនឹង្ទឹកជំនន់ខដលសប្រម្បសប្រម្ួលផ្ដាយអង្គការ
ជំនួយរបស់វហិារដាណឺម៉ាក (DCA) កនុង្កិចចសហប្របតិបតតិការជាមួ្យម្ដគូ អង្គការជីវតិម្លែលនូ រ (LWD) 
អង្គការបន្ទេ យស្សី (BS) អង្គការអភិវឌឍន៍ និង្ភាពជាម្ដគូកនុង្សកម្មភាព (DPA)/ ADOVIR អង្គការ 
បណ្ដត ញកសិករ និង្ធម្មជាតិ (FNN) និង្អង្គការជីវតិ និង្ដី (CnD)។ តារាង្ផ្នុះ គឺសប្រមប់ខតប្រកុម្
ការងារគផ្ប្រមង្ផ្ប្របើប្រាស់ម្ទេកនុង្ប៉ាុផ្ណ្ដណ ុះ។ 
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ឧរស្ម្ព័នធ ៣៖ ការវាយតម្ម្ែរហស័្ផ្លើទីទារ (RAM) 
   

កប្រម្ង្សំណួរវាយតម្ម្ែទីទារ 
(ទំនិញអាហារ និង្ទំនិញមិ្នខម្នអាហារ អាស្ស័យផ្លើប្របព័នធទីទារសំខាន់ៗខដលានកំណត់) 
(កំណត់សមគ ល់៖ ការវាយតម្ម្ែទីទារសប្រមប់ផ្សវាកម្មចំាច់ប្រតូវខកខប្របតាម្ផ្សវាកម្មណ្ដមួ្យ)  
លរ  សំណួរ ចផ្ម្ែើយ ប្របផ្ភទធាតុចូល 
 ការខណនំ្ទែែួន៖ សួរសដីផ្ ម្ ុះរបស់ែាុ ំគឺ ____។ សពវម្លៃផ្នុះ ផ្យើង្សថិតផ្ៅកនុង្ទីទារ

ផ្ដើម្បីផ្ធវើការសេង់្ម្តិផ្លើទីទារទាក់ទង្នឹង្កម្មវធីិផ្ទេរសាច់ប្រាក់ និង្ប័ណណទូទាត់
របស់ [អង្គការន្ទន្ទ] ផ្ៅកនុ ង្សហគម្ន៍។ ផ្ោលបំណង្ គឺប្រតូវមនសាវតារមួ្យ
ចំនួនផ្ដើម្បីខសវង្យល់អំពីសម្តថភាពទីទារកនុង្ការទគត់ទគង់្របស់របរជាក់ោក់ ខដល
ប្រតូវការផ្ៅកនុង្កម្មវធីិរបស់ផ្យើង្ និង្ផ្ដើម្បីខសវង្យល់ថាផ្តើអនករាល់ោន អាចចូលផ្ៅ
កាន់ទីទារកនុង្ស្សុក។ ផ្តើអនកមន្នេៈចូលរមួ្កនុង្ការសេង់្ម្តិផ្នុះខដរឬផ្ទ? 

កំណត់សមគ ល់ 

  ព័ត៌មនអំពីការសេង់្ម្តិ  
  កាលបរផិ្ចឆទសមភ សន៍ (ម្លៃ/ខែ/ឆ្ន ំ)     កាលបរផិ្ចឆទ 
  ទីតំាង្ បញ្ចូ លជផ្ប្រម្ើស   
  ផ្ ម្ ុះទារ/ប្របផ្ភទទីទារ (ឧ. កនុង្ស្សុក តំបន់ 

កណ្ដត លទីប្រកុង្) 
(បញ្ចូ លជផ្ប្រម្ើសប្របសិនផ្បើ
ដឹង្)  

  

  ផ្ភទ និង្ផ្ដើម្កំផ្ណើ តម្នអនកផ្្ែើយតប/អនកផ្ម្ើល
ការែុសប្រតូវកនុង្ហាង្ 

១. ផ្ភទប្របុសម្កពី សហ
គម្ន៍កនុង្ស្សុក  

២. ផ្ភទស្សីម្កពីសហគម្
ន៍កនុង្ស្សុក 

៣. ផ្ភទប្របុស មិ្នខម្នអនក
ផ្ៅកនុង្ស្សុក  

៤. ផ្ភទស្សី មិ្នខម្នអនក
ផ្ៅកនុង្ស្សុក  

៥. ផ្ភទប្របុស មិ្នខម្នអនក
ផ្ៅកនុង្ប្របផ្ទស 

៦. ផ្ភទស្សី មិ្នខម្នអនក
ផ្ៅកនុង្ប្របផ្ទស 

ផ្ប្រជើសផ្រ ើសមួ្យ 

  ប្របផ្ភទម្នអនកតបសមព សន៍/អនកលក់ ១. អនកលក់ដំុ 
២. អនកលក់រាយ 
៣. អនកលក់ដូរតូចតាច/

ផ្ប្រៅទែូវការ  

ផ្ប្រជើសផ្រ ើសមួ្យ 
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៤. តំណ្ដង្ទារ 

  ទំនិញសំខាន់ៗខដលប្រតូវានវាយតម្ម្ែពីអនក
លក់ (បញ្ហជ ក់ថាផ្តើទំនិញណ្ដមួ្យ ផ្ោង្តាម្
ការវភិាគទីទារ) 

បខនថម្ជផ្ប្រម្ើស 
បខនថម្ជផ្ប្រម្ើស 
បខនថម្ជផ្ប្រម្ើស 
បខនថម្ជផ្ប្រម្ើស 
បខនថម្ជផ្ប្រម្ើស 

ផ្ប្រជើសផ្រ ើសានផ្ប្រចើន  

  ផ្តើហាង្ផ្បើកប៉ាុន្ទម នម្លៃកនុង្មួ្យសាត ហ៍?   ១-៧   
  ផ្តើអនកគឺជាសមជិកម្នសមគម្ ឬគណៈកមម

ធិការពាណិជជកម្មឬ? 
១. ាទ/ចស 
២. ផ្ទ 
៣. មិ្នដឹង្ 
៤. មិ្នពាក់ព័នធ 

ផ្ប្រជើសផ្រ ើសមួ្យ 

  ផ្តើអនកមនអាជាា ប័ណណពាណិជជករខដរឬផ្ទ?  ១. ាទ/ចស 
២. ផ្ទ 
៣. មិ្នដឹង្ 
៤. មិ្នពាក់ព័នធ 

ផ្ប្រជើសផ្រ ើសមួ្យ 

 
  សាថ នភាពតប្រម្វូការ       
  ផ្តើអនកវាយតម្ម្ែចំនួនអតិលិជនបចចុបបននផ្ៅកនុង្

ហាង្របស់អនកោ៉ាង្ដូចផ្ម្តច? 
(ប្របសិនផ្បើមនសាថ នភាពអាសននចប់ផ្ទតើម្ភាែ
ម្ៗ សូម្បដូរឃ្លែ ផ្នុះផ្ៅជា “ផ្ប្របៀបផ្ធៀបផ្ៅនឹង្
មុ្នផ្ពលមនការធាែ ក់ចុុះខាែ ំង្”) 

១. ធម្មតា 
២. ឥលូវមនអតិលិជនផ្ប្រចើនជាង្ធម្មតា  
៣. ឥលូវមនអតិលិជនតិចជាង្ធម្មតា  
៤. មិ្នដឹង្ 
៥.មិ្នពាក់ព័នធ 
 

ផ្ប្រជើសផ្រ ើស
មួ្យ 

  ប្របសិនផ្បើចំនួនអតិលិជនផ្ៅកនុង្ហាង្របស់អនក
ានផ្ទែ ស់បតូរន្ទផ្ពលលមីៗផ្នុះ ផ្តើអនកអាចពនយល់
ពីមូ្លផ្ហតុខដរឬផ្ទ? 
(ប្របសិនផ្បើមនសាថ នភាពអាសននចប់ផ្ទតើម្ភាែ
ម្ៗ សូម្បដូរឃ្លែ ផ្នុះផ្ៅជា “ផ្ប្របៀបផ្ធៀបផ្ៅនឹង្
មុ្នផ្ពលមនការធាែ ក់ចុុះខាែ ំង្”) 

១. ផ្ទែ ស់បដូរតាម្រដូវកាលធម្មតា  
២. ទារភាជ ប់ផ្ៅនឹង្កម្មវធីិផ្ដាយតួអង្គ

ម្នុសសធម៌្/អភិវឌឍន៍ផ្ៅកនុង្តំបន់ផ្ន្ទុះ  
៣. ទារភាជ ប់ផ្ៅនឹង្សាថ នភាពផ្សដាកិចចផ្ៅ

កនុង្តំបន់ផ្ន្ទុះ 
៤. ផ្ទសង្ៗ (ប្របសិនផ្បើផ្ទសង្ៗ សូម្បញ្ហជ ក់) 
៥. មិ្នដឹង្ 

ផ្ប្រជើសផ្រ ើស
ានផ្ប្រចើន 

  ផ្តើទំនិញអវីែែុះខដលអតិលិជនជាធម្មតាទិញ ពី
អនកភាគផ្ប្រចើន? 

   អកសរ 
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  ផ្តើប្រតូវចំណ្ដយផ្ពលប៉ាុន្ទម នម្លៃផ្ដើម្បទីទួលាន
សដុកបខនថម្ប្របសិនផ្បើតប្រម្ូវការទំនិញសំខាន់ៗ
ផ្កើនផ្ ើង្? 

   ផ្លែ 

  (ប្របសិនផ្បើមនសាថ នភាពអាសននចប់ផ្ទតើម្ភាែ
ម្ៗ៖ ផ្តើអតិលិជនរបស់អនកានផ្សនើសំុទំនិញ
ផ្ទសង្ផ្ទៀតពីអនកបន្ទេ ប់ពីមនការធាែ ក់ចុុះខាែ ំង្
ខដរឬផ្ទ? មួ្យណ្ដ?  

  អកសរ 

  
  សាថ នភាពទគត់ទគង់្ 
  ផ្តើអនកទទួលានការទគត់ទគង់្ទំនិញសំខាន់ៗម្កពី

ណ្ដ? 
(សូម្ផ្ម្ើលទំនិញសំខាន់ៗខដលានផ្ប្រជើសផ្រ ើស) 

   អកសរ 

  ផ្តើអនករកាទុកសតុករបស់អនកផ្ៅទីណ្ដ? ១. ផ្ៅកនុង្ហាង្ផ្ៅកនុង្ទីតំាង្ផ្នុះ 
២. ផ្ៅកនុង្ឃ្លែ ំង្ 
៣. ផ្ៅកនុង្កខនែង្រកាទុកឯកជន 
៤. ផ្ៅកនុង្ទេុះ 
៥. កខនែង្ផ្ទសង្ 
៦. មិ្នមនកខនែង្រកាទុកផ្ទ 

ផ្ប្រជើស
ផ្រ ើសមួ្យ 

  ប្របសិនផ្បើមនសាថ នភាពអាសននចប់ផ្ទតើម្ភាែ ម្ៗ៖ 
ផ្តើអាជីវកម្មរបស់អនកទទួលរង្ទលប៉ាុះពាល់ផ្ដាយ
ការធាែ ក់ចុុះន្ទផ្ពលលមីៗផ្នុះខដរឬផ្ទ? 

១.ាទ/ចស 
២. ផ្ទ  
៣. មិ្នដឹង្ 
៤. មិ្នចង់្ផ្្ែើយតប  

ផ្ប្រជើស
ផ្រ ើសមួ្យ   

  ប្របសិនផ្បើមនសាថ នភាពអាសននចប់ផ្កើតផ្ ើង្ភាែ
ម្ៗ៖ ប្របសិនផ្បើដូផ្ចនុះ ផ្តើអាជីវកម្ម និង្កខនែង្រកា
ទុករបស់អនកទទួលទទួលរង្ទលប៉ាុះពាល់ផ្ដាយ
ការធាែ ក់ចុុះន្ទផ្ពលលមីៗផ្នុះោ៉ាង្ដូចផ្ម្ដច?  

  អកសរ 

 ផ្តើសតុកបចចុបបននរបស់អនកអាចផ្ប្របើប្រាស់ាន 
រយៈផ្ពលប៉ាុន្ទម នម្លៃ? 
(ចូរកត់ប្រតាចផ្ម្ែើយជាចំនួនម្លៃ) 

   ផ្លែ 

  ផ្តើអនកបញ្ចូ លទំនិញចូលសតុកផ្ ើង្វញិញឹកញាប់
កប្រមិ្ត/ផ្រៀង្រាល់ X ម្លៃ? 
(ចូរកត់ប្រតាចផ្ម្ែើយជាចំនួនម្លៃ) 

   ផ្លែ  
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  ប្របសិនផ្បើមនសាថ នភាពអាសននចប់ផ្ទតើម្ភាែ ម្ៗ៖ 
ផ្តើអនកផ្ៅខតអាចទទួលានទំនិញសំខាន់ៗ
បន្ទេ ប់ពីមនធាែ ក់ចុុះខាែ ំង្ន្ទផ្ពលលមីៗផ្នុះខដរ
ឬផ្ទ? 
ចូរកត់ប្រតាការពនយល់ប្របសិនផ្បើមិ្នានទទួល
ផ្ទ។ កត់ប្រតាប្របសិនផ្បើប្របភពផ្ៅខតដខដល ឬ
មនប្របភពលមី ប្របសិនផ្បើមន។ 

  អកសរ 

  ផ្តើមនការរតឹបនតឹង្ និង្ហានិភ័យអវីែែុះខដល
ពាណិជជករប្រតូវទគត់ទគង់្ ឬបផ្ង្កើនការទគត់ទគង់្ដល់ទី
ទារ? សូម្កត់ប្រតាទំាង្សប្រមប់ផ្ពលផ្នុះ និង្រដូវ
កាលផ្ទសង្ផ្ទៀត 

១. ការែវុះខាតទំនិញតាម្រដូវកាល 
២. ការែវុះខាតទំនិញទូផ្ៅ 
(ឧទាហរណ៍ផ្ដាយសារផ្ប្រោុះរាងំ្សៃួត) 
៣. ម្លែផ្ដើម្ដឹកជញ្ជូ នែពស់ 
៤. ពនធផ្ប្រៅទែូវការែពស់ 
៥. ពនធទែូវការែពស់ 
៦. ែវុះកខនែង្រកាទុក 
៧. អនកទគត់ទគង់្មិ្នប្រគប់ប្រោន់ (បណ្ដដ ញ
ទំន្ទក់ទំនង្) 
៨. ការប្របកួតប្របខជង្ែពស់ 
៩. ការផ្ចញចូល និង្ផ្ហដាា រចន្ទ 
សម្ព័នធ 
១០. សម្តថភាពហិរញ្ញវតថុទាបរបស់អនក
លក់ 
១១. បទបបញ្ញតតិទូផ្ៅរបស់រដាា ភិាល 
១២. អតិលិជនមិ្នប្រគប់ប្រោន់ 
១៣. ផ្ទសង្ៗ 
១៤. មិ្នពាក់ព័នធ 

ផ្ប្រជើសផ្រ ើស
ានផ្ប្រចើន 

  ផ្តើកតាត ហានិភ័យខដលានផ្លើកផ្ ើង្អាចផ្ធវើការ
ផ្ដាុះស្សាយោ៉ាង្ដូចផ្ម្តច? 

  អកសរ 

  ផ្តើកតាត អវីែែុះខដលជុះឥទធិពលខាែ ំង្បំទុតផ្ៅផ្លើម្លែ
ទំនិញខដលអនកលក់? 

១. ម្លែផ្ដើម្ដឹកជញ្ជូ នែពស់ 
២. មនតប្រម្ូវការផ្ប្រចើនផ្លើសលប់ 
៣. តប្រម្ូវការតិចតួចផ្ពក 
៤. ការទគត់ទគង់្មិ្នលអ 
៥. ទែូវមិ្នលអ 
៦. ែវុះអគគិសនី 
៧. អតិលិជនមិ្នសង្បំណុលរបស់ែែួន  

ផ្ប្រជើសផ្រ ើស
ានផ្ប្រចើន 
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៨. ែវុះការទទួលានឥណទានរបស់
អនកលក់  
៩. ពនធែពស់ 

  ផ្តើអនកលក់ជាទូផ្ៅមនប្រាក់ប្រគប់ប្រោន់សប្រមប់
ទគត់ទគង់្ទីទារខដរផ្ទ? 

១. ាទ/ចស 
២. ផ្ទ 
៣. មិ្នដឹង្ 
៤. មិ្នចង់្ផ្្ែើយ 

ផ្ប្រជើសផ្រ ើស
មួ្យ 

  ប្របសិនផ្បើអនកលក់ *មិ្នមន* ប្រាក់ប្រគប់ប្រោន់ ផ្តើ
ផ្ដាយសារមូ្លផ្ហតុអវី? 

  អកសរ   

  ផ្តើប្របភពចម្បង្ម្នមូ្លនិធិរបស់អនកគឺជាអវី? 
(ផ្ប្រជើសផ្រ ើសផ្ប្រចើនបំទុតាន ២)  

១. ហិរញ្ញបបទានផ្ទេ ល់ែែួន 
២. កម្ចីធន្ទោរ 
៣. ទិញផ្ប្រគឿង្ទគត់ទគង់្ផ្ដាយជំពាក់  
៤. ប្រគួសារ/មិ្តតភកដិ 
៥. មី្ប្រកូឥណទាន 

ផ្ប្រជើសផ្រ ើស
ានផ្ប្រចើន 

  ផ្តើអនកអាចទិញផ្ប្រគឿង្ទគត់ទគង់្ផ្ដាយការជំពាក់
ានខដរឬផ្ទ? 

១. ាទ/ចស 
២. ផ្ទ 
៣. មិ្នដឹង្ 
៤. មិ្នចង់្ផ្្ែើយ 

ផ្ប្រជើសផ្រ ើស
មួ្យ   

  ផ្តើអនកផ្ធវើការសហការជាមួ្យពាណិជជករដម្ទ
ផ្ទៀតោ៉ាង្ដូចផ្ម្តចផ្ដើម្បទីទួលានការទគត់ទគង់្? 
(ផ្ផ្ទដ តផ្លើការទុកចិតត និង្បណ្ដដ ញសហប្របតិបតតិ
ការ) 

   អកសរ 

  ផ្តើអវីជាឧបសគគ/បញ្ហា ប្របឈម្ចម្បង្ៗកនុង្ការ
ពប្រងី្កអាជីវកម្មរបស់អនក? 

  អកសរ 
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  សាថ នភាពម្លែ   
  ផ្តើអនកកំណត់គុណវឌុឍិតម្ម្ែទំនិញសំខាន់ៗ

ខដលអនកទិញពីអនកទគត់ទគង់្របស់អនកោ៉ាង្ដូច
ផ្ម្តច? 
(ប្របសិនផ្បើមនសាថ នភាពអាសននចប់ផ្ទតើម្ភាែ ម្ៗ 
សូម្បដូរឃ្លែ ផ្នុះផ្ៅជា “ផ្ប្របៀបផ្ធៀបផ្ៅនឹង្មុ្ន
ផ្ពលមនការធាែ ក់ចុុះខាែ ំង្”) 

១. តាម្ធម្មតា 
២. និន្ទន ការអតិទរណ្ដ (ផ្ ើង្ម្លែ)  
៣. និន្ទន ការបរទិរណ្ដ (ចុុះម្លែ)  
៤. មិ្នដឹង្ 
៥. ផ្ទសង្ៗ 

ផ្ប្រជើសផ្រ ើស
មួ្យ 

  ផ្តើអនកមនានខកខប្របតម្ម្ែខដលអនកគិតសប្រមប់
ទំនិញសំខាន់ៗខដលអនកលក់ផ្ៅផ្លើទីទារកនុង្ 
រយៈផ្ពលមួ្យខែចុង្ផ្ប្រកាយផ្នុះផ្ទ? 
(ប្របសិនផ្បើមនសាថ នភាពអាសននចប់ផ្ទតើម្ភាែ ម្ៗ 
សូម្បដូរឃ្លែ ផ្នុះផ្ៅជា “ចប់តំាង្ពីមនការធាែ ក់
ចុុះខាែ ំង្”) 

១. ដខដល 
២. ផ្កើនផ្ ើង្ 
៣. លយចុុះ 
៤. មិ្នដឹង្ 
៥. ផ្ទសង្ៗ 

ផ្ប្រជើសផ្រ ើស
មួ្យ  

  ប្របសិនផ្បើតម្ម្ែផ្កើនផ្ ើង្ផ្តើទំនិញមួ្យណ្ដ
ខដលជុះឥទធិពលផ្ហើយផ្ហតុអវីតម្ម្ែផ្ទែ ស់បតូរ? 

  អកសរ  

  ផ្តើតម្ម្ែផ្ៅកនុង្ទីទារផ្នុះផ្ប្របៀបផ្ធៀបនឹង្ទីទារ
កនុង្ស្សុកដម្ទផ្ទៀតមនលកខណៈោ៉ាង្ដូចផ្ម្តច 
(អាស្ស័យផ្លើទីតំាង្សមភ សន៍)? 

១. ដខដល 
២. ផ្កើនផ្ ើង្ 
៣. លយចុុះ 
៤. មិ្នដឹង្ 
៥. ផ្ទសង្ៗ 

ផ្ប្រជើស
ផ្រ ើសមួ្យ 

  ផ្តើអនកគិតថាតម្ម្ែទំនិញសំខាន់ៗនឹង្ផ្ទែ ស់បតូរ
ោ៉ាង្ដូចផ្ម្តចប្របសិនផ្បើតប្រម្ូវការផ្ៅកនុង្ទីទារ
ផ្កើនផ្ ើង្? 

១. ដខដល 
២. ផ្កើនផ្ ើង្ 
៣. លយចុុះ 
៤. មិ្នដឹង្ 
៥. ផ្ទសង្ៗ 

ផ្ប្រជើសផ្រ ើស
មួ្យ 

  ផ្តើអនកឲ្យអតិលិជនទិញជំពាក់ខដរផ្ទ?  ១. ាទ/ចស 
២. ផ្ពលែែុះ 
៣. ផ្ទ 
៤. មិ្នដឹង្ 
៥. មិ្នពាក់ព័នធ 

ផ្ប្រជើសផ្រ ើស
មួ្យ 

  
 
 
 



នីតិវធីិប្របតិបតតិសដង់្ដារ (SOP) សប្រមប់កម្មវធីិផ្ទេរសាច់ប្រាក់  

អង្គការជំនួយរបស់វហិារដាណឺម៉ាក | កម្មវធីិផ្ទេរសាច់ប្រាក់ និង្ប័ណណទូទាត់|  36 

 

  ចំណុចពាក់ព័នធផ្ទសង្ផ្ទៀត  
  ពនធ/ម្លែឈនួល៖ ផ្តើអនកប្រតូវបង់្ពនធប៉ាុន្ទម នសប្រមប់

ការមនហាង្ផ្ៅទារកនុង្មួ្យសាត ហ៍? 
   ផ្លែ  

  ការប្របកួតប្របខជង្៖ ផ្តើមនពាណិជជករប៉ាុន្ទម ន
ន្ទក់ផ្ៅផ្លើទីទារផ្នុះខដលមនទំហំអាជីវកម្ម
ដូចអនក តាម្រយៈការលក់ដូរទំនិញដូចោន  ឬស្ស
ផ្ដៀង្ោន ? 

  ផ្លែ 

  ផ្តើស្រសតីអាចចូលទារផ្នុះានខដរឬផ្ទ?  ១. ាទ/ចស 
២. ផ្ទ 
៣. ផ្ពលែែុះ 
៤. ែាុំផ្ឃើញស្រសដីផ្ៅកនុង្ទារផ្នុះជាញឹក

ញាប់ណ្ដស់  
៥. មិ្នដឹង្ 
៦. មិ្នចង់្ផ្្ែើយ 

ផ្ប្រជើសផ្រ ើស
មួ្យ 

  ផ្បើមិ្នអាចផ្ទ ផ្ហតុអវីានជាស្រសតីមិ្នអាចចូល
ផ្ៅកាន់ទារផ្នុះាន? 

 អកសរ 

  ផ្តើមនប្រកមុ្ផ្ទសង្ផ្ទៀតខដលប្របឈម្នឹង្ការ
លំាកកនុង្ការចូលផ្ៅកាន់ទារផ្នុះខដរឬផ្ទ? 

១. ជនពិការ 
២. ស្រសដីចស់ជរា 
៣. បុរសចស់ជរា 
៤. អនកម្កពីប្រកមុ្ជនជាតិផ្ដើម្ជាក់ោក់ 
៥. អនកម្កពីប្រកមុ្សាសន្ទជាក់ោក់ 
៦. មិ្នមនបញ្ហា សប្រមប់ប្រកុម្ទំាង្ផ្នុះ  
៧. មិ្នចង់្ផ្្ែើយ 
៨. មិ្នដឹង្ 

ផ្ប្រជើសផ្រ ើស
ានផ្ប្រចើន 

  ប្របសិនផ្បើប្រកមុ្ែែុះមិ្នអាចចូលផ្ៅកនុង្ទារផ្នុះ
ានផ្តើអនកគិតថាម្កពីមូ្លផ្ហតុអវី? 

   អកសរ 

  ផ្តើកុមរ (ផ្កមង្ស្សី/ផ្កមង្ប្របសុ) ជាអតិលិជនផ្ៅ
ផ្ៅកនុង្ទារផ្នុះខដរឬផ្ទ? 

១. ាទ/ចស 
២. ផ្ទ 
៣. មិ្នដឹង្ 

ផ្ប្រជើសផ្រ ើស
មួ្យ  

  ផ្តើអនកកត់សមគ ល់ផ្ឃើញមនការផ្បៀតផ្បៀនពី
សំណ្ដក់អនកលក់ ឬអតិលិជនផ្ៅកនុង្ទារខដរ
ឬផ្ទ? 

១. ាទ/ចស 
២. ផ្ទ 
៣. មិ្នដឹង្ 

ផ្ប្រជើស
ផ្រ ើសមួ្យ  
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  ប្របសិនផ្បើមន ផ្តើការផ្បៀតផ្បៀនអវីែែុះ ផ្ហើយអនក
ណ្ដជាអនកផ្បៀតផ្បៀន?  

  អកសរ 

  ផ្តើអនកមនម្តិប្រតលប់ ឬផ្ោបល់ផ្ទសង្ៗ
សប្រមប់ពួកផ្យើង្ខដរឬផ្ទ? 

  អកសរ 

  សូម្អរគុណផ្ប្រចើន - ផ្យើង្សូម្សខម្ដង្ការផ្កាតសរផ្សើរចំផ្ពាុះអនកខដលានចំណ្ដយផ្ពលនិោយ
ជាមួ្យពួកផ្យើង្ផ្ៅម្លៃផ្នុះ។ 

  កំណត់សមគ ល់/ការសផ្ង្កតរបស់អនកសមភ សន៍ 
ចូរផ្ប្របើប្រាស់ចផ្ន្ទែ ុះផ្នុះផ្ដើម្បកីត់ចំណំ្ដអវីខដលអនកគិតថាសំខាន់ ឬពាក់ព័នធនឹង្បទសមភ សន៍ផ្នុះ។ 
ឧទាហរណ៍៖ ផ្តើអនកគិតថាបុគគលខដលអនកសមភ សន៍ផ្ន្ទុះយល់ពីសំណួររបស់អនកខដរឬផ្ទ? ផ្តើអនកាន
កត់សមគ ល់ផ្ឃើញអវីែែុះផ្ៅជំុវញិហាង្/ទារផ្នុះ? ផ្តើមនផ្ោបល់សំខាន់ណ្ដមួ្យខដលមិ្នាន ដាក់
បញ្ចូ លផ្ៅកនុង្កប្រម្ង្សំណួរផ្នុះខដរឬផ្ទ? 
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ឧរស្ម្ព័នធ ៤៖ ដំផ្ណ្ើ រការ BMS ស្ប្មារ់ការផ្ទេរសាច់ប្ាក់ 
ខាង្ផ្ប្រកាម្ផ្នុះ គឺជាឧទាហរណ៍ម្ននីតិវធីិផ្ដើម្បដំីផ្ណើ រការប្របព័នធប្រគប់ប្រគង្អនកទទួលទល 

(BMS) និង្ការផ្ទេរប្រាក់តាម្រយៈម្ដគូអង្គការបន្ទេ យស្សីផ្ដាយមនការោំប្រទពីអង្គការជំនួយប្រពុះវហិារ
ដាណឺម៉ាក (DCA) និង្អង្គការ ភីទលអីុន នីត (PIN) សប្រមប់ការផ្្ែើយតបនឹង្ទឹកជំនន់ផ្ៅឆ្ន ំ
២០២០។ សប្រមប់ប្រគសួារផ្ោលផ្ៅ ជំនួយប្រពុះវហិារដាណឺម៉ាក (DCA) ានសហការជាមួ្យអង្គការ ភីទល
អីុននីតផ្ដើម្បីផ្ប្របើប្រាស់កម្មវធីិ Humansis តាម្រយៈគណនីវងី្។ ការផ្ទេរផ្នុះ នឹង្ប្រតូវផ្ទេរផ្ៅអនកទទួល
ទលផ្ោលផ្ៅទំាង្អស់។ 

ម្៉ាាង្វញិផ្ទៀត អង្គភាពនីមួ្យៗអាចផ្ធវើប្របតិបតិតការផ្លើកម្មវធីិ Humansis ផ្ដាយែែួនឯង្តាម្
រយៈការខសវង្រកការោំប្រទពីអង្គការ ភីន ផ្ៅផ្ពលពួកផ្គមនគណនីធន្ទោរជាមួ្យអនកទតល់ផ្សវា
កម្មហិរញ្ញវតថុណ្ដខដលមនអីុនផ្ធើផ្ហវសកម្មវធីិផ្ប្របើប្រាស់ (API) ផ្នុះ។ 
 

លរ កាលបរផិ្ចឆទ/ផ្ម៉ាង្ សកម្មភាព ដំផ្ណើ រការ/វធីិសាស្រសត អង្គភាពទទួល
បនេុក 

១ ម្លៃទី១០ ខែវចិឆិកា 
(១:៣០ រផ្សៀល) 

ការតប្រម្ង់្ទិសតាម្អីុនធឺណិតម្នកិចច
សហប្របតិបតតិការ / នីតិវធីិប្របតិបតតិសតង់្
ដារសប្រមប់ប្របព័នធប្រគប់ប្រគង្អនកទទួល
ទល (BMS SOP) និង្ 
ពិនិតយផ្សចកតីប្រពាង្កិចចប្រពម្ផ្ប្រពៀង្ខដល
ានផ្ទាើផ្ដាយអង្គការ ភីន 

 អង្គការ ភីន អង្គ
ការ DCA និង្អង្គ
ការបន្ទេ យស្សី 

២ ម្លៃទី ៧-១១ ខែវចិឆិកា ការផ្ប្រជើសផ្រ ើសប្រគួសារ ការផ្ទេៀង្ផ្ទេ ត់ 
និង្ការប្របកាស 

ផ្ដើម្បឲី្យស្សបជាមួ្យ BMS 
ផ្យើង្ប្រតូវប្របមូ្លន្ទម្ែែួន 
ន្ទម្ប្រតកូល ផ្ភទ ម្លៃខែឆ្ន ំ
កំផ្ណើ ត និង្ផ្លែទូរសពេ 

អង្គការបន្ទេ យស្សី 

៣ ម្លៃទី១២ ខែវចិឆិកា ចុុះកិចចប្រពម្ផ្ប្រពៀង្រវាង្អង្គការ ភីន និង្
អង្គការបន្ទេ យស្សី (BS) ផ្ហើយចុុះហតថ
ផ្លខាផ្លើកិចចប្រពម្ផ្ប្រពៀង្រវាង្អង្គការ ភីន 
និង្អង្គការ DCA 

ប្រាក់សប្រមប់អនកទទួលទល
នឹង្ប្រតូវផ្ទេរផ្ៅគណនីវងី្ 
របស់អង្គការ ភីន ផ្ដាយ
ផ្ទេ ល់ផ្ហើយប្រាក់សប្រមប់ម្លែ
ប្របតិបតតិការផ្ៅគណនី
ធន្ទោររបស់អង្គការ ភីន។ 
ប្របតិបតតិការអាចមនតម្ម្ែ 
០,៦៥ ដុោែ រកនុង្មួ្យប្របតិបតតិ
ការ (អង្គការ ភីន នឹង្បញ្ហជ ក់) 

អង្គការ ភីន និង្ 
អង្គការបន្ទេ យស្សី 
អង្គការ ភីន និង្ 
អង្គការ DCA 

៤ ម្លៃទី១៣ ខែវចិឆិកា ផ្ទាើបញ្ជ ីចុង្ផ្ប្រកាយផ្ៅអង្គការ ភីន 
ប្របសិនផ្បើោម នបណតឹ ង្ 

ផ្ទាើតាម្អីុខម្ល អង្គការបន្ទេ យស្សី 
តាម្រយៈអង្គការ 
DCA 
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៥ ម្លៃទី១៣ ខែវចិឆិកា មូ្លនិធិរបស់អង្គការ DCA ប្រតូវម្កដល់
គណនីរបស់អង្គការបន្ទេ យស្សី 

តាម្ដានជាមួ្យប្រកុម្ហិរញ្ញ
វតថុរបស់ DCA និង្អង្គការ
បន្ទេ យស្សី 

អង្គការ DCA 

៦ ម្លៃទី១៤ខែវចិឆិកា ផ្ទេរមូ្លនិធិផ្ៅ អង្គការ ភីន រួម្ទំាង្ម្លែ
ប្របតិបតតិការ 

ផ្ធវើការជាមួ្យប្រកុម្ហិរញ្ញវតថុ អង្គការបន្ទេ យស្សី 

៧ ម្លៃផ្ៅរ ៍ម្លៃទី១៤ 
ខែវចិឆិកា 

ផ្សនើសំុអង្គការ ភីន ឲ្យផ្ធវើការផ្ទេរសាច់
ប្រាក់តាម្វងី្ផ្ៅប្រគួសារផ្ោលផ្ៅផ្ៅ
ម្លៃទី ១៩ ខែវចិឆិកា 

តាម្អីុខម្ល អង្គការបន្ទេ យស្សី/
អង្គការ DCA 

៨ ម្លៃទី១៣-១៧ ខែវចិឆិកា មុ្នផ្ពលពិធីផ្នុះ ផ្យើង្ផ្សនើសំុឲ្យអនក
ទទួលទលផ្ោលផ្ៅទំាង្អស់ប្រតូវយក
ទូរសពេរបស់ពួកផ្គខដលមនផ្លែ
ខដលានចុុះបញ្ជ ីផ្ៅកនុង្ BMS 

ទំន្ទក់ទំនង្ជាមួ្យប្រគួសារ
ផ្ោលផ្ៅទំាង្តាម្រយៈទូរ
សពេ ឬគណៈកម្មការផ្ប្រជើស
ផ្រ ើស 

អង្គការបន្ទេ យស្សី 

៩ ម្លៃប្រពហសបតិ៍ - សុប្រក 
ម្លៃទី១៧-១៨ខែវចិឆិកា 

តាម្ដានជាមួ្យប្រគួសារផ្ោលផ្ៅទំាង្
អស់ផ្ដើម្បីប្រាកដថាទូរសពេរបស់ពួកផ្គ
កំពុង្ផ្ប្របើប្រាស់ ឬមនដំផ្ណើ រការ។ 

ការផ្ៅទូរសពេ អង្គការបន្ទេ យស្សី 

១០ ម្លៃចនេ-អងាគ រ 
ម្លៃទី១៦-១៧ខែវចិឆិកា 

ផ្រៀបចំពិធីខបង្ខចកផ្ៅផ្ែតតាត់ដំបង្។ 
កនុង្ពិធីផ្ន្ទុះ បុគគលិកោំប្រទរបស់អង្គការ 
បន្ទេ យស្សី ានខ្កទូរសពេទំាង្អស់
របស់អនកទទួលទលផ្ដើម្បីដឹង្ថាផ្តើពួក
ផ្គទទួលានសារ SMS ពីវងី្ ខដលមន
ព័ត៌មនអំពីផ្លែទូរសពេចំនួនសាច់
ប្រាក់ផ្លែកូដ 8 ែេង់្ខដរឬផ្ទ។  

ក៏មនវផី្ដអូយូធូបខដល
ពនយល់អំពីដំផ្ណើ រការ
ប្របសិនផ្បើវាអាចជួយាន។ 
ជាមួ្យោន ផ្នុះខដរ អង្គការ ភី
ន អាចខចករខំលករបូភាពថា
ផ្តើ សារ SMS ខដលពួកផ្គ
នឹង្ទទួលានមនលកខ
ណៈខបបណ្ដ ប្របសិនផ្បើ
មនប្របផ្ោជន៍។ 

អង្គការបន្ទេ យស្សី 

១១ ម្លៃប្រពហសបតិ៍ 
ម្លៃទី១៩ ខែវចិឆិកា 

ផ្រៀបចំពិធីខបង្ខចកផ្ៅផ្ែតតផ្សៀម្រាប 
(ដំផ្ណើ រការដូចោន នឹង្ ផ្ែតតាត់ដំបង្)  

ពិធីដូចោន នឹង្ផ្ែតតាត់
ដំបង្ខដរ 

អង្គការបន្ទេ យស្សី/
អង្គការ DCA ប្រតូវ
ចូលរមួ្ 

១២ ម្លៃប្រពហសបតិ៍ 
ម្លៃទី១៩ ខែវចិឆិកា 

ផ្ទេរសាច់ប្រាក់តាម្រយៈសារ SMS កនុង្
ទូរសពេផ្ៅកាន់ប្រគសួារផ្ោលផ្ៅ  

ដំផ្ណើ រការផ្វទិកា BMS វងី្/អង្គការ ភីន 

១៣ ម្លៃប្រពហសបតិ៍ - សុប្រក 
ម្លៃទី១៩-២០ ខែវចិឆិកា  

ផ្ធវើការជាមួ្យអង្គការ ភីន ចំផ្ពាុះអនក
ខដលមិ្នានទទួលសារ SMS ឬផ្លែ
កូដពីវងី្ 

អង្គការបន្ទេ យស្សីផ្ទាើបញ្ជ ី
អនកខដលមិ្នានទទួល
សារ SMS ពីវងី្ផ្ៅ អង្គការ 
ភីន ផ្ហើយបន្ទេ ប់ម្ក អង្គ
ការ ភីន នឹង្ផ្ទេៀង្ផ្ទេ ត់ 
ផ្ហើយផ្ទាើបញ្ជ ីចុង្ផ្ប្រកាយ
របស់អនកខដលមិ្នាន
ទទួលសារពីវងី្ខដលមន
ផ្លែ 8 ែេង់្ប្រតលប់ម្កវញិ

អង្គការបន្ទេ យស្សី 
ោំប្រទផ្ដាយ 
អង្គការ DCA 



នីតិវធីិប្របតិបតតិសដង់្ដារ (SOP) សប្រមប់កម្មវធីិផ្ទេរសាច់ប្រាក់  
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សប្រមប់បុគគលិក អង្គការ
បន្ទេ យស្សី ទំន្ទក់ទំនង្
តាម្ទូរសពេជាមួ្យអនក
ទទួលទល ឬោំប្រទពួកផ្គ
ផ្ដាយផ្ទេ ល់ផ្ៅនឹង្កខនែង្
ផ្ដើម្បីដកប្រាក់ពីវងី្។ 

១៤ ម្លៃសុប្រក - ផ្ៅរ ៍
ម្លៃទី២០-២១ ខែវចិឆិកា 

ពិនិតយផ្ម្ើលថាផ្តើប្រគួសារផ្ោលផ្ៅទំាង្
អស់ទទួលានសាច់ប្រាក់ទំាង្ផ្ៅផ្ែតត
ាត់ដំបង្ និង្ផ្សៀម្រាប  

បុគគលិកតាម្ដានតាម្ទូរ
សពេជាមួ្យប្រកុម្ប្រគួសារ
ផ្ោលផ្ៅទំាង្អស់ផ្ដើម្បី
ប្រាកដថាពួកផ្គទទួលាន
សាច់ប្រាក់ផ្ៅកនុង្ម្ដ។ 

អង្គការបន្ទេ យស្សី 

១៥ ម្លៃសុប្រក ម្លៃទី២៩ 
ខែវចិឆិកា 

អនុវតត PDM ខដលមនទំហំសំណ្ដកគំរ ូ
១៥% 

 អង្គការបន្ទេ យស្សី 

 

កំណត់សមគ ល់៖ កាលវភិាគផ្នុះនឹង្ប្រតូវផ្ទែ ស់បតូរអាស្ស័យផ្លើដំផ្ណើ រការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ ពីអង្គការ 
DCA ផ្ៅអង្គការបន្ទេ យស្សី (BS) ផ្ហើយបន្ទេ ប់ម្កផ្ៅអង្គការ ភីពទលអីុននីត (PIN) ផ្ដើម្បីផ្ធវើការ
ផ្ទេរសាច់ប្រាក់ផ្ៅប្រគួសារទទួលទល ផ្ហើយផ្បើមន តបណតឹ ង្ វា៉ា ណ្ដមួ្យ     គឺអាចបណ្ដត លឲ្យមន
ការពនាផ្ពលកនុង្ការវាយតម្ម្ែបញ្ច ប់បញ្ជ ីផ្ ម្ ុះប្រគសួារផ្ោលផ្ៅខដលប្រតូវដាក់ផ្សនើផ្ៅអង្គការ ភីព
ទលអីុននីត/ វងី្។ 
 
ឯកសារផ្ោង្ 
១. ផ្ោលការណ៍ខណនំ្ទអំពីការតាម្ដាន និង្វាយតម្ម្ែ៖ ការោិល័យវាយតម្ម្ែ UNWFP៖

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ko/mekb_module 
 
២. ផ្ោលការណ៍ខណនំ្ទ PDM របស់ការោិល័យឧតតម្សនង្ការអង្គការសហប្របជាជាតិទទួលបនេុក

សិទធិម្នុសស (UNHCR) ទំនិញមិ្នខម្នអាហារ (NFI)៖  
www.eshelter-cccmhaiti.info/pdf/toolkit_en_9293571.pdf 

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ko/mekb_module
http://www.eshelter-cccmhaiti.info/pdf/toolkit_en_9293571.pdf

