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M&E Key Findings

ររសួងពាណិជជរម្ម
នាយរដ្ឋានសហរបតិបតតិការអនតរជាតិ
ររុម្ការងារតាម្ដ្ឋននិងវាយតម្ម្ល
ម្ថៃទី០៣ខែរញ្ញាឆ្នាំ២០១២
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កត្តាជោគជ័យ
Success Factors
• ការតាាំងចិតតែពស់និងការជរម្ុញរបស់ភ្ននរ់ងារអនុវតតនីម្ួយៗ។
Strong commitment of each IA.
• ការរបជុាំយ៉ាងទទៀងទាត់ជារបចាំទ ើម្បីតាម្ដ្ឋនពីលទធផលគឺជាចលររម្ន
ការអនុវតតគទរោងយ៉ា ងោនរបសិទធភ្នព។
Regular meetings to monitor results are the drivers of an
effective project implementation.
• ការែិតែាំសិរាជារបចាំសីព
ត ីនិតិវ ិធីខផនរហិរញ្ា វតថុនិងលទធរម្មពិតជាោន
សារសាំខាន់សរោប់រគប់ភ្ននរ់ងារអនុវតត។
Gradual learning on complicated procedures of finance, and
procurement is essential for every IA.
• រិចចែិតែាំរបឹងខរបងរនុងការទរៀបចាំរបាយការណ៌របចាំខែ/រតីោស។
Strong effort in reporting must be a monthly/quarter
activity.
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ោះប្ាយ

Key Challenges and Proposed Solutions
Challenges

DICO

ភ្ននរ់ងារអនុវតតម្ួយចាំនួនរតូវទរៀបចាំរម្មវ ិធី
ការងារទឡើងវ ិញទ ើម្បីទឆលើយតបទៅនឹង
តរម្ូវការគទរោង។

តាម្ដ្ឋនភ្ននរ់ងារអនុវតត
ឲ្យទរៀបចាំ ខរតរម្ូវរម្មវ ិធី
ការងារទបើចាំបាច់

IAs
ទរៀបចាំ ទធវើវ ិទសាធន៌
រម្មទលើរម្មវ ិធី
ការងាររបស់ែួន
ល

IAs need to reprogram their Work
Programs to meet project demands
and requirements.

Follow up each IA to
start revising their
Work Program when
needed.

ថវ ិកាបា៉ា ន់សាមនរបស់ភ្ននរ់ងារអនុវតម្ួយ
ចាំនួនរតូវការការសិរាបខនថម្ទទៀតទារ់
ទងទៅនឹងការចាំណាយជារ់ខសតង

តាម្ដ្ឋនភ្ននរ់ងារអនុវតត
ឲ្យទរៀបចាំ ខរតរម្ូវថវ ិកា
ទបើចាំបាច់

សិរាថវ ិការបស់
ែលួនទធវើការខរតរម្ូវ
ទបើចាំបាច់

Follow up each IA to
revise Budget
Estimates when
needed.

Review their own
budget line, revise
if needed.

Budget Estimates of some IAs need
further review in order to have
realistic expenditure targets.

Prepare an
amendment to
their existing
Work Program.
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Key Challenges and Proposed Solutions
Challenges
DICO
វគគែណតុះែណ្ត
ត លនិង
ការតាមដានបែែយកលទ្ធផលជាគោល
សម្រាែ់ភ្នាក់ងារអនុវត្តគគម្រាងចាំបាច់ម្រត្ូវការ គរៀែចាំគឡើងអាំឡតងបែក
ពម្រងឹងែបនែមគទ្ៀត្គដាយសារបត្វាជាគរឿងថ្មី។ ញ្ញា។
Training course to
Results-Based Monitoring for each
be arranged
IA need to be strengthened as this is
starting Sept. 2012

ោះប្ាយ
IAs
ចូលរួមវគគែណតុះែណ្ត
ត ល

Participate in the
training

new activity for them.

កងវុះខាត្មគយោបាយកាតងការគផយៀងផ្ទាត្់យក
សូចនាករលទ្ធ ផលសាំខាន់ៗរែស់គគម្រាង។

Lack of means in verifying the
attainment project’s Key Results
Indicators (KPIs).

មគយោយបាយគផាៀងផ្ទាត្់
បានដាក់ែញ្ចូ លកាតងម្រកែ
ែណឌលទ្ា ផលគគម្រាង

Means of
Verification
included in the
Results Framework.

ចូលរួមគយវើែចចែ
ត បនាភ្នព
ម្រកែែណឌលទ្ា ផល

Participation in
updating the results
framework
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ោះប្ាយ

Key Challenges and Proposed Solutions
Challenges
កងវុះខាត្យនតការការទ្ុកដាក់ឯកសារនិងការគយវើ
របាយការណ៌ដូចជាមិនានរបាយការណ៌វឌ្ឍន
ភ្នពរបាយការណ៌វគគែណតុះែណ្ត
ត លនិងរបាយ
ការណ៌សិកាាសាលាជាគដើម។

Lack of documentation and reporting
mechanism in preparing reports (e.g.
progress report, training report, and
workshop report).
មិនានបផនការសកមមភ្នពម្រែចាំបែបដលអាចគយវើ
ការតាមដានគដាយDICO។

Monthly Work Plan. A workplan that
can be monitored by DICO is normally
not available.

DICO
ផតល់គាំរូរបាយការណ៌
ែបនែមគទ្ៀត្

IAs
យនាថារាល់កិចចការ
ទាំងអស់ម្រត្ូវបានកត្់
ម្រតាទ្ុក

Provide more
templates in project Ensure that all
events are well
reporting.
documented

តាមដានឲ្យានបផនការ
សកមមភ្នពដាក់ែញ្ចូ ល
កាតងរបាយការណ៌ការបែ។
Follow up for Next
Activity Schedule to
be included in
Monthly Reports.

បផនការសកមមភ្នពម្រត្ូវ
ដាក់ែញ្ចូ លកាតងរបាយ
ការណ៌ការបែ។

Include Monthly
Work Plan in the
Monthly Reports.
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Key Challenges and Proposed Solutions
Challenges
លទ្ធ ផលបដលបានែគងកើត្គឡើងគដាយ
ភ្នាក់ងារអនុវត្តមួយចាំនួនមិនទន់បានលអ
ដល់កម្រមឹត្ទ្ទ្ួលយកបានគៅគឡើយ។

DICO
ផតល់គោែល់គលើ
លទ្ធ លរែស់ភ្នាក់ងារ
អនុវត្ត។

ោះប្ាយ
IAs
ែញ្ញាក់និងវាយត្ម្មៃលទ្ធ ផល
មុនគពលអនុម័ត្ផតល់ការទ្ូទត្់
ដល់អាកអនុវត្ត។

Output produced by IA does not Provide feedback on
outputs of IAs
meet the acceptable quality
standard.

Verify and assess the
output before6
approval of payment of
contractors.

ការគផារចាំគណុះដឹងដល់ភ្នាក់ងារអនុវត្តនិង តាមដានសកមមភ្នពពម្រងឹង
សមែភ្នពរវាងភ្នាក់ងារអនុ
ទ្ីម្រែឹកាគៅានកាំ រិត្។
វត្តនិងទ្ីម្រែឹកា។

ចូលរួមកាតងសកមមភ្នពែណតុះែ
ណ្ត
ត លបដលអនុវត្តគដាយ
ទ្ីម្រែឹកា។

building activities
between IA staff and
consultants.

Participation in the
training activities to be
conducted by
consultants.

Transfer of Knowledge is limited
Follow up capacity
between IAs and Consultants.
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Key Challenges and Proposed Solutions
Challenges
ការយល់ការងារនីមួយៗរែស់ភ្នាក់ងារអនុវត្តគៅ
ានកាំ រិត្គៅគឡើយ។

Self-Reliance of IAs for each activity to
be implemented is limited.

ោះប្ាយ

DICO
គួរផតល់ការែណតុះ
ែណ្ត
ត លគទ្ៀងទត្់។
DICO should conduct
regular training.

IAs
ជាអាកផតួចគផតើមគលើ
ការែណតុះែណ្ត
ត ល។
Take lead as
implementers of
training programs.

ការនិងបណនាាំបផាកហិរញ្ាវត្ែដត ល់ភ្នាក់ងារទក់ទ្ង ផតល់ការោាំម្រទ្និងបណនាាំ
ត
គៅនឹងនិត្ិ វិយីហិរញ្ាវត្ែគ
ត ឺគៅបត្ានភ្នពចាំបាច់។ បផាកហិរញ្ាវត្ែ។
Provide financial
Mentoring and technical support on
mentoring and
financial procedures is needed for
technical support.

គសាើសុាំឲ្យានការោាំម្រទ្
គែើចាំបាច់។

គយនឌ្័រហាក់ែីដូចជាមិនម្រត្ូវបានគគរាែ់ែញ្ចូ ល
ទាំងកាតងការអនុវត្តនិងគយវើរបាយការណ៌។

ធានាថាគយនឌ្័របានរាែ់
ែញ្ចូ ល។
Ensure gender
mainstreaming in
implementation and
reporting

Request for
support, if needed

some IAs.

Gender are not sensitive in terms of
project implementation and reporting.

ធានាថាគយនឌ្័របានរាែ់
ែញ្ចូ ល។
Ensure gender
mainstreaming in
implementation and
reporting

7

សូមអរគុណ!
Thank You !
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