ឧបសមពន
័ នធ នប្រកាស លលខ ០០៣. ប្រក. គជវទ.
ចុះនថៃទី១១ ខខ តលា ឆ្នាំ២០១៣
សតីពីការកាំណត់ “ចលនាប្រឡងប្រណាំងលឆនរស្អាត”

មាតិកា
I.

លសចក្តតលផតម
ើ ....................... .......................................................................................... ៣
គោលបំ ណងនៃគអកូ ឡាបិលគឆនរ .................................................................................... ៣
អត្ថរបគោជៃ៍ នៃគឆនរជ័ យលាភី ....................................................................................... ៣

II. ស ូចនាករននការប្រឡងប្រណាំងលអក ូឡាបិលលឆនរ .................................................... ៤
១. សូចនាករគោលនៃការររប់ ររងគឆនរសមុ ររ (មាៃ១សូចនាករលំអិត្) .............................. ៦
២. សូចនាករគោលនៃការរិ ត្រូ រពី បរ ិស្ថថៃ (មាៃ៤សូចនាករលំអិត្) ................................... ៦
៣. សូចនាករគោលនៃព័ត្៌មាៃ សុវត្ថិភាព ៃិ ងការគពញចិ ត្តរបស់គភញៀវគរសចរ
(មាៃ៤សូចនាករលំអិត្) .......................................................................................... ១១
III. យនតការននការប្រឡងប្រណាំង ................................................................................ ១៥
IV. ដាំលណីរការននការប្រឡងប្រណាំង .......................................................................... ១៥
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I.

លសចក្តតលផតម
ើ
ចលនារបឡងរបណំងគឆនរស្ថាត្ ឬគអកូឡាបិលគឆនរ រត្ូវបាៃបគងកើត្គឡើងគរកាមរំៃិត្ផ្តួចគផ្តើម

របស់ សលមតចអគគមហាលសនាបតីលតលោ ហន ខសន នាយករដឋមន្រនតីននប្ពុះរាោណចប្កកមពោ
ដដលបាៃដលលងកនុងឱកាសពិ ធីអបអរស្ថររការដាក់ បញ្ូច លគឆនរសមុ ររកមពុជា ជាសមាជិ កកលឹបគឆនរសមុររ

ដដលស្ថាត្ជាងគរបំ ផ្ុត្គលើសកលគលាកកាលពី នលៃរី១១ ដែកកកដា ឆ្នំ២០១១ ដដលបាៃគសនើឲ្យរកសួង
គរសចរណ៍គរៀបចំ គអកូ ឡាបិ លគឆនរ គដើមបីធានាឲ្យសកមមភាពគរសចរណ៍គៅតាមបគណ
ត យគឆនរសមុ ររ
គោរពតាមបរដាាៃបរ ិស្ថថៃ គោលរឺ សំគៅធានាឲ្យគឆនរសមុររកមពុជាកាៃ់ ដត្ស្សស់ស្ថាត្ មាៃអនាម័ យ
ៃិ ងសណ
ត ប់ ធានប់

គដើមបីគឆលើយត្បៃឹ ងការយកចិត្រ
ត ុកដាក់ដល់

រសសៃទាៃនបត្ង

ស្សបគពលដដល

ពិ ភពគលាកទាំងមូ លកំ ពុងគបាោះជំ ហាៃគៅមុ ែគៅកនុងសម័ យកាលនបត្ង។

គអកូឡាបិលគឆនរជារង្វវៃ់ថ្ននក់ ជាត្ិ ដដលរត្ូវរបរល់ជូៃគបកខភាពគឆនរធមមជាត្ិរំរូ គឆនរដកនចនរំរូ គឆនរ

កំ ស្ថៃតរំរូ

ៃិ ងគកាោះទាំងឡាយដដលររួ លជ័ យលាភី កុងការរបឡងរបណំ
ន
ងគអកូ ឡាបិ លគឆនរគរកាម

គោលការណ៍សម័ររចិត្។
ត

លោលបាំណងននលអក ូឡាបិលលឆនរ
គអកូ ឡាបិ លគឆនររត្ូវបាៃបគងកើត្គឡើង

កនុងគោលបំណងគធវើឲ្យមាៃការអភិ វឌ្ឍត្ំ បៃ់ គឆនរសមុ ររ

របកបគដាយៃិ រៃតរភាព តាមរយៈការចូ លរួមពី ររប់ ភារី ោក់ ព័ៃធទាំងដផ្នកឯកជៃ ៃិ ងស្ថធារណៈ។ គអកូឡាបិ លគឆនរក៏ មាៃគោលបំណងចូ លរួមោំររដល់ចលនារបឡងរបណំង “រីរកុងស្ថាត្ រមណីយដាាៃ
ស្ថាត្ គសវាលា ” ៃិងយុរនា
ធ ការគោសនាផ្សពវផ្ាយគរសចរណ៍ “កមពជា៖
រពោះរាជាណចរកអចឆរ ិយៈ”
ុ

ៃិ ងគដើមបីចូលរួមបគងកើៃរុណភាពគសវាកមមធុរកិចច គៅតាមត្ំ បៃ់ គឆនរនៃរពោះរាជាណចរកកមពុជាផ្ងដដរ។

គដាយដផ្ាកគលើគោលការណ៍សំខាៃ់ ៗ នៃការអភិវឌ្ឍរបកបគដាយៃិ រៃតរភាព គអកូ ឡាបិ លគឆនរគៃោះ ៃឹ ងបំ គរ ើ
ដល់ផ្លរបគោជៃ៍រម
ួ

ជាពិគសសចូ លរួមការអភិ វឌ្ឍត្ំ បៃ់ គឆនរសមុ រររបកបគដាយៃិ រៃតរភាពគលើដផ្នក

ហិរញ្ញ វត្ថុ បរ ិស្ថថៃ សងគម ៃិ ងវបបធម៌។
អតថប្រលោជន៍ននលឆនរជ័យលាភី
ការចូ លរួមរបស់គឆនរពិ ត្ជាមាៃស្ថរៈសំខាៃ់ ដដលៃឹងផ្តល់ជាអត្ថរបគោជៃ៍ ជាគរចើ ៃ
គរកាម៖

ដូចខាង

ចំគោោះគឆនរផ្ទទល់៖
ររួ លបាៃវ ិញ្ញញបៃបរត្ររួលស្ថគល់ ោៃរង្វវៃ់ ៃិ ងគអកូ ឡាបិ លដដលជាការររួលស្ថគល់ជាផ្លូវការ

ថ្នគឆនររបស់ែួៃបាៃចូ
ល
លរួមកនុងសកមមភាពរំ ៃួលែុ សរត្ូវដផ្នកគសដាកិចច បរ ិស្ថថៃ សងគម ៃិ ងវបបធម៌ ដដល
ិ៍ ត
អាចជួ យគលើកសទយមុ
ែមាត្់ ៃិងគករគ្
ម ោះរបស់គឆនរ។ រង្វវៃ់គៃោះៃឹ ងកាលយជាយុរធស្ថស្រសតផ្សពវផ្ាយរី ផ្ារ
ួ
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កនុងការទាក់ ទាញអត្ិលិជៃផ្ងដដរ។ ឡាបិ លគៃោះអាចជួ យគឆនរកនុងការកាត្់ បៃថយចំ ណយរបត្ិ បត្តិការតាម
រយៈការគរបើ របាស់ធៃធាៃរបកបគដាយរបសិរធភាព។

គលើសពី គៃោះ គឆនររំ រដូ ដលររួ លបាៃជ័ យលាភី ៃឹងររួលបាៃអត្ថរបគោជៃ៍គលើករឹ កចិ ត្តនានាដូច
មាៃដចងកនុងមារតា ២៨ នៃចាប់ សីព
ត ីគរសចរណ៍។
ចំគោោះចលនារបឡងរបណំងរីរកុងស្ថាត្៖
ឡាបិ លគៃោះៃឹងកាលយជាយៃតការររររង់ ៃិងចូ លរួមរបកបគដាយរបសិរភា
ធ ពកនុងចលនារបឡង-

របណំ ងរី រកុងស្ថាត្គៅរពោះរាជាណចរកកមពុជាតាមរយៈការជំ រញ
ុ
គដាយផ្ទទល់

ៃិ ងការគលើករឹ កចិ ត្តឲ្យមាៃការអៃុ វត្ត

ឬគដាយរបគោលពី សំណក់ គឆនរសមុ ររកមពុជាកនុងវ ិស័យឯកជៃស្សបតាមរសសៃទាៃនៃ

ភាពស្ថាត្ ៃិងនបត្ង។

ចំគោោះសងគមជាត្ិ៖
ចូ លរួមចំ ដណកកនុងការកស្ថង ៃិងអភិ វឌ្ឍគសដាកិចច បរ ិស្ថថៃ សងគម ៃិងវបបធម៌ របកបគដាយ

ៃិ រៃតរភាព ៃិងមាៃការដបងដចករបកបគដាយសមធម៌ ជាពិ គសសជួ យគលើកកមពស់សុែុមាលភាព ៃិ ង
ជី វភាពរស់គៅរបស់របជាពលរដា
កាត្់ បៃថយភាពរកី រក។

II.

ដដលរួមចំ ដណកកនុងគោលៃគោបាយរបស់រាជរដាាភិ បាលកនុងការ

ស ូចនាករននការប្រឡងប្រណាំងលអក ូឡាបិលលឆនរ
គដើមបីវាយត្នមលកុងការរបឡងរបណំ
ន
ងគអកូ ឡាបិ លគឆនរ គបកខភាពគឆនររត្ូវគោរពតាមសូចនាករ

គោលចំ ៃួៃបី (០៣) ៃិងលកខណវ ិៃិ ច័ យ
ឆ លំអិត្ចំៃួៃរបាំបួៃ (០៩) ដូ ចមាៃខាងគរកាម៖
លក្ខណវិនិច្យ
ឆ័

ការទាមទារ

ពិនទុ

ការដាក់ បញ្ូច លគោលការណ៍នៃការអភិ វឌ្ឍរបកបគដាយៃិ រៃតរភាពកនុងសកមមភាពអាជី វកមម សំគៅឲ្យ
(Beach Eco-Label Award)

មាៃការចូ លរួមរបស់រកុមហុៃ កនុងការដលរកា ររប់ររង គរៀបចំ ៃិ ងអភិ វឌ្ឍៃ៍គឆនរសមុ ររកមពុជារបកប

សមប្ទ

ធុរក្ិច្ចដែលមានស្នាដែឆ្ាើមខាងខថរកាលឆនរ

រង្វាន់

គដាយៃិ រៃតរភាពកនុងបរ ិបរអភិរកសធៃធាៃធមមជាត្ិ ៃិ ងវបបធម៌។ វ ិស្ថលភាពនៃការវាយត្នមលៃឹងររប
ដណតប់គលើគឆនរសមុររ ៃិងដីចំណីគឆនរសមុរររបស់គឆនរគបកខភាព។

-ការររប់ររងគឆនរសមុររ
១-ការគរៀបចំ រកុមការង្វរររួ លបៃទុកររប់ ររងគឆនរ

(Management

Team/ Site Manager)

មាៃ-មិ ៃមាៃ

១៥%

មាៃ-មិ ៃមាៃ

១០%

-ការរិត្រូរពីបរ ិស្ថថៃ
២- ការគោរពបរដាាៃរត្ិយុត្ត ៃិងបរបញ្ញ ត្ិស
ត ីព
ត ីបរ ិស្ថថៃ
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៣- ភាពស្ថាត្គៅរីស្ថធារណៈ ៃិងរីកដៃលងររួ លស្ថធារណជៃ

មាៃ-មិ ៃមាៃ

១០%

៤- ការររប់ ររងសំណល់ (រាវ ៃិ ងរ ឹង)

មាៃ-មិ ៃមាៃ

១៥%

៥- ការសៃសំសំនចធៃធាៃ ៃិងថ្នមពល ៃិងការរិត្រូ រពី ត្ំបៃ់នបត្ង

មាៃ-មិ ៃមាៃ

១០%

មាៃ-មិ ៃមាៃ

១០%

៧- ការរិត្រូ រពី សៃតិសុែសុវត្ថិភាពគៅតាមគឆនរសមុររ

មាៃ-មិ ៃមាៃ

១០%

៨- ការរិត្រូរពីអនាម័ យចំណីអាហារគៅតាមគឆនរសមុ ររ

មាៃ-មិ ៃមាៃ

១០%

៩- ការគពញចិត្តរបស់គភញៀវគរសចរ

មាៃ-មិ ៃមាៃ

១០%

-ព័ត្៌មាៃ សុវត្ថិភាព ៃិងការគពញចិត្រត បស់គភញៀវវគរសចរ
៦- ការបង្វាញព័ ត្៌មាៃជាក់ ដសតង ៃិងការអៃុវត្តលៗ
ា នៃបរបញ្ញ ត្ិគត ៅ
តាមគឆនរសមុ ររ

ខាងគរកាមគៃោះ រឺ ជាតារាងសគងខបអំ ពីការពៃយល់ោកយរៃលឹោះ ៃិ ងតារាងអំ ពីវ ិធាៃរង្វវស់សរមាប់
គធវើការវាយត្នមល។
លរ.

ពាកយគន្ឹុះ

លសចក្តតពនយល់
គឆនរសមុ ររ

រត្ូវកំ ណត្់ចាប់ ពីដែសបនាទត្់ រឹកគជារែពស់បំផ្ុត្នៃរឹកសមុររគឡើង

មកគលើ រហូត្ដល់ដែសបនាទត្់ ហាមោត្់ ការកាៃ់ កាប់ ឬស្ថងសង់ នានាជាលម ដី
១

គឆនរសមុ ររ

ឬែាច់ដដលបាៃកំណត្់រុកជាត្ំបៃ់ សរមាប់ គរបើរបាស់ជាស្ថធារណៈ ៃិងរត្ូវ

ចាត្់ថ្ននក់ ជាដី ស្ថធារណៈរបស់រដា។ (គោងតាមស្ថរាចរដណនាំរបស់រាជរដាាភិ

បាលសតព
ី ីការអភិវឌ្ឍត្ំបៃ់គឆនរសមុររនៃរពោះរាជាណចរកកមពុជា
សរណៃ.)

គលែ

០១

ដី ចំណីគឆនរសមុររ ជារូគៅរបី របាស់សរមាប់ ជាសួៃនបត្ងៃិ ងបណ
ត ញគរសភាព
ឬសរមាប់ ដាំគដើមគឈើ សមាគល់រពំ គឆនរ
២

ដី ចំណីគឆនរសមុររ

ៃិ ងចំ ណីគឆនរគដាយបៃតគៅជាប់ៃឹងផ្លូវ

ស្ថធារណៈដដលសថិត្កនុងរិ សខាងដី គោក។ (គោងតាមស្ថរាចរដណនាំរបស់

រាជរដាាភិបាលសតព
ី ីការអភិវឌ្ឍត្ំបៃ់គឆនរសមុររនៃរពោះរាជាណចរកកមពុជា គលែ
០១ សរណៃ.)

៣

ការសមាាត្ជារបចាំ

៤

អនាម័ យចំ ណីអាហារ

៥

ឥរ ិោបលលា

សំគៅដល់គពលគវលានៃការសមាាត្ដដលមាៃកាលវ ិភារចាស់លាស់ គដាយ
ធានាោ៉ា ងណរី តាំងដដលរត្ូវបាៃសមាាត្ររួ លបាៃៃូ វភាពស្ថាត្ជាៃិច។
ច
សំគៅដល់រុណភាពអនាម័ យមាូបអាហារគៅតាមគភាជៃី យដាាៃ ៃិងអាហារដាាៃដនរគរៀត្។

សំគៅដល់សកមមភាពនៃការអៃុវត្តលៗ
ា ពី អី ដវ ដលរួ រគធវើ ៃិងមិៃរួរគធវើ (ដូចដដល
មាៃកូ ៃគសៀវគៅ Do & Don’t)។
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ល.រ

លកខខណឌ

ភសតតាងខដលប្តូវមាន

វិធានរង្វាស់

សូចនាកររី១ សតព
ី ីការររប់ររងគឆនរសមុររ

គដើមបីធានាថ្នគឆនរសមុររពិត្ជាមាៃការររប់ ររងបាៃលាដមៃ គឆនរគបកខភាពរត្ូវគរៀបចំ ឲ្យមាៃរកុមការង្វរររួ ល

បៃទុកររប់ររងគឆនរ (Management Team/ Site Manager) គដើមបីគធវើការររប់ ររងគឆនរសមុ ររឲ្យបាៃលា។

លកខណវ ិៃិច័យ
ឆ រី១ សតីពីការគរៀបចំរកុមការង្វរររួ លបៃទុកររប់ររងគឆនរ (Management Team/ Site Manager)
- គសចកតីសគរមចសតីពីការបគងកើត្រកុម

វត្តមាៃរកុមការង្វរ
១

ររួ លបៃទុកររប់ ររង
គឆនរសមុ ររ

ការង្វរររួ លបៃទុកការររប់ ររងគឆនរ
សមុ ររ

- ឯកស្ថររចនាសមព័ៃធអក
ន ររប់ ររង
ៃិ ងដផ្ៃការសកមមភាពការង្វរ

២

សកមមភាពអៃុ វត្ត
ជាក់ ដសតង

- របាយការណ៍បូកសរុបការង្វរផ្លូវការ
របស់រកុមការង្វរគៃោះ

- រូបភាព ឬដែសវ ីគដអូ ឬឯកស្ថរគផ្សងៗ
ដដលបញ្ញ
ជ ក់ពីសកមមភាពជាក់ ដសតង

សូចនាកររី២ សតីពីការរិត្រូរពីបរ ិស្ថថៃ

- គឆនរគបកខភាពរត្ូវមាៃរកុមការង្វរមួយ
រកុមជាអនកររួ លបៃទុកររប់ ររង
- ររប់វ ិធាៃការ ឬយៃតការនៃការររប់ ររង
គឆនរសមុ រររត្ូវមាៃដចងកនុងឯកស្ថរគៃោះ

- មាៃរបាយការណ៍បូ កសរុបការង្វរ

ឬបចចុបបៃនភាពការង្វរសគរមចបាៃ
របចាំដែ

- មាៃភសតតាងសំ
អាងៃូវរាល់សកមមភាព
ុ
ចុ ោះអៃុ វត្ត

គដើមបីធានាឲ្យមាៃការរិត្រូ រពី បរ ិស្ថថៃ គឆនរគបកខភាពរត្ូវបំ គពញៃូវលកខណវ ិៃិច័យ
ឆ ចំ ៃួៃ៤សំខាៃ់ ៗ រួមមាៃការ

គោរពឲ្យបាៃ ៃូវបរដាាៃរត្ិ យុត្ត ៃិងបរបញ្ញ ត្ិស
ត ីព
ត ីបរ ិស្ថថៃ ៃិងរត្ូវធានាភាពស្ថាត្គៅរីស្ថធារណៈ ៃិ ងរី កដៃលង
ររួ លស្ថធារណៈជៃ ការររប់ ររងសំណល់ (រាវ ៃិងរ ឹង) ៃិងការសៃសំសំនចធៃធាៃ ៃិងថ្នមពល ៃិងការរិ ត្រូ រពី
ត្ំ បៃ់នបត្ង។
លកខណវ ិៃិច័យ
ឆ រី២ សតីពីការគោរពបរដាាៃរត្ិ យុត្ត ៃិងបរបញ្ញត្ិស
ត ីព
ត ីបរ ិស្ថថៃ
វត្តមាៃយៃតការ
សរមាប់ការដាក់
១

រណឌកមមចំគោោះ
សកមមភាព
អសកមមទាំងឡាយ

- គសចកតីសគរមច
បរដាាៃ

ឬដី កា

ឬលិែិត្

ឬគសចកតីជូៃដំណឹងជាផ្លូវ

ការរបស់អនកររប់ ររងគឆនរគបកខភាព

សតីពី ការកំ ណត្់ ៃិងហាមោត្់រាល់
អំ គពើ អសកមមគផ្សងៗដដលចាត្់ រុកថ្ន
មាៃផ្លប៉ា ោះោល់ជាអវ ិជជមាៃដល់

- រាល់អំគពើអសកមមទាំងឡាយ ដដលអាច

បងកផ្លប៉ាោះោល់ជាអវ ិជជមាៃដល់បរ ិស្ថថៃ
ៃិ ងវ ិធាៃការដាក់ រណឌកមមរត្ូវមាៃដចង
កនុងឯកស្ថរទាំងគនាោះ

បរ ិស្ថថៃ

វត្តមាៃអងគភាពររួ ល
២

ែុ សរត្ូវគលើការដាក់
រណឌកមមដល់

- តារាងសមាសភាពអនកដដលរត្ូវ
បំ គពញការង្វរគៃោះ

- មាៃអងគភាពររួ លែុ សរត្ូវអៃុ វត្តគលើ
ររប់ យៃតការដដលបាៃដាក់ គចញ

សកមមភាពទាំងគនាោះ
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- តារាងដផ្ៃការសកមមភាពរបស់
អងគភាពដដលររួ លែុ សរត្ូវការង្វរ
គៃោះ
៣

សកមមភាពអៃុ វត្ត
ជាក់ ដសតង

- របាយការណ៍បូកសរុបការង្វរផ្លូវការ
របស់រកុមការង្វរគៃោះ

- រូបភាព ឬដែសវ ីគដអូ ឬឯកស្ថរគផ្សងៗ
ដដលបញ្ញ
ជ ក់ពីសកមមភាពជាក់ ដសតង

- ររប់យៃតការដាក់រណឌកមម មាៃរកុម
ការង្វរសរមាប់ចុោះអៃុ វត្តផ្ទទល់
- មាៃរបាយការណ៍បូ កសរុបការង្វរ
ឬបចចុបបៃនភាពការង្វរសគរមចបាៃ
របចាំដែ

- មាៃភសតតាងសំ
អាងៃូវរាល់សកមមភាព
ុ
ចុ ោះអៃុ វត្ត

លកខណវ ិៃិច័យ
ឆ រី៣ សតីពីភាពស្ថាត្គៅរីស្ថធារណៈ ៃិ ងរីកដៃលងររួ លស្ថធារណជៃ
១

ព័ ត្៌មាៃអំពីរីកដៃលង
ស្ថធារណៈសំខាៃ់ៗ
ភាពស្ថាត្គៅតាមរី

២

កដៃលងស្ថធារណៈ
សំខាៃ់ ៗ
វត្តមាៃអនកររួ លែុ ស

៣

រត្ូវ គលើការសមាាត្ជា
របចាំ

- តារាងសរមង់ សិត្
ថ ិផ្ូវការរបស់
ល
គឆនរ
គបកខភាព

៤

សំរាមគៅតាមគឆនរ
សមុ ររ

- ឯកស្ថរ ឬភសតតាងដដលបញ្ញ
ជ ក់ពី
ុ

៥

រី កដៃលងស្ថធារណៈ
ររប់រោៃ់

- ោ៉ា ងគហាចណស់ ៨០% នៃរី ដៃលង

ភាពស្ថាត្គៅតាមរី ដៃលងស្ថធារណៈ

ស្ថធារណៈសំខាៃ់ៗរត្ូវមាៃភាពស្ថាត្

សំខាៃ់ ៗ

ជាៃិ ចច

- ឯកស្ថរបញ្ញ
ជ ក់អំពីសមត្ថកិចរច បស់
ែលួៃគលើរីតាំងគនាោះ

- ឯកស្ថរបញ្ញ
ជ ក់អំពីវត្តមាៃ ៃិ ងចំៃួៃ

អនកដដលររួ លបៃទុកសមាាត្ជារបចាំ

- រី កដៃលងស្ថធារណៈសំខាៃ់ ៗដដលបាៃ
ចុ ោះកនុងបញ្ជីរត្ូវររួ លការសមាាត្ជារបចាំ

គៅតាមរី តាំងទាំងគនាោះ

ដំ ណឹងជាផ្លូវការរបស់អក
ន ររប់ររង
គឆនរគបកខភាពសតីពីការបំ ោក់ គដប៉ាូ
សំរាមគៅតាមគឆនរសមុ ររ

- តារាងព័ ត្៌មាៃ រូបលត្ ឬឯកស្ថរផ្លូវ

ការរបស់គឆនរគបកខភាពសតីពីការបំ ោក់
គដប៉ាូ សំរាមគៅតាមគឆនរសមុ ររ

មាៃធុងសំរាមគៅតាម

សំខាៃ់ៗរត្ូវបាៃចុ ោះកនុងបញ្ជីសរមង់
ព័ ត្៌មាៃ

- ដី ការ/ស្ថរាចរដណនាំ ឬគសចកតីជូៃ
ការគរៀបចំឲ្យមាៃគដប៉ាូ

- របគភរជាអារិភាពនៃកដៃលងស្ថធារណៈ

- ដី ការ/ស្ថរាចរដណនាំ ឬគសចកតីជូៃ
ដំ ណឹងជាផ្លូវការរបស់អក
ន ររប់ររង
គឆនរគបកខភាពសតីពីការបំ ោក់ ធុង

សំរាមគៅតាមរី កដៃលងស្ថធារណៈ
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- -

- មាៃការដណនាំរបស់អាជាញធរមាៃសមត្ថ
កិ ចច
ច ំ គោោះអនកររួ លែុ សរត្ូវឲ្យគរៀបចំឲ្យ
មាៃគដប៉ាូ សំរាម
- ោ៉ា ងគហាចណស់រត្ូវមាៃគដប៉ាូ សំរាម
ចំៃួៃ០១

- មាៃការដណនាំរបស់អាជាញធរមាៃសមត្ថ
កិ ចច
ច ំ គោោះអនកររួ លែុ សរត្ូវឲ្យគរៀបចំឲ្យ
មាៃធុងសំរាមឲ្យបាៃររប់រោៃ់

- ចាប់ ពី ៨០% នៃចំៃួៃរីកដៃលងស្ថធារណៈ
សំខាៃ់ ៗ

ដដលបាៃចុោះកនុងបញ្ជីមាៃ

បំ ោក់ធុងសំរាមចំៃួៃ ៣របគភរ (ធុង
សរមាប់សណ
ំ ល់សរ ីរាងគ សំណល់ដកនចន
- តារាងព័ ត្៌មាៃ រូបលត្ ឬឯកស្ថរ

ៃិងសំណល់គផ្សងៗ)

ផ្លូវការរបស់គឆនរគបកខភាពសតីពីការ

ដូ ចខាងគរកាមគៃោះ៖

បំ ោក់ធុងសំរាមគៅតាមរី
ស្ថធារណៈ

គៅតាមរី តាំង

 ោ៉ា ងគហាចណស់មាៃធុងសំរាម ៣
របគភរ

ដាក់ គៅតាមរចកចូ លគឆនរ

សមុ ររ
 រត្ូវមាៃធុងសំរាមចគនាលោះពីមួយគៅ
មួ យសរមាប់ចំង្វយ ១០០ម គៅគលើ
គឆនរសមុ ររ
- ឯកស្ថរបញ្ញ
ជ ក់អំពីសមត្ថកិចរច បស់
វត្តមាៃអនកររួ លែុ ស
៦

រត្ូវជារបចាំគលើការ
ររប់ ររងគដប៉ាូ ៃិងធុ ង
សំរាមទាំងគនាោះ

ែលួៃគលើរីតាំងគនាោះ

- ឯកស្ថរបញ្ញ
ជ ក់អំពីវត្តមាៃ ៃិ ងចំៃួៃ

- គដប៉ាូ ៃិងធុ ងសំរាមទាំងអស់ដដលបំ ោក់

អនកដដលររួ លបៃទុកសមាាត្ជារបចាំ

គៅតាមគឆនរ ៃិ ងរីកដៃលងស្ថធារណៈរត្ូវ

គៅតាមរី តាំងទាំងគនាោះ (អងគការ

គលែ/ រចនាសមព័ៃ/ធ ការចាត្់ តាំង/

មាៃអនកររួ លែុ សរត្ូវកនុងការររប់ ររង

កិ ចចសៃា..)
មាៃសកមមភាពអៃុវត្ត
៧

- រូបលត្ រូបភាព ដែសវ ីគដអូ ឬឯកស្ថរ

ជាក់ ដសតងរបស់អងគ

គផ្សងៗដដលបញ្ញ
ជ ក់ អំពីរិដាភាព

ភាពគៃោះ

ជាក់ ដសតងគៅតាមរី តាំងៃីមួយៗ

- រី កដៃលងស្ថធារណៈសំខាៃ់ ៗដដលបាៃ
ចុ ោះកនុងបញ្ជីបង្វាញៃូវភាពស្ថាត្គៅតាម
រី តាំង ដូចខាងគរកាម៖

 រី ធាលខាងមុ ែ ៃិងស្ថលកគ្មោះ
 រចកចូ ល

លកខណវ ិៃិច័យ
ឆ រី៤ សតីពីការររប់ ររងសំណល់ (រាវ ៃិងរ ឹង)
ព័ ត្៌មាៃអំពីចំៃួៃ
១

២

របត្ិ បត្តិករគរសចរណ៍

- តារាងសរមង់ ព័ត្៌មាៃផ្លូវការរបស់
គឆនរគបកខភាពសតីពីរបត្ិបត្តិករ

គៅតាមរី តាំងគឆនរគបកខ

គរសចរណ៍គៅតាមរី តាំងគឆនរ

ភាព

គបកខភាព

ការវាស់សង
ទ ់រុណភាព
រឹ កសមុ ររសរមាប់ងូត្

- លរធផ្លនៃការរត្ួត្ពិៃិត្យរុ ណភាព
រឹ កសមុ ររ

របត្ិបត្តិករគរសចរណ៍ទាំងអស់គៅតាមរី
តាំងគឆនរគបកខភាពទាំងអស់រត្ូវមាៃចុ ោះកនុង
តារាងសរមង់ ព័ត្៌មាៃ

- មាៃការរត្ួត្ពិៃិត្យោ៉ា ងត្ិច
១ដងកនងរយៈគពល២ឆ្
នំ
ុ

- រុ ណភាពរឹករត្ូវស្សបតាមបរដាាៃ
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- -

បគចចកគរស
ការរត្ួត្ពិៃិត្យលំៃឹង
៣

គអកូ ឡូសុីរបស់គឆនរ

- តារាងព័ ត្៌មាៃអំ ពីរបព័ ៃគធ អកូ ឡូសុី

វត្តមាៃអំពីបណ
ត ញ

- តារាងសរមង់ សិត្
ថ ិផ្ូវការរបស់
ល
គឆនរ

សមុ ររ

របមូ លសំណល់រាវ
៤

គបកខភាព

ចំ គោោះសំណល់ដដល
មាៃជាត្ិពុល)

៥

លរធផ្លជាក់ដសតង

- ដផ្ៃរី រដាបាលផ្លូវការរបស់គឆនរ
គបកខភាព

ររប់ ររងសំណល់រាវ
- ឯកស្ថរបញ្ញ
ជ ក់អំពីសមត្ថកិចរច បស់

៧

លរធផ្លជាក់ដសតង

- ររប់ អងគភាពររួ លែុ សរត្ូវអៃុ វត្ត
- បណ
ត ញរបមូ លសំណល់រាវ ៃិ ងរបព័ ៃធ
របរពឹ ត្ិក
ត មមទាំងអស់រត្ូវមាៃអនកររួ ល

សំណល់រាវ ៃិ ងរបព័ៃធរបរពឹ ត្ិក
ត មម

ែុ សរត្ូវ

គបកខភាពកនុងចូ លរួមររប់ររង
សំណល់រ ឹង

- ការគរបើរបាស់គោលការណ៍ ៣Rs ការ
កាត្់បៃថយ (Reduce) ការគរបើរបាស់

គឡើងវ ិញ (Reuse) ៃិងការដកនចនសណ
ំ ល់
(Recycle) កនុងការររប់ររងសំណល់រ ឹង

- ដី កា/ស្ថរាចរដណនាំ ឬគសចកតីជូៃ

- សំណល់រ ឹងរត្ូវមាៃការដបងដចកជា ៣

ដំ ណឹងរបស់គឆនរគបកខភាពសតីពីការ

របគភរ (សំណល់សរ ីរាងគ សំណល់អាច

ដបងដចកសំណល់រ ឹងគៅតាមរបគភរ

ដកនចន ៃិងសំណល់គផ្សងៗ)

- តារាងដផ្ៃការសកមមភាពសតីពីការ
សកមមភាព ៃិង

រាវ បងគៃ់ស្ថធារណៈ ៃិ ងរបព័ៃធ

អនកររប់ ររងបណ
ត ញរបមូល

អប់រ ំរបត្ិបត្តិករគៅតាមរីតាំងគឆនរ
ររប់ ររងសំណល់រ ឹង

បង្វាញរី តាំងបណ
ត ញរបមូ លសំណល់

ដផ្ៃការសមមភាពដដលបាៃកំ ណត្់

ដំ ណឹងរបស់គឆនរគបកខភាពសតីពីការ

៦

របរពឹ ត្ិក
ត មមទាំងអស់រត្ូវបាៃចុ ោះកនុងបញ្ជី

របរពឹ ត្ិក
ត មមទាំងឡាយ

- ដី កា/ស្ថរាចរដណនាំ ឬគសចកតីជូៃ

ការចូ លរួមកនុងការ

- បណ
ត ញរបមូ លសំណល់រាវ ៃិ ងរបព័ ៃធ

- មាៃដផ្ៃរី ភូមិស្ថស្រសតដដលមាៃរំៃូស

- តារាងដផ្ៃការសកមមភាពសតីពីការ
សកមមភាព ៃិង

គអកូ ឡូសុី

សរមង់ព័ត្៌មាៃ

ៃិ ងរបព័ ៃរធ បរពឹត្ិ ក
ត មម
សំណល់រាវ (ពិគសស

- គឆនរសមុ រររត្ូវធានាឲ្យបាៃៃូវលំៃឹង

ររប់ ររងសំណល់រ ឹង

- ររប់ អងគភាពររួ លែុ សរត្ូវអៃុ វត្ត
ដផ្ៃការសមមភាពដដលបាៃកំ ណត្់

- ឯកស្ថរបញ្ញ
ជ ក់ពីវត្តមាៃអនកររួ ល
ែុ សរត្ូវគលើការររប់ ររងសំណល់រង
ឹ

- មាៃអងគភាពររួ លែុ សរត្ូវអៃុ វត្តគលើ

ររប់ វ ិធាៃការ ឬយៃតការដដលបាៃដាក់
គចញ

លកខណវ ិៃិច័យ
ឆ រី៥ សតីពីការសៃសំសំនចធៃធាៃ ៃិ ងថ្នមពល ៃិ ងការរិត្រូ រពី ត្ំបៃ់នបត្ង
១

វត្តមាៃវ ិធាៃការគលើក
រឹ កចិ ត្ឲ្
ត យគរបើ របាស់

- គសចកតីសគរមច ឬដី កា ឬគសចកតីជូៃ
ដំ ណឹងរបស់គឆនរគបកខភាពសតីពីការ
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- -

- មាៃវ ិធាៃការ ឬយៃតការគលើករឹកចិត្ត
ចំ គោោះគសវាកមមស្ថនក់ គៅគភាជៃី យដាាៃ

ថ្នមពលកគកើ ត្គឡើង
វ ិញ

វត្តមាៃមាៃវ ិធាៃការ
២

គលើករឹកចិ ត្ឲ្
ត យគរបើ
របាស់ ថ្នមពលគដាយ
សៃសំសំនច
វត្តមាៃអងគភាពមាៃ
សមត្ថកិចរ
ច រួ លែុ ស

៣

រត្ូវគលើការអៃុ វត្តវ ិធាៃ
ការដដលបាៃដាក់
គចញ

គលើករឹកចិ ត្ឲ្
ត យមាៃការគរបើ របាស់
ធៃធាៃកគកើត្គឡើងវ ិញ

- គសចកតីសគរមច ឬដី កាឬ ឬគសចកតី
ជូ ៃដំ ណឹងរបស់គឆនរគបកខភាពសតីពី

ចំ គោោះគសវាកមមស្ថនក់ គៅគភាជៃី យដាាៃ

ការគរបើរបាស់ថ្នមពលគដាយសៃសំ

ៃិ ងលំគៅដាាៃ ជាគដើម

សំនច
- គសចកតីសគរមច ឬដី កា ឬគសចកតីជូៃ
ដំ ណឹងរបស់គឆនរគបកខភាពសតីពីការ
ចាត្់ តាំងសមាសភាពអនកដដលរត្ូវ

- របាយការណ៍បូកសរុបការង្វរដដល
មាៃហត្ថគលខា ៃិងការបញ្ញ
ជ ក់ ពី
អាជាញធរមាៃសមត្ថកិចច

- រូបលត្ រូបភាព ដែសវ ីគដអូឬឯកស្ថរ
គផ្សងៗដដលបញ្ញ
ជ ក់ អំពីសកមមភាព
ជាក់ ដសតង

គបកខភាព

មាៃដផ្ៃការសកមមភាពមួយ
ចាស់លាស់
- របាយការណ៍បូកសរុប ឬបចចុបបៃនភាព

ការង្វរសគរមចបាៃរបចាំដែ (រិត្រាប់ ពី
ដែដដលអងគភាពគៃោះចាប់ គផ្តើមបគងកើត្
មក)

- មាៃភសតងតាងសំ
អាងៃូវរាល់
ុ

សកមមភាពចុ ោះអៃុ វត្តជាក់ ដសតងដូចដដល

- ត្ំ បៃ់ នបត្ងទាំងអស់ដដលមាៃស្ស្ថប់
ៃិ ងកនុងរគរមាងគរៀបចំត្ំបៃ់ នបត្ងទាំង
- ររប់ ត្ំបៃ់នបត្ងទាំងអស់ដដលមាៃ

- ដផ្ៃរី រដាបាលផ្លូវការរបស់គឆនរ
គបកខភាព

៦

- ររប់ អងគភាពររួ លែុ សរត្ូវអៃុ វត្តរត្ូវ

អស់រត្ូវបាៃចុ ោះកនុងបញ្ជីសរមង់ សិត្
ថ ិ

ព័ ត្៌មាៃអំពីត្ំបៃ់
នបត្ង

វ ិធាៃការ ឬយៃតការដដលបាៃដាក់ គចញ

មាៃគលើកគឡើងកនុងរបាយការណ៍

- តារាងសរមង់ សិត្
ថ ិផ្ូវការរបស់
ល
គឆនរ

៥

- អងគភាពររួ លែុ សរត្ូវអៃុវត្តគលើររប់

បំ គពញការង្វរគៃោះ

ភាពដដលររួ លែុ សរត្ូវការង្វរគៃោះ

លរធផ្លជាក់ ដសតង

- មាៃវ ិធាៃការ ឬយៃតការគលើករឹកចិត្ត

ការកំ ណត្់ ការគលើករឹកចិត្តឲ្យមាៃ

- តារាងដផ្ៃការសកមមភាពរបស់អងគ-

៤

នានា

ស្ស្ថប់ ៃិងរគរមាងគរៀបចំត្ំបៃ់ នបត្ង
ទាំងអស់ដដលបាៃចុ ោះកនុងបញ្ជីសរមង់
សថិត្ិមាៃគៅកនុងដផ្ៃរី

មាៃវត្តមាៃអនកររួ ល

- គសចកតីសគរមច ឬដី កា ឬគសចកតីជូៃ

ែុ សរត្ូវ ររប់ររង ៃិ ង

ដំ ណឹងរបស់គឆនរគបកខភាពសតីពីការ

មាៃអនកររួ លែុ សរត្ូវររប់ ររង ៃិងដល

ដលរកាត្ំបៃ់នបត្ង

ចាត្់ តាំងសមាសភាពអនកដដលរត្ូវ

រកា
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- ត្ំ បៃ់ នបត្ងដដលមាៃស្ស្ថប់ សរុបរត្ូវ

បំ គពញការង្វរគៃោះ
សូចនាកររី៣ សតព
ី ីព័ត្៌មាៃ សុវត្ថិភាព ៃិងការគពញចិត្រត បស់គភញៀវគរសចរ

គដើមបីធានាឲ្យមាៃការផ្សពវផ្ាយព័ត្៌មាៃ ការរិត្រូរពីសុវត្ថិភាព ៃិងការគពញចិត្រត បស់គភញៀវគរសចរ គឆនរគបកខភាព

រត្ូវបំ គពញៃូវលកខណវ ិៃិច័យ
ឆ ចំ ៃួៃ៤សំខាៃ់ ៗ រួមមាៃការបង្វាញព័ត្៌មាៃជាក់ ដសតង ៃិងការអៃុ វត្តលៗ
ា នៃបរបញ្ញ ត្ិ ត
គៅតាមគឆនរសមុ ររ ការរិត្រូរពី សៃតិសុែសុវត្ថិភាព អនាម័ យចំណីអាហារគៅតាមគឆនរសមុររ ៃិង ៧០% នៃគភញៀវ
គរសចរមាៃការគពញចិត្ៃ
ត ឹ ងគឆនរដដលពួកគរមកកំស្ថៃត ។
លកខណវ ិៃិច័យ
ឆ រី៦ សតីពីការបង្វាញព័ត្៌មាៃជាក់ ដសតង ៃិ ងការអៃុ វត្តលនា ៃបរបញ្ញ ត្ិ គត ៅតាមគឆនរសមុ ររ
- តារាងសរមង់ សិត្
ថ ិ នៃមគធាបាយ
ផ្សពវផ្ាយ (ផ្ទទំងបា៉ា ណូ ែិ ត្ប័ ណណ ឬ
១

វត្តមាៃនៃមគធាបាយ

កូ ៃគសៀវគៅព័ត្៌មាៃ របព័ៃធគោសៃ-

ផ្សពវផ្ាយពត្៌ មាៃ

ស័ពទនានា)ដដលមាៃការបញ្ញ
ជ ក់ ពី

ចាំបាច់

អាជាញធរររប់ររងរី តាំងគឆនរគបកខភាព

- រូបភាព ដែសវ ីគដអូ ឬឯកស្ថរគផ្សងៗ

ដដលបញ្ញ
ជ ក់អំពីសកមមភាពជាក់ ដសតង

- បលង់គឆនរសមុ ររជាមួ យៃឹងសមបទា គសវា
កមម ៃិងមាៃព័ ត្៌មាៃចាំបាច់ ដដល
បង្វាញពី អាកាសធាត្ុ សីត្ុណាភាពនៃ
រឹ ក ៃិងព័ត្៌មាៃបដៃថមសតីពីបរ ិស្ថថៃ
គសដាកិចច ៃិ ងសងគម -ល- ជាគែមរភាស្ថ
ៃិ ងភាស្ថអង់ គរលស

- តារាងសរមង់ សិត្
ថ ិ នៃមគធាបាយ
ផ្សពវផ្ាយ (ផ្ទទំងបា៉ា ណូ ែិត្ប័ ណណ
ព័ ត្៌មាៃ)

វត្តមាៃនៃការររប់ ររង
២

- ឯកស្ថរសតីពីវ ិធាៃការគឆលើយត្បៃឹ ង

- រាល់វ ិធាៃការរប់ ស្ថកត្់ ៃិងគឆលើយត្បៃឹង

ការអៃុវត្ត“ឥរ ិោបល

រាល់អំគពើអសកមមទាំងឡាយដដល

រាល់អំគពើអសកមមទាំងឡាយរត្ូវសថិត្គៅ

លា” របស់គភញៀវគរសចរ

អាចគកើត្មាៃគៅគលើគឆនរ

កនុងយៃតការនៃការររប់ ររង

- រូបភាព ដែសវ ីគដអូ ឬឯកស្ថរ
គផ្សងៗដដលបញ្ញ
ជ ក់ អំពីសកមមភាព
ជាក់ ដសតង
- តារាងសរមង់ សិត្
ថ ិ នៃមគធាបាយ
ផ្សពវផ្ាយ (ពីបំរាម ការកំណត្់ រចក
ចូ ល ៃិងបរបញ្ញ
ជ នានា)

៣

វត្តមាៃនៃការជរមុញ

- ឯកស្ថរសតីពីវ ិធាៃការគឆលើយត្បៃឹ ង

ការអៃុវត្តបរបញ្ញត្ិត

រាល់អំគពើអសកមមទាំងឡាយដដល

គៅតាមគឆនរសមុ ររ

អាចគកើត្មាៃគៅគលើគឆនរ

- រូបភាព ដែសវ ីគដអូ ឬឯកស្ថរ
គផ្សងៗដដលបញ្ញ
ជ ក់ អំពីសកមមភាព
ជាក់ ដសតង
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- រាល់វ ិធាៃការរប់ ស្ថកត្់ ៃិងគឆលើយត្បៃឹង
រាល់អំគពើអសកមមទាំងឡាយរត្ូវសថិត្គៅ
កនុងយៃតការនៃការជរមុញការអៃុវត្តបរ
បញ្ញ ត្ិត

- គសចកតីសគរមច ឬដី កា ឬលិែិត្
វត្តមាៃអងគភាពមាៃ
៤

សមត្ថកិចរ
ច រួ លែុ ស
រត្ូវ

បរដាាៃ ឬគសចកតីជូៃដំណឹងជាផ្លូវ

ការរបស់អនកររប់ ររងគឆនរគបកខភាព
សតីពីការចាត្់ តាំងសមាសភាពអនក

- អងគភាពររួ លែុ សរត្ូវអៃុវត្តគលើររប់

វ ិធាៃការ ឬយៃតការដដលបាៃដាក់ គចញ

ដដលរត្ូវបំ គពញការង្វរគៃោះ
លកខណវ ិៃិច័យ
ឆ រី៧ សតីពីការរិ ត្រូ រពី សុវត្ថិភាពគៅតាមគឆនរសមុររ
- ការគរៀបចំឲ្យមាៃកដៃលងសគគង្វគោះមួ យ
- គសចកតីសគរមច ឬដី កា ឬលិែិត្
១

ការររប់ ររងសុវត្ថិភាព
គៅតាមគឆនរសមុ ររ

បរដាាៃ ឬគសចកតីជូៃដំណឹងជាផ្លូវ

ការរបស់អនកររប់ ររងគឆនរគបកខភាព

សតីពីវ ិធាៃការ ឬយៃតការកនុងការររប់
ររងសុវត្ថិភាពគៅតាមគឆនរសមុ ររ

កដៃលងដដលមាៃបំ ោក់ សំភារៈៃិ ងអនក
ជួ យសគគង្វគោះររប់ រោៃ់
- ១/៣ នៃរំ ហំគឆនររត្ូវររបដណតប់ គដាយ
ការរត្ួត្ពិៃិត្យ
- វត្តមាៃរង់ ដដលបង្វាញពីកំរ ិត្គរោោះ
ថ្ននក់ គៅកដៃលងងូ ត្រឹ កកំស្ថៃត

- គសចកតីសគរមច ឬដី កា ឬលិែិត្
ការររប់ ររងសុវត្ថិភាព
២

គៅតាមកដៃលងងូ ត្រឹ ក
កំ ស្ថៃត

បរដាាៃ ឬគសចកតីជូៃដំណឹងជាផ្លូវ

ការរបស់អនកររប់ ររងគឆនរគបកខភាព
សតីពីវ ិធាៃការ ឬយៃតការកនុងការ

៣

សរមាប់ សកមមភាព
គផ្សងៗគៅគលើគឆនរ

គៅរបចាំការជាៃិ ចច

បរដាាៃ ឬគសចកតីជូៃដំណឹងជាផ្លូវ

ការរបស់អនកររប់ ររងគឆនរគបកខភាព
សតីពីការដបងដចកត្ំបៃ់ សរមាប់
សកមមភាពគផ្សងៗគៅតាមគឆនរ

- ការកំ ណត្់ ដដៃ/ត្ំបៃ់ សរមាប់ ការងូត្
រឹ កកំ ស្ថៃតតាមរយៈការដាក់ គោង
- ការកំ រ ិត្រចកគចញ ៃិងចូលរបស់នាវា
ត្ូ ចៗដដលមាៃរំ ហំ ៣០០ម × ២០ម
- ការកំ ណត្់ កដៃលងសរមាប់ គលងកី ឡាគលើ
រឹ កសមុ ររ ៃិងមាៃបរបញ្ញញត្តិមួយ
ចំ ៃួៃគៅកដៃលងសរមាប់កំស្ថៃតគនាោះ

ភាពដដលររួ លែុ សរត្ូវការង្វរគៃោះ
ជាក់ ដសតង

- គៅររប់ ត្ូបឆ្មំគឆនរសមុ រររត្ូវមាៃ

ងូ ត្រឹ កកំ ស្ថៃត

- តារាងដផ្ៃការសកមមភាពរបស់អងគមាៃលរធផ្ល

បណ
ត លគដាយរកសួងគរសចរណ៍

វត្តមាៃរបស់ឆ្មំោ៉ាងគហាចណស់មានក់

សមុ ររ

៤

ជំ នាញចាស់លាស់គរកាមការបណុត ោះ-

ររប់ ររងសុវត្ថិភាពគៅតាមកដៃលង

- គសចកតីសគរមច ឬដី កា ឬលិែិត្
ការដបងដចកត្ំបៃ់

- ការបគងកើត្រកុមឆ្មំគឆនរសមុ ររដដលមាៃ

- របាយការណ៍បូកសរុបការង្វរ ដដល
មាៃហត្ថគលខា ៃិងការបញ្ញ
ជ ក់ ពី
អាជាញធរមាៃសមត្ថកិចច

- រូបលត្ រូបភាព ដែសវ ីគដអូឬឯកស្ថរ
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-

- ររប់ អងគភាពររួ លែុ សរត្ូវអៃុ វត្តរត្ូវ
មាៃដផ្ៃការសកមមភាពមួយចាស់លាស់
- របាយការណ៍បូកសរុប ឬបចចុបបៃនភាព

ការង្វរសគរមចបាៃរបចាំដែ (រិត្រាប់ ពី
ដែដដលអងគភាពគៃោះចាប់ គផ្តើមបគងកើត្មក)

- មាៃភសតងតាងសំ
អាងៃូវរាល់សកមម
ុ

គផ្សងៗដដលបញ្ញ
ជ ក់អំពីសកមមភាព

ភាពចុ ោះអៃុវត្តជាក់ ដសតងដូ ចដដលមាៃ

ជាក់ ដសតង

គលើកគឡើងកនុងរបាយការណ៍

លកខណវ ិៃិច័យ
ឆ រី៨ សតីពីការរិត្រូ រពីអនាម័ យចំ ណីអាហារគៅតាមគឆនរសមុ ររ
- គសចកតីសគរមច ឬដី កា ឬលិែិត្
ការររប់ ររងរបត្ិ បត្តិ១

ករគរសចរណ៍ចំ គោោះ
អនាម័ យចំ ណីអាហារ

បរដាាៃ ឬគសចកតីជូៃដំណឹងជាផ្លូវ

ការរបស់អនកររប់ ររងគឆនរគបកខភាព

សតីពីវ ិធាៃការ ឬយៃតការកនុងការរកា
អនាម័ យ ៃិ ងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ
ដដលបំគរ ើឲ្យគភញៀវគរសចរ
- តារាងដផ្ៃការសកមមភាពរបស់អងគភាពដដលររួ លែុ សរត្ូវការង្វរគៃោះ

២

មាៃលរធផ្លជាក់
ដសតង

- របាយការណ៍បូកសរុបការង្វរ ដដល
មាៃហត្ថគលខា ៃិងការបញ្ញ
ជ ក់ ពី
អាជាញធរមាៃសមត្ថកិចច

- រូបលត្ រូបភាព ដែសវ ីគដអូឬឯកស្ថរ
គផ្សងៗដដលបញ្ញ
ជ ក់អំពីសកមមភាព
ជាក់ ដសតង
លកខណវ ិៃិច័យ
ឆ រី៩ សតីពីការគពញចិ ត្រត បស់គភញៀវគរសចរ
១

ព័ ត្៌មាៃអំពីគភញៀវ
គរសចរ

ភាពគពញចិត្តរបស់

២

- តារាងសរមង់ សិត្
ថ ិផ្ូវការរបស់
ល
គឆនរ
គបកខភាពអំ ពីគភញៀវគរសចរ

- ឯកស្ថរផ្លូវការរបស់គឆនរគបកខភាព

មួ យសរមាប់ ទាក់រងៃឹ ងការសទង់

- ររប់ វ ិធាៃការរត្ូវធានាថ្នរបត្ិបត្តិករ
គរសចរណ៍បំ គរ ើដផ្នកចំណីអាហាររត្ូវ
គោរពតាមសតង់ដាសុវត្ថិភាពចំ ណី
អាហារ
- វត្តមាៃមគធាបាយសគគង្វគោះ ៃិ ង
ពាបាល (មៃទីរគពរយ ៃិងឱសលស្ថថៃ)
ដដលមាៃរី តាំងជិត្គឆនរបំផ្ុត្
- ររប់ អងគភាពររួ លែុ សរត្ូវអៃុ វត្តរត្ូវ
មាៃដផ្ៃការសកមមភាពមួយ
ចាស់លាស់
- របាយការណ៍បូកសរុប ឬបចចុបបៃនភាព

ការង្វរសគរមចបាៃរបចាំដែ (រិត្រាប់ ពី
ដែដដលអងគភាពគៃោះចាប់ គផ្តើមបគងកើត្
មក)

- មាៃភសតងតាងសំ
អាងៃូវរាល់សកមម
ុ

ភាពចុ ោះអៃុវត្តជាក់ ដសតងដូ ចដដលមាៃ
គលើកគឡើងកនុងរបាយការណ៍

- គភញៀវគរសចរជាត្ិ ៃិ ងអៃតរជាត្ិ ទាំងអស់
ដដលបាៃមកកំ ស្ថៃតរត្ូវចុោះកនុងបញ្ជី
សរមង់ សិត្
ថ ិ

- ករមងសំណួរមាៃកមមវត្ថុជាការវាស់សង
ទ ់
ភាពគពញចិត្តរបស់គភញៀវគរសចរចំគោោះ

គភញៀវគរសចរចំ គោោះ

មត្ិរបស់គភញៀវគរសចរពីកំរ ិត្នៃការ

ការស្ថវរមៃ៍រាក់ ទាក់ ៃិ ងការផ្តល់គសវា

ការររួ លស្ថវរមៃ៍

គពញចិត្ច
ត ំ គោោះការររួ លស្ថវរមៃ៍

កមមដល់គភញៀវគរសចរ

រាក់ ទាក់ ៃិ ងការផ្តល់

ៃិ ងការផ្តល់គសវាកមមដល់គភញៀវ

គសវាកមមដល់គភញៀវ

គរសចរ

គរសចរ

- ោ៉ា ងគហាចណស់ ៧០% នៃចំ ៃួៃគភញៀវ
គរសចរសរុបមាៃការគពញចិ ត្ច
ត ំ គោោះ

- ឯកស្ថររបាយការណ៍សតីពីលរធផ្ល
នៃការសទង់មត្ិ

ការស្ថវរមៃ៍រាក់ ទាក់ ៃិ ងការផ្តល់គសវា
កមមដល់គភញៀវគរសចរ
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-

ភាពគពញចិត្តរបស់
៣

- ឯកស្ថរផ្លូវការរបស់គឆនរគបកខភាព

មួ យសរមាប់ ទាក់រងៃឹ ងការសទង់

គភញៀវគរសចរចំ គោោះ

មត្ិរបស់គភញៀវគរសចរពីកំរ ិត្នៃការ

ភាពស្ថាត្គៅតាមរី

គពញចិត្តចំគោោះភាពស្ថាត្គៅគលើគឆនរ

តាំងគឆនរគបកខភាព

- ឯកស្ថររបាយការណ៍សតីពីលរធផ្ល
នៃការសទង់មត្ិ

ភាពគពញចិត្តរបស់

៤

- ឯកស្ថរផ្លូវការរបស់គឆនរគបកខភាព

មួ យសរមាប់ ទាក់រងៃឹ ងការសទង់

- ោ៉ា ងគហាចណស់ ៧០% នៃចំ ៃួៃគភញៀវ
គរសចរសរុបមាៃការគពញចិ ត្ច
ត ំ គោោះ
- ករមងសំណួរមាៃកមមវត្ថុជាការវាស់សង
ទ ់
ភាពគពញចិត្តរបស់គភញៀវគរសចរចំគោោះ

មត្ិរបស់គភញៀវគរសចរពីកំរ ិត្នៃការ

ការត្ុ បដត្ងលមាគៅតាមរីកដៃលង

ការត្ុ បដត្ងលមាគៅ

គពញចិត្ច
ត ំ គោោះការត្ុ បដត្ងលមាគៅ

សំខាៃ់ ៗ ៃិ ងសមបទាគរសចរណ៍

តាមរីកដៃលងសំខាៃ់ ៗ

តាមរីកដៃលងសំខាៃ់ ៗ ៃិងសមបទា

ៃិ ងសមបទា

គរសចរណ៍

ភាពគពញចិត្តរបស់
គភញៀវគរសចរចំ គោោះ
រសជាត្ិ មុ ែមាូប ៃិង

អនាម័ យចំ ណីអាហារ

- ឯកស្ថររបាយការណ៍សតីពីលរធផ្ល

មួ យសរមាប់ ទាក់ រងៃឹ ងការសទង់មត្ិ
របស់គភញៀវគរសចរពី កំរ ិត្នៃការគពញ
ចិ ត្ច
ត ំ គោោះ រសជាត្ិ មុ ែមាូប ៃិង
អនាម័ យចំ ណីអាហារ

- ឯកស្ថររបាយការណ៍សតីពីលរធផ្ល
- ឯកស្ថរផ្លូវការរបស់គឆនរគបកខភាព

មួ យសរមាប់ ទាក់រងៃឹ ងការសទង់
មត្ិរបស់គភញៀវគរសចរពីកំរ ិត្នៃការ

សៃតិសុែ ៃិ ងសណ
ត ប់

គពញចិត្ច
ត ំ គោោះសៃតិសុែ ៃិ ង

ធានប់ គៅតាមរី តាំងគឆនរ

សណ
ត ប់ ធានប់ គៅគលើគឆនរ
- ឯកស្ថររបាយការណ៍សតីពីលរធផ្ល
នៃការសទង់មត្ិ

វត្តមាៃអនកររួ លែុ ស
រត្ូវ

- ករមងសំណួរមាៃកមមវត្ថុជាការវាស់សង
ទ ់
ភាពគពញចិត្តរបស់គភញៀវគរសចរចំគោោះ

រសជាត្ិមុែមាូប ៃិងអនាម័យចំ ណីអាហារ

- ោ៉ា ងគហាចណស់៧០%នៃចំៃួៃគភញៀវ

គរសចរសរុបមាៃការគពញចិ ត្ច
ត ំ គោោះ
រសជាត្ិ មុ ែមាូប ៃិងអនាម័ យចំ ណី
អាហារ

គភញៀវគរសចរចំ គោោះ

គបកខភាព

ការត្ុ បដត្ងលមាគៅតាមរីកដៃលង
សំខាៃ់ ៗ ៃិ ងសមបទាគរសចរណ៍

នៃការសទង់មត្ិ
ភាពគពញចិត្តរបស់

- ោ៉ា ងគហាចណស់ ៧០% នៃចំ ៃួៃគភញៀវ
គរសចរសរុបមាៃការគពញចិ ត្ច
ត ំ គោោះ

- ឯកស្ថរផ្លូវការរបស់គឆនរគបកខភាព

៧

ភាពស្ថាត្គៅគៅគលើគឆនរ

ភាពស្ថាត្គៅគៅគលើគឆនរ

នៃការសទង់មត្ិ

៦

ភាពគពញចិត្តរបស់គភញៀវគរសចរចំគោោះ

គភញៀវគរសចរចំ គោោះ

គរសចរណ៍

៥

- ករមងសំណួរមាៃកមមវត្ថុជាការវាស់សង
ទ ់

- ឯកស្ថរផ្លូវការរបស់គឆនរគបកខភាពសតី

- ករមងសំណួរមាៃកមមវត្ថុជាការវាស់សង
ទ ់
ភាពគពញចិត្តរបស់គភញៀវគរសចរចំគោោះ
សៃតិសុែៃិ ងសណ
ត ប់ ធានប់គៅគលើគឆនរ
- ោ៉ា ងគហាចណស់ ៧០% នៃចំ ៃួៃគភញៀវ
គរសចរសរុបមាៃការគពញចិ ត្ច
ត ំ គោោះ
សៃតិសុែៃិ ងសណ
ត ប់ ធានប់គៅគលើគឆនរ
- ររប់ការង្វរចុោះគធវើសរមង់សត្
ិ ថ ិ ចុោះអគងកត្

ពី សមាសភាពជាអនកររួលអៃុ វត្ត

សទង់គោបល់មាៃអនកររួលែុ សរត្ូវអៃុ

ការង្វរគៃោះ

វត្ត
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III.

យនតការននការប្រឡងប្រណាំង
គអកូ ឡាបិ លគឆនរ រឺ ជាយៃតការដ៏ មាៃរបសិរធភាពកនុងការអភិ វឌ្ឍរបកបគដាយៃិ រៃតភាព ៃិងការ

ររួ លែុ សរត្ុវ ែណៈដដលបណ
ត របគរសមួ យចំៃួៃកនុងត្ំបៃ់ បាៃៃឹងកំពុងយកចិ ត្រ
ត ុ កដាក់ ពីការចូល
រួមរបស់គឆនរកនុងរំ ៃួលែុ សរត្ូវដផ្នកសងគម។

គឆនរគបកខភាពរត្ូវចូលរួមការរបឡងរបណំងគដាយកាត្ពវកិចច

គដាយបំគពញឲ្យររប់ពិៃុនៃ
ទ

លកខណវ ិៃិច័ យ
ឆ ៃីមួយៗ ដដលបាៃដចងកនុងសូចនាករលំអិត្គដើមបីដគណើ ត មបាៃជ័យលាភី គអកូឡាបិ លគឆនរ។
គអកូឡាបិ លគៃោះ រឺ មាៃលកខណៈស្ថមញ្ញ ៃិ ងអាចររួ លយកបាៃកនុងការអៃុវត្ត។

យៃតការនៃការវាយត្នមលរឺ រណៈកមាមធិការជាត្ិវាយត្នមលរីរកុងស្ថាត្ ៃឹងវាយត្នមលគឆនរគបកខភាព

គដាយឈរគលើលកខណវ ិៃិច័ យ
ឆ
ដដលដចងកនុងសតង់ដាគអកូឡាបិលគឆនរ។ គដាយស្ថរគអកូ ឡាបិ លជារបត្់

លមីមួយសរមាប់ ការអៃុវត្ត ៃិ ងគដើមបីឲ្យការអៃុវត្តការង្វរគៃោះរបកបគដាយរបសិរធភាពែពស់ គឆនរគបកខភាព
អាចដសវងរកស្ថថប័ៃឯករាជយដដលមាៃជំ នាញរបឹ កាគោបល់ ផ្តល់ការដណនាំ ៃិ ងពរងឹងសមត្ថភាព
គឆនរគបកខភាពគដើមបីគឆ្ពោះគៅរកជ័ យលាភី។
IV.

នីតិវិធីននការប្រឡងប្រណាំង
គឆនរណអាចចូលរួម?
គឆនរសមុ ររធមមជាត្ិ គឆនរដកនចន គឆនរកំស្ថៃត ៃិ ងគកាោះ ដដលមាៃរី តាំងកនុងគែត្តរពោះសីហៃុ គែត្ត

កំ ពត្ គែត្តដកប ៃិ ងគែត្តគកាោះកុ ង ដដលមាៃចំណប់ អារមមណ៍ចង់ចូលរួមកនុងចលនារបឡងរបណំ ង
គឆនរស្ថាត្ ឬគអកូឡាបិ លគឆនរ អាចចូ លរួមបាៃដផ្ាកគលើដំណក់ កាលដូចខាងគរកាម៖

 ដំណក់កាលរី១៖ ការរបកាសដាក់ ឲ្យដំ គណើរការជាផ្លូវការៃូ វចលនារបឡងរបណំ ងគឆនរស្ថាត្
ឬគអកូ ឡាបិ លគឆនរដដលគរៀបចំគឡើងគដាយរណៈកមាមធិ ការជាត្ិវាយត្នមលរីរកុងស្ថាត្

 ដំណក់កាលរី២៖ គឆនរគបកខភាពទាំងអស់អាចគសនើសុំររមង់ ដបបបរចុ ោះគ្មោះរបឡងរបណំ ង


គដាយផ្ទទល់គៅអរគគលខាធិ ការដាាៃនៃរណៈកមាមធិ ការជាត្ិ វាយត្នមលរីរកុងស្ថាត្ ឬ
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 ដំណក់កាលរី៣៖ គឆនរគបកខភាពអាចដសវងរកស្ថថប័ៃឯករាជយមួ យដដលមាៃជំនាញសរមាប់ ការ
របឹកាគោបល់ ៃិងបគចចកគរសគលើការបំ គពញោកយសុំ ឯកស្ថរោក់ព័ៃធ ៃិងពរងឹ ងលកខណៈ
សមបត្តិកុងការដគណ
ន
ើ ត មយកជ័ យលាភី

 ដំណក់កាលរី៤៖ គឆនរគបកខភាពរត្ូវបញ្ូជ ៃោកយសុំ ៃិ ងឯកស្ថរោក់ ព័ៃធមកអរគគលខាធិ ការដាាៃ
នៃរណៈកមាមធិ ការជាត្ិ វាយត្នមលរីរកុងស្ថាត្គរៀងរាល់នលៃកុងគមា៉ា
ន
ងគធវើការ

 ដំណក់កាលរី៥៖ រណៈកមាមធិ ការជាត្ិវាយត្នមលរីរកុងស្ថាត្គធវើការពិៃិត្យ ៃិ ងវាយត្នមលគលើ
ោកយសុំ ឯកស្ថរោក់ព័ៃធ ៃិ ងស្ថថៃភាពជាក់ ដសតងរបស់គឆនរគបកខភាព
 ដំណក់កាលរី៦៖

របកាសជ័ យលាភីគឆនរគបកខភាពរំរដូ ដលររួលបាៃគអកូឡាបិ លគឆនរដដល

មាៃសុពលភាពសំរាប់ រយៈគពលពីរ (០២) ឆ្នំ
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 ដំណក់កាលរី៧៖

រណៈកមាមធិ ការជាត្ិៃឹងគរៀបចំពិធីរបរល់រង្វវៃ់ ដល់ជ័យលាភី គអកូឡា-

បិ លគឆនរ ជាគរៀងរាល់ឆ្នំ។
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