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I. លសចក្តតលផតើម 
ចលនារបឡងរបណំងគឆនរស្ថា ត្ ឬគអកូឡាបិលគឆនរ រត្វូបាៃបគងកើត្គឡើងគរកាមរំៃិត្ផ្តួចគផ្តើម

របស់ សលមតចអគគមហាលសនាបតីលតលោ ហ  ន ខសន នាយករដឋមន្រនតីននប្ពុះរាោណចប្កកមព ោ 
ដដលបាៃដលលងកនុងឱកាសពិធីអបអរស្ថររការដាក់បញ្ចូ លគឆនរសមុររកមពុជា ជាសមាជិកកលឹបគឆនរសមុររ
ដដលស្ថា ត្ជាងគរបំផុ្ត្គលើសកលគលាកកាលពីនលៃរី១១ ដែកកកដា ឆ្ន ំ២០១១ ដដលបាៃគសនើឲ្យរកសួង
គរសចរណ៍គរៀបចំគអកូឡាបិលគឆនរ គដើមបីធានាឲ្យសកមមភាពគរសចរណ៍គៅតាមបគណត យគឆនរសមុររ
គោរពតាមបរដាា ៃបរសិ្ថថ ៃ គោលរឺសំគៅធានាឲ្យគឆនរសមុររកមពុជាកាៃ់ដត្ស្សស់ស្ថា ត្ មាៃអនាម័យ 
ៃិងសណត ប់ធាន ប់ គដើមបគីឆលើយត្បៃឹងការយកចិត្តរុកដាក់ដល់ រសសៃទាៃនបត្ង ស្សបគពលដដល
ពិភពគលាកទំាងមូលកំពុងគបាោះជំហាៃគៅមុែគៅកនុងសម័យកាលនបត្ង។ 

គអកូឡាបិលគឆនរជារង្វវ ៃ់ថ្នន ក់ជាតិ្ដដលរត្វូរបរល់ជូៃគបកខភាពគឆនរធមមជាតិ្រំរ ូ គឆនរដកនចនរំរ ូ គឆនរ
កំស្ថៃតរំរ ូ ៃិងគកាោះទំាងឡាយដដលររួលជ័យលាភីកនុងការរបឡងរបណំងគអកូឡាបិលគឆនរគរកាម
គោលការណ៍សម័ររចិត្ត។ 

 

លោលបាំណងននលអកឡូាបលិលឆនរ 
គអកូឡាបិលគឆនររត្វូបាៃបគងកើត្គឡើង កនុងគោលបំណងគធវើឲ្យមាៃការអភិវឌ្ឍតំ្បៃ់គឆនរសមុររ

របកបគដាយៃិរៃតរភាព តាមរយៈការចូលរមួពីររប់ភារីោក់ព័ៃធទំាងដផ្នកឯកជៃ ៃិងស្ថធារណៈ។ គអកូ- 
ឡាបិលគឆនរក៏មាៃគោលបំណងចូលរមួោំររដល់ចលនារបឡងរបណំង “រីរកងុស្ថា ត្ រមណីយដាា ៃ
ស្ថា ត្ គសវាលា ” ៃិងយុរធនាការគោសនាផ្សពវផ្ាយគរសចរណ៍ “កមពុជា៖ រពោះរាជាណចរកអចឆរយិៈ” 
ៃិងគដើមបចូីលរមួបគងកើៃរុណភាពគសវាកមមធុរកិចច គៅតាមតំ្បៃ់គឆនរនៃរពោះរាជាណចរកកមពុជាផ្ងដដរ។ 
គដាយដផ្ាកគលើគោលការណ៍សំខាៃ់ៗ នៃការអភិវឌ្ឍរបកបគដាយៃិរៃតរភាព គអកូឡាបិលគឆនរគៃោះ ៃឹងបំគរ ើ
ដល់ផ្លរបគោជៃ៍រមួ ជាពិគសសចូលរមួការអភិវឌ្ឍតំ្បៃ់គឆនរសមុរររបកបគដាយៃិរៃតរភាពគលើដផ្នក
ហិរញ្ញវត្ថុ បរសិ្ថថ ៃ សងគម ៃិងវបបធម៌។ 

 

អតថប្រលោជនន៍នលឆនរជយ័លាភី 
ការចូលរមួរបស់គឆនរពិត្ជាមាៃស្ថរៈសំខាៃ់ដដលៃឹងផ្តល់ជាអត្ថរបគោជៃ៍ជាគរចើៃ ដូចខាង

គរកាម៖ 
ចំគោោះគឆនរផ្ទទ ល់៖ 
ររួលបាៃវញិ្ញញ បៃបរត្ររួលស្ថគ ល់ ោៃរង្វវ ៃ់ ៃិងគអកូឡាបិលដដលជាការររួលស្ថគ ល់ជាផ្លូវការ

ថ្នគឆនររបស់ែលួៃបាៃចូលរមួកនុងសកមមភាពរំៃួលែុសរត្ូវដផ្នកគសដាកិចច បរសិ្ថថ ៃ សងគម ៃិងវបបធម៌ ដដល
អាចជួយគលើកសទួយមុែមាត់្ ៃិងគករ តិ៍គ ម្ ោះរបស់គឆនរ។ រង្វវ ៃ់គៃោះៃឹងកាល យជាយុរធស្ថស្រសតផ្សពវផ្ាយរីផ្ារ
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កនុងការទាក់ទាញអតិ្លិជៃផ្ងដដរ។ ឡាបិលគៃោះអាចជួយគឆនរកនុងការកាត់្បៃថយចំណយរបតិ្បត្តិការតាម 
រយៈការគរបើរបាស់ធៃធាៃរបកបគដាយរបសិរធភាព។   

គលើសពីគៃោះ គឆនររំរដូដលររួលបាៃជ័យលាភីៃឹងររួលបាៃអត្ថរបគោជៃ៍គលើករឹកចិត្តនានាដូច
មាៃដចងកនុងមារតា ២៨ នៃចាប់សតីពីគរសចរណ៍។ 

 

ចំគោោះចលនារបឡងរបណំងរីរកងុស្ថា ត្៖ 
ឡាបិលគៃោះៃឹងកាល យជាយៃតការររររង់ ៃិងចូលរមួរបកបគដាយរបសិរធភាពកនុងចលនារបឡង- 

របណំងរីរកុងស្ថា ត្គៅរពោះរាជាណចរកកមពុជាតាមរយៈការជំរញុ ៃិងការគលើករឹកចិត្តឲ្យមាៃការអៃុវត្ត
គដាយផ្ទទ ល់ ឬគដាយរបគោលពីសំណក់គឆនរសមុររកមពុជាកនុងវស័ិយឯកជៃស្សបតាមរសសៃទាៃនៃ 
ភាពស្ថា ត្ ៃិងនបត្ង។  

 

ចំគោោះសងគមជាតិ្៖ 
ចូលរមួចំដណកកនុងការកស្ថង ៃិងអភិវឌ្ឍគសដាកិចច បរសិ្ថថ ៃ សងគម ៃិងវបបធម៌ របកបគដាយ

ៃិរៃតរភាព ៃិងមាៃការដបងដចករបកបគដាយសមធម៌ ជាពិគសសជួយគលើកកមពស់សុែុមាលភាព ៃិង
ជីវភាពរស់គៅរបស់របជាពលរដា ដដលរមួចំដណកកនុងគោលៃគោបាយរបស់រាជរដាា ភិបាលកនុងការ
កាត់្បៃថយភាពរកីរក។ 

 

II. សចូនាករននការប្រឡងប្រណាំងលអកឡូាបិលលឆនរ 
 គដើមបីវាយត្នមលកនុងការរបឡងរបណំងគអកូឡាបិលគឆនរ គបកខភាពគឆនររត្ូវគោរពតាមសូចនាករ
គោលចំៃួៃបី (០៣) ៃិងលកខណវៃិិចឆ័យលំអិត្ចំៃួៃរបំាបួៃ (០៩) ដូចមាៃខាងគរកាម៖ 

រង្វា ន ់ លក្ខណវនិិច្ឆយ័ ការទាមទារ ពិនទ ុ
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ការដាក់បញ្ចូ លគោលការណ៍នៃការអភិវឌ្ឍរបកបគដាយៃិរៃតរភាពកនុងសកមមភាពអាជីវកមម សំគៅឲ្យ
មាៃការចូលរមួរបស់រកមុហ ុៃ កនុងការដលរកា ររប់ររង គរៀបចំ ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍គឆនរសមុររកមពុជារបកប
គដាយៃិរៃតរភាពកនុងបរបិរអភិរកសធៃធាៃធមមជាតិ្ ៃិងវបបធម៌។ វសិ្ថលភាពនៃការវាយត្នមលៃឹងររប
ដណត ប់គលើគឆនរសមុររ ៃិងដីចំណីគឆនរសមុរររបស់គឆនរគបកខភាព។ 
-ការររប់ររងគឆនរសមុររ 
១-ការគរៀបចំរកមុការង្វរររួលបៃទុកររប់ររងគឆនរ (Management 

Team/ Site Manager) 
មាៃ-មិៃមាៃ ១៥% 

-ការរិត្រូរពីបរសិ្ថថ ៃ 
២- ការគោរពបរដាា ៃរតិ្យុត្ត ៃិងបរបញ្ញត្តិសតីពីបរសិ្ថថ ៃ មាៃ-មិៃមាៃ ១០% 
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៣- ភាពស្ថា ត្គៅរីស្ថធារណៈ ៃិងរីកដៃលងររួលស្ថធារណជៃ មាៃ-មិៃមាៃ ១០% 

៤- ការររប់ររងសំណល់ (រាវ ៃិងរងឹ) មាៃ-មិៃមាៃ ១៥% 

៥- ការសៃសំសំនចធៃធាៃ ៃិងថ្នមពល ៃិងការរិត្រូរពីតំ្បៃ់នបត្ង មាៃ-មិៃមាៃ ១០% 
- ព័ត៌្មាៃ សុវត្ថិភាព ៃិងការគពញចិត្តរបស់គភញៀវវគរសចរ 
៦- ការបង្វា ញព័ត៌្មាៃជាក់ដសតង ៃិងការអៃុវត្តលាៗ នៃបរបញ្ញតិ្តគៅ

តាមគឆនរសមុររ 
មាៃ-មិៃមាៃ ១០% 

៧- ការរិត្រូរពីសៃតិសុែសុវត្ថិភាពគៅតាមគឆនរសមុររ មាៃ-មិៃមាៃ ១០% 
៨- ការរិត្រូរពីអនាម័យចំណីអាហារគៅតាមគឆនរសមុររ មាៃ-មិៃមាៃ ១០% 
៩- ការគពញចិត្តរបស់គភញៀវគរសចរ មាៃ-មិៃមាៃ ១០% 
 
ខាងគរកាមគៃោះ រឺជាតារាងសគងខបអំពីការពៃយល់ោកយរៃលឹោះ ៃិងតារាងអំពីវធិាៃរង្វវ ស់សរមាប់

គធវើការវាយត្នមល។ 
ល .រ  ពាកយគន្ឹុះ លសចក្តតពនយល ់

១ គឆនរសមុររ 

គឆនរសមុររ រត្ូវកំណត់្ចាប់ពីដែសបនាទ ត់្រឹកគជារែពស់បំផុ្ត្នៃរឹកសមុររគឡើង
មកគលើ រហូត្ដល់ដែសបនាទ ត់្ហាមោត់្ការកាៃ់កាប់ឬស្ថងសង់នានាជាលម ដី 
ឬែាច់ដដលបាៃកំណត់្រុកជាតំ្បៃ់សរមាប់គរបើរបាស់ជាស្ថធារណៈ ៃិងរត្ូវ
ចាត់្ថ្នន ក់ជាដីស្ថធារណៈរបស់រដា។ (គោងតាមស្ថរាចរដណនំារបស់រាជរដាា ភិ
បាលសតពីីការអភិវឌ្ឍតំ្បៃ់គឆនរសមុររនៃរពោះរាជាណចរកកមពុជា គលែ ០១ 
សរណៃ.) 

២ ដីចំណីគឆនរសមុររ 

ដីចំណីគឆនរសមុររ ជារូគៅរបីរបាស់សរមាប់ជាសួៃនបត្ងៃិងបណត ញគរសភាព 
ឬសរមាប់ដំាគដើមគឈើសមាគ ល់រពំគឆនរ ៃិងចំណីគឆនរគដាយបៃតគៅជាប់ៃឹងផ្លូវ 
ស្ថធារណៈដដលសថិត្កនុងរិសខាងដីគោក។ (គោងតាមស្ថរាចរដណនំារបស់
រាជរដាា ភិបាលសតពីីការអភិវឌ្ឍតំ្បៃ់គឆនរសមុររនៃរពោះរាជាណចរកកមពុជា គលែ 
០១ សរណៃ.) 

៣ ការសមាា ត្ជារបចំា សំគៅដល់គពលគវលានៃការសមាា ត្ដដលមាៃកាលវភិារចាស់លាស់ គដាយ
ធានាោ៉ាងណរីតំាងដដលរត្ូវបាៃសមាា ត្ររួលបាៃៃូវភាពស្ថា ត្ជាៃិចច។ 

៤ អនាម័យចំណីអាហារ 
សំគៅដល់រុណភាពអនាម័យមាូបអាហារគៅតាមគភាជៃីយដាា ៃ ៃិងអាហារ-
ដាា ៃដនរគរៀត្។ 

៥ ឥរោិបលលា សំគៅដល់សកមមភាពនៃការអៃុវត្តលាៗ ពីអវីដដលរួរគធវើ ៃិងមិៃរួរគធវើ (ដូចដដល
មាៃកូៃគសៀវគៅ Do & Don’t)។ 
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ល.រ លកខខណឌ  ភសត តាងខដលប្តវូមាន វិធានរង្វា ស ់
សូចនាកររី១ សតពីីការររប់ររងគឆនរសមុររ 

គដើមបីធានាថ្នគឆនរសមុររពិត្ជាមាៃការររប់ររងបាៃលាដមៃ គឆនរគបកខភាពរត្ូវគរៀបចំឲ្យមាៃរកមុការង្វរររួល
បៃទុកររប់ររងគឆនរ (Management Team/ Site Manager) គដើមបីគធវើការររប់ររងគឆនរសមុររឲ្យបាៃលា។ 

លកខណវៃិិចឆ័យរី១ សតីពីការគរៀបចំរកមុការង្វរររួលបៃទុកររប់ររងគឆនរ (Management Team/ Site Manager) 

១ 
វត្តមាៃរកមុការង្វរ
ររួលបៃទុកររប់ររង
គឆនរសមុររ 

- គសចកតីសគរមចសតីពីការបគងកើត្រកមុ
ការង្វរររួលបៃទុកការររប់ររងគឆនរ 
សមុររ 

- គឆនរគបកខភាពរត្វូមាៃរកមុការង្វរមួយ
រកមុជាអនកររួលបៃទុកររប់ររង 

- ឯកស្ថររចនាសមព័ៃធអនកររប់ររង 
ៃិងដផ្ៃការសកមមភាពការង្វរ 

- ររប់វធិាៃការ ឬយៃតការនៃការររប់ររង
គឆនរសមុរររត្ូវមាៃដចងកនុងឯកស្ថរគៃោះ 

២ សកមមភាពអៃុវត្ត 
ជាក់ដសតង 

- របាយការណ៍បូកសរបុការង្វរផ្លូវការ
របស់រកុមការង្វរគៃោះ 

- របូភាព ឬដែសវគីដអូ ឬឯកស្ថរគផ្សងៗ
ដដលបញ្ញជ ក់ពីសកមមភាពជាក់ដសតង 

- មាៃរបាយការណ៍បូកសរបុការង្វរ  
ឬបចចុបបៃនភាពការង្វរសគរមចបាៃ 
របចំាដែ 

- មាៃភសតតុាងសំអាងៃូវរាល់សកមមភាព
ចុោះអៃុវត្ត 

សូចនាកររី២ សតីពីការរិត្រូរពីបរសិ្ថថ ៃ 
គដើមបីធានាឲ្យមាៃការរិត្រូរពីបរសិ្ថថ ៃ គឆនរគបកខភាពរត្ូវបំគពញៃូវលកខណវៃិិចឆ័យចំៃួៃ៤សំខាៃ់ៗ រមួមាៃការ

គោរពឲ្យបាៃ ៃូវបរដាា ៃរតិ្យុត្ត ៃិងបរបញ្ញត្តិសតីពីបរសិ្ថថ ៃ ៃិងរត្ូវធានាភាពស្ថា ត្គៅរីស្ថធារណៈ ៃិងរីកដៃលង
ររួលស្ថធារណៈជៃ ការររប់ររងសំណល់ (រាវ ៃិងរងឹ) ៃិងការសៃសំសំនចធៃធាៃ ៃិងថ្នមពល ៃិងការរិត្រូរពី
តំ្បៃ់នបត្ង។ 

លកខណវៃិិចឆ័យរី២ សតីពីការគោរពបរដាា ៃរតិ្យុត្ត ៃិងបរបញ្ញត្តិសតីពីបរសិ្ថថ ៃ 

១ 

វត្តមាៃយៃតការ
សរមាប់ការដាក់
រណឌ កមមចំគោោះ 
សកមមភាព 
អសកមមទំាងឡាយ 

- គសចកតីសគរមច ឬដីកា ឬលិែិត្
បរដាា ៃ ឬគសចកតីជូៃដំណឹងជាផ្លូវ
ការរបស់អនកររប់ររងគឆនរគបកខភាព
សតីពី ការកំណត់្ ៃិងហាមោត់្រាល់
អំគពើអសកមមគផ្សងៗដដលចាត់្រុកថ្ន
មាៃផ្លប៉ាោះោល់ជាអវជិជមាៃដល់ 
បរសិ្ថថ ៃ 

- រាល់អំគពើអសកមមទំាងឡាយ ដដលអាច
បងកផ្លប៉ាោះោល់ជាអវជិជមាៃដល់បរសិ្ថថ ៃ 
ៃិងវធិាៃការដាក់រណឌ កមមរត្ូវមាៃដចង
កនុងឯកស្ថរទំាងគនាោះ 

២ 

វត្តមាៃអងគភាពររួល
ែុសរត្ូវគលើការដាក់
រណឌ កមមដល់
សកមមភាពទំាងគនាោះ 

- តារាងសមាសភាពអនកដដលរត្ូវ
បំគពញការង្វរគៃោះ 

- មាៃអងគភាពររួលែុសរត្វូអៃុវត្តគលើ
ររប់យៃតការដដលបាៃដាក់គចញ 
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៣ 
សកមមភាពអៃុវត្ត 
ជាក់ដសតង 

- តារាងដផ្ៃការសកមមភាពរបស់ 
អងគភាពដដលររួលែុសរត្ូវការង្វរ
គៃោះ 

- ររប់យៃតការដាក់រណឌ កមម មាៃរកមុ
ការង្វរសរមាប់ចុោះអៃុវត្តផ្ទទ ល់ 

- របាយការណ៍បូកសរបុការង្វរផ្លូវការ
របស់រកុមការង្វរគៃោះ 

- របូភាព ឬដែសវគីដអូ ឬឯកស្ថរគផ្សងៗ
ដដលបញ្ញជ ក់ពីសកមមភាពជាក់ដសតង 

- មាៃរបាយការណ៍បូកសរបុការង្វរ  
ឬបចចុបបៃនភាពការង្វរសគរមចបាៃ 
របចំាដែ 

- មាៃភសតតុាងសំអាងៃូវរាល់សកមមភាព
ចុោះអៃុវត្ត 

លកខណវៃិិចឆ័យរី៣ សតីពីភាពស្ថា ត្គៅរីស្ថធារណៈ ៃិងរីកដៃលងររួលស្ថធារណជៃ 

១ 
ព័ត៌្មាៃអំពីរីកដៃលង 
ស្ថធារណៈសំខាៃ់ៗ 

- តារាងសរមង់សថិតិ្ផ្លូវការរបស់គឆនរ
គបកខភាព 

- របគភរជាអារិភាពនៃកដៃលងស្ថធារណៈ
សំខាៃ់ៗរត្ូវបាៃចុោះកនុងបញ្ជ ីសរមង់
ព័ត៌្មាៃ 

២ 
ភាពស្ថា ត្គៅតាមរី
កដៃលងស្ថធារណៈ 
សំខាៃ់ៗ 

- ឯកស្ថរ ឬភសតុតាងដដលបញ្ញជ ក់ពី
ភាពស្ថា ត្គៅតាមរីដៃលងស្ថធារណៈ
សំខាៃ់ៗ 

- ោ៉ាងគហាចណស់ ៨០% នៃរីដៃលង 
ស្ថធារណៈសំខាៃ់ៗរត្ូវមាៃភាពស្ថា ត្
ជាៃិចច 

៣ 
វត្តមាៃអនកររួលែុស
រត្ូវ គលើការសមាា ត្ជា
របចំា 

- ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់អំពីសមត្ថកិចចរបស់
ែលួៃគលើរីតំាងគនាោះ 

- ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់អំពីវត្តមាៃ ៃិងចំៃួៃ
អនកដដលររួលបៃទុកសមាា ត្ជារបចំា
គៅតាមរីតំាងទំាងគនាោះ  

- រីកដៃលងស្ថធារណៈសំខាៃ់ៗដដលបាៃ
ចុោះកនុងបញ្ជ ីរត្វូររួលការសមាា ត្ជារបចំា 

៤ 
ការគរៀបចំឲ្យមាៃគដប៉ាូ
សំរាមគៅតាមគឆនរ 
សមុររ 

- ដីការ/ស្ថរាចរដណនំា ឬគសចកតីជូៃ
ដំណឹងជាផ្លូវការរបស់អនកររប់ររង
គឆនរគបកខភាពសតីពីការបំោក់គដប៉ាូ
សំរាមគៅតាមគឆនរសមុររ 

- មាៃការដណនំារបស់អាជាញ ធរមាៃសមត្ថ
កិចចចំគោោះអនកររួលែុសរត្ូវឲ្យគរៀបចំឲ្យ
មាៃគដប៉ាូសំរាម 

- តារាងព័ត៌្មាៃ របូលត្ ឬឯកស្ថរផ្លូវ
ការរបស់គឆនរគបកខភាពសតីពីការបំោក់
គដប៉ាូសំរាមគៅតាមគឆនរសមុររ 

- ោ៉ាងគហាចណស់រត្វូមាៃគដប៉ាូសំរាម
ចំៃួៃ០១ 

៥ 
មាៃធុងសំរាមគៅតាម 
រីកដៃលងស្ថធារណៈ 
ររប់រោៃ់ 

- ដីការ/ស្ថរាចរដណនំា ឬគសចកតីជូៃ
ដំណឹងជាផ្លូវការរបស់អនកររប់ររង
គឆនរគបកខភាពសតីពីការបំោក់ធុង
សំរាមគៅតាមរីកដៃលងស្ថធារណៈ 

- មាៃការដណនំារបស់អាជាញ ធរមាៃសមត្ថ
កិចចចំគោោះអនកររួលែុសរត្ូវឲ្យគរៀបចំឲ្យ
មាៃធុងសំរាមឲ្យបាៃររប់រោៃ់ 
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- តារាងព័ត៌្មាៃ របូលត្ ឬឯកស្ថរ 
ផ្លូវការរបស់គឆនរគបកខភាពសតីពីការ
បំោក់ធុងសំរាមគៅតាមរី 
ស្ថធារណៈ 

- ចាប់ពី ៨០% នៃចំៃួៃរីកដៃលងស្ថធារណៈ
សំខាៃ់ៗ ដដលបាៃចុោះកនុងបញ្ជ ីមាៃ 
បំោក់ធុងសំរាមចំៃួៃ ៣របគភរ (ធុង
សរមាប់សំណល់សររីាងគ សំណល់ដកនចន 
ៃិងសំណល់គផ្សងៗ) គៅតាមរីតំាង  
ដូចខាងគរកាមគៃោះ៖ 
 ោ៉ាងគហាចណស់មាៃធុងសំរាម ៣
របគភរ ដាក់គៅតាមរចកចូលគឆនរ 
សមុររ 

 រត្ូវមាៃធុងសំរាមចគនាល ោះពីមួយគៅ
មួយសរមាប់ចំង្វយ ១០០ម គៅគលើ
គឆនរសមុររ 

៦ 

វត្តមាៃអនកររួលែុស
រត្ូវជារបចំាគលើការ
ររប់ររងគដប៉ាូ ៃិងធុង
សំរាមទំាងគនាោះ 

- ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់អំពីសមត្ថកិចចរបស់
ែលួៃគលើរីតំាងគនាោះ 

- ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់អំពីវត្តមាៃ ៃិងចំៃួៃ
អនកដដលររួលបៃទុកសមាា ត្ជារបចំា
គៅតាមរីតំាងទំាងគនាោះ (អងគការ
គលែ/ រចនាសមព័ៃធ/ ការចាត់្តំាង/
កិចចសៃា..) 

- គដប៉ាូ ៃិងធុងសំរាមទំាងអស់ដដលបំោក់
គៅតាមគឆនរ ៃិងរីកដៃលងស្ថធារណៈរត្ូវ
មាៃអនកររួលែុសរត្វូកនុងការររប់ររង 

៧ 
មាៃសកមមភាពអៃុវត្ត
ជាក់ដសតងរបស់អងគ
ភាពគៃោះ 

- របូលត្ របូភាព ដែសវគីដអូ ឬឯកស្ថរ 
គផ្សងៗដដលបញ្ញជ ក់អំពីរិដាភាព 
ជាក់ដសតងគៅតាមរីតំាងៃីមួយៗ 

- រីកដៃលងស្ថធារណៈសំខាៃ់ៗដដលបាៃ
ចុោះកនុងបញ្ជ ីបង្វា ញៃូវភាពស្ថា ត្គៅតាម
រីតំាង ដូចខាងគរកាម៖ 
 រីធាល ខាងមុែ ៃិងស្ថល កគ ម្ ោះ 
 រចកចូល 

លកខណវៃិិចឆ័យរី៤ សតីពីការររប់ររងសំណល់ (រាវ ៃិងរងឹ) 

១ 

ព័ត៌្មាៃអំពីចំៃួៃ
របតិ្បត្តិករគរសចរណ៍
គៅតាមរីតំាងគឆនរគបកខ
ភាព 

- តារាងសរមង់ព័ត៌្មាៃផ្លូវការរបស់
គឆនរគបកខភាពសតីពីរបតិ្បត្តិករ 
គរសចរណ៍គៅតាមរីតំាងគឆនរ 
គបកខភាព 

របតិ្បត្តិករគរសចរណ៍ទំាងអស់គៅតាមរី
តំាងគឆនរគបកខភាពទំាងអស់រត្ូវមាៃចុោះកនុង
តារាងសរមង់ព័ត៌្មាៃ 

២ ការវាស់សទង់រុណភាព
រឹកសមុររសរមាប់ងូត្ 

- លរធផ្លនៃការរត្តួ្ពិៃិត្យរុណភាព
រឹកសមុររ 

- មាៃការរត្ួត្ពិៃិត្យោ៉ាងតិ្ច 
១ដងកនុងរយៈគពល២ឆ្ន  ំ

- រុណភាពរឹករត្ូវស្សបតាមបរដាា ៃ



 

-9- 

បគចចកគរស 

៣ 
ការរត្តួ្ពិៃិត្យលំៃឹង 
គអកូឡូសីុរបស់គឆនរ 
សមុររ 

- តារាងព័ត៌្មាៃអំពីរបព័ៃធគអកូឡូសីុ 
- គឆនរសមុរររត្ូវធានាឲ្យបាៃៃូវលំៃឹង 
គអកូឡូសីុ 

៤ 

វត្តមាៃអំពីបណត ញ
របមូលសំណល់រាវ 
ៃិងរបព័ៃធរបរពឹត្តិកមម
សំណល់រាវ (ពិគសស
ចំគោោះសំណល់ដដល
មាៃជាតិ្ពុល) 

- តារាងសរមង់សថិតិ្ផ្លូវការរបស់គឆនរ 
គបកខភាព 

- បណត ញរបមូលសំណល់រាវ ៃិងរបព័ៃធ
របរពឹត្តិកមមទំាងអស់រត្ូវបាៃចុោះកនុងបញ្ជ ី
សរមង់ព័ត៌្មាៃ 

- ដផ្ៃរីរដាបាលផ្លូវការរបស់គឆនរ 
គបកខភាព 

- មាៃដផ្ៃរីភូមិស្ថស្រសតដដលមាៃរំៃូស
បង្វា ញរីតំាងបណត ញរបមូលសំណល់
រាវ បងគៃ់ស្ថធារណៈ ៃិងរបព័ៃធ  
របរពឹត្តិកមមទំាងឡាយ 

៥ សកមមភាព ៃិង 
លរធផ្លជាក់ដសតង 

- តារាងដផ្ៃការសកមមភាពសតីពីការ
ររប់ររងសំណល់រាវ 

- ររប់អងគភាពររួលែុសរត្វូអៃុវត្ត
ដផ្ៃការសមមភាពដដលបាៃកំណត់្ 

- ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់អំពីសមត្ថកិចចរបស់
អនកររប់ររងបណត ញរបមូល
សំណល់រាវ ៃិងរបព័ៃធរបរពឹត្តិកមម 

- បណត ញរបមូលសំណល់រាវ ៃិងរបព័ៃធ
របរពឹត្តិកមមទំាងអស់រត្ូវមាៃអនកររួល
ែុសរត្វូ 

៦ ការចូលរមួកនុងការ
ររប់ររងសំណល់រងឹ 

- ដីកា/ស្ថរាចរដណនំា ឬគសចកតីជូៃ
ដំណឹងរបស់គឆនរគបកខភាពសតីពីការ
អប់ររំបតិ្បត្តិករគៅតាមរីតំាងគឆនរ
គបកខភាពកនុងចូលរមួររប់ររង
សំណល់រងឹ 

- ការគរបើរបាស់គោលការណ៍ ៣Rs ការ
កាត់្បៃថយ (Reduce) ការគរបើរបាស់
គឡើងវញិ (Reuse) ៃិងការដកនចនសំណល់ 
(Recycle) កនុងការររប់ររងសំណល់រងឹ 

- ដីកា/ស្ថរាចរដណនំា ឬគសចកតីជូៃ
ដំណឹងរបស់គឆនរគបកខភាពសតីពីការ
ដបងដចកសំណល់រងឹគៅតាមរបគភរ 

- សំណល់រងឹរត្ូវមាៃការដបងដចកជា ៣
របគភរ (សំណល់សររីាងគ សំណល់អាច
ដកនចន ៃិងសំណល់គផ្សងៗ) 

៧ សកមមភាព ៃិង 
លរធផ្លជាក់ដសតង 

- តារាងដផ្ៃការសកមមភាពសតីពីការ
ររប់ររងសំណល់រងឹ 

- ររប់អងគភាពររួលែុសរត្វូអៃុវត្ត
ដផ្ៃការសមមភាពដដលបាៃកំណត់្ 

- ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់ពីវត្តមាៃអនកររួល
ែុសរត្វូគលើការររប់ររងសំណល់រងឹ 

- មាៃអងគភាពររួលែុសរត្វូអៃុវត្តគលើ
ររប់វធិាៃការ ឬយៃតការដដលបាៃដាក់
គចញ 

លកខណវៃិិចឆ័យរី៥ សតីពីការសៃសំសំនចធៃធាៃ ៃិងថ្នមពល ៃិងការរិត្រូរពីតំ្បៃ់នបត្ង 

១ 
វត្តមាៃវធិាៃការគលើក
រឹកចិត្តឲ្យគរបើរបាស់ 

- គសចកតីសគរមច ឬដីកា ឬគសចកតីជូៃ
ដំណឹងរបស់គឆនរគបកខភាពសតីពីការ

- មាៃវធិាៃការ ឬយៃតការគលើករឹកចិត្ត
ចំគោោះគសវាកមមស្ថន ក់គៅគភាជៃីយដាា ៃ
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ថ្នមពលកគកើត្គឡើង
វញិ 

គលើករឹកចិត្តឲ្យមាៃការគរបើរបាស់
ធៃធាៃកគកើត្គឡើងវញិ 

នានា 

២ 

វត្តមាៃមាៃវធិាៃការ
គលើករឹកចិត្តឲ្យគរបើ
របាស់ ថ្នមពលគដាយ
សៃសំសំនច 

- គសចកតីសគរមច ឬដីកាឬ ឬគសចកតី
ជូៃដំណឹងរបស់គឆនរគបកខភាពសតីពី
ការកំណត់្ការគលើករឹកចិត្តឲ្យមាៃ
ការគរបើរបាស់ថ្នមពលគដាយសៃសំ
សំនច 

- មាៃវធិាៃការ ឬយៃតការគលើករឹកចិត្ត
ចំគោោះគសវាកមមស្ថន ក់គៅគភាជៃីយដាា ៃ 
ៃិងលំគៅដាា ៃ ជាគដើម 

៣ 

វត្តមាៃអងគភាពមាៃ
សមត្ថកិចចររួលែុស
រត្ូវគលើការអៃុវត្តវធិាៃ
ការដដលបាៃដាក់
គចញ 

- គសចកតីសគរមច ឬដីកា ឬគសចកតីជូៃ
ដំណឹងរបស់គឆនរគបកខភាពសតីពីការ
ចាត់្តំាងសមាសភាពអនកដដលរត្វូ
បំគពញការង្វរគៃោះ 

- អងគភាពររួលែុសរត្វូអៃុវត្តគលើររប់
វធិាៃការ ឬយៃតការដដលបាៃដាក់គចញ 

៤ លរធផ្លជាក់ដសតង 

- តារាងដផ្ៃការសកមមភាពរបស់អងគ-
ភាពដដលររួលែុសរត្ូវការង្វរគៃោះ 

- ររប់អងគភាពររួលែុសរត្វូអៃុវត្តរត្វូ
មាៃដផ្ៃការសកមមភាពមួយ
ចាស់លាស់ 

- របាយការណ៍បូកសរបុការង្វរដដល
មាៃហត្ថគលខា ៃិងការបញ្ញជ ក់ពី
អាជាញ ធរមាៃសមត្ថកិចច 

- របូលត្ របូភាព ដែសវគីដអូឬឯកស្ថរ 
គផ្សងៗដដលបញ្ញជ ក់អំពីសកមមភាព 
ជាក់ដសតង 

- របាយការណ៍បូកសរបុ ឬបចចុបបៃនភាព
ការង្វរសគរមចបាៃរបចំាដែ (រិត្រាប់ពី
ដែដដលអងគភាពគៃោះចាប់គផ្តើមបគងកើត្
មក) 

- មាៃភសតងុតាងសំអាងៃូវរាល់ 
សកមមភាពចុោះអៃុវត្តជាក់ដសតងដូចដដល
មាៃគលើកគឡើងកនុងរបាយការណ៍ 

៥ ព័ត៌្មាៃអំពីតំ្បៃ់
នបត្ង 

- តារាងសរមង់សថិតិ្ផ្លូវការរបស់គឆនរ 
គបកខភាព 

- តំ្បៃ់នបត្ងទំាងអស់ដដលមាៃស្ស្ថប់ 
ៃិងកនុងរគរមាងគរៀបចំតំ្បៃ់នបត្ងទំាង
អស់រត្វូបាៃចុោះកនុងបញ្ជ ីសរមង់សថិតិ្ 

- ដផ្ៃរីរដាបាលផ្លូវការរបស់គឆនរ 
គបកខភាព 

- ររប់តំ្បៃ់នបត្ងទំាងអស់ដដលមាៃ
ស្ស្ថប់ ៃិងរគរមាងគរៀបចំតំ្បៃ់នបត្ង
ទំាងអស់ដដលបាៃចុោះកនុងបញ្ជ ីសរមង់
សថិតិ្មាៃគៅកនុងដផ្ៃរី  

៦ 
មាៃវត្តមាៃអនកររួល
ែុសរត្វូ ររប់ររង ៃិង
ដលរកាតំ្បៃ់នបត្ង 

- គសចកតីសគរមច ឬដីកា ឬគសចកតីជូៃ
ដំណឹងរបស់គឆនរគបកខភាពសតីពីការ
ចាត់្តំាងសមាសភាពអនកដដលរត្វូ

- តំ្បៃ់នបត្ងដដលមាៃស្ស្ថប់សរបុរត្វូ
មាៃអនកររួលែុសរត្វូររប់ររង ៃិងដល
រកា 



 

-11- 

បំគពញការង្វរគៃោះ 

សូចនាកររី៣ សតពីីព័ត៌្មាៃ សុវត្ថិភាព ៃិងការគពញចិត្តរបស់គភញៀវគរសចរ 
គដើមបីធានាឲ្យមាៃការផ្សពវផ្ាយព័ត៌្មាៃ ការរិត្រូរពីសុវត្ថិភាព ៃិងការគពញចិត្តរបស់គភញៀវគរសចរ គឆនរគបកខភាព

រត្ូវបំគពញៃូវលកខណវៃិិចឆ័យចំៃួៃ៤សំខាៃ់ៗ រមួមាៃការបង្វា ញព័ត៌្មាៃជាក់ដសតង ៃិងការអៃុវត្តលាៗ នៃបរបញ្ញត្តិ
គៅតាមគឆនរសមុររ ការរិត្រូរពីសៃតិសុែសុវត្ថិភាព អនាម័យចំណីអាហារគៅតាមគឆនរសមុររ ៃិង ៧០% នៃគភញៀវ
គរសចរមាៃការគពញចិត្តៃឹងគឆនរដដលពួកគរមកកំស្ថៃត ។ 

លកខណវៃិិចឆ័យរី៦ សតីពីការបង្វា ញព័ត៌្មាៃជាក់ដសតង ៃិងការអៃុវត្តលានៃបរបញ្ញត្តិគៅតាមគឆនរសមុររ 

១ 
វត្តមាៃនៃមគធាបាយ
ផ្សពវផ្ាយពត៌្មាៃ
ចំាបាច់ 

- តារាងសរមង់សថិតិ្នៃមគធាបាយ
ផ្សពវផ្ាយ (ផ្ទទ ំងបា៉ាណូ ែិត្ប័ណណ ឬ
កូៃគសៀវគៅព័ត៌្មាៃ របព័ៃធគោសៃ- 
ស័ពទនានា)ដដលមាៃការបញ្ញជ ក់ពី 
អាជាញ ធរររប់ររងរីតំាងគឆនរគបកខភាព 

- របូភាព ដែសវគីដអូ ឬឯកស្ថរគផ្សងៗ
ដដលបញ្ញជ ក់អំពីសកមមភាពជាក់ដសតង 

- បលង់គឆនរសមុររជាមួយៃឹងសមបទា គសវា
កមម ៃិងមាៃព័ត៌្មាៃចំាបាច់ដដល
បង្វា ញពីអាកាសធាតុ្ សីតុ្ណា ភាពនៃ
រឹក ៃិងព័ត៌្មាៃបដៃថមសតីពីបរសិ្ថថ ៃ 
គសដាកិចច ៃិងសងគម -ល- ជាគែមរភាស្ថ 
ៃិងភាស្ថអង់គរលស 

២ 
វត្តមាៃនៃការររប់ររង
ការអៃុវត្ត“ឥរោិបល
លា” របស់គភញៀវគរសចរ 

- តារាងសរមង់សថិតិ្នៃមគធាបាយ
ផ្សពវផ្ាយ (ផ្ទទ ំងបា៉ាណូ ែិត្ប័ណណ 
ព័ត៌្មាៃ)  

- ឯកស្ថរសតីពីវធិាៃការគឆលើយត្បៃឹង
រាល់អំគពើអសកមមទំាងឡាយដដល
អាចគកើត្មាៃគៅគលើគឆនរ 

- របូភាព ដែសវគីដអូ ឬឯកស្ថរ 
គផ្សងៗដដលបញ្ញជ ក់អំពីសកមមភាព
ជាក់ដសតង 

- រាល់វធិាៃការរប់ស្ថក ត់្ ៃិងគឆលើយត្បៃឹង
រាល់អំគពើអសកមមទំាងឡាយរត្ូវសថិត្គៅ
កនុងយៃតការនៃការររប់ររង 

៣ 
វត្តមាៃនៃការជរមុញ
ការអៃុវត្តបរបញ្ញតិ្ត
គៅតាមគឆនរសមុររ 

- តារាងសរមង់សថិតិ្នៃមគធាបាយ
ផ្សពវផ្ាយ (ពីបំរាម ការកំណត់្រចក
ចូល ៃិងបរបញ្ញជ នានា)  

- ឯកស្ថរសតីពីវធិាៃការគឆលើយត្បៃឹង
រាល់អំគពើអសកមមទំាងឡាយដដល
អាចគកើត្មាៃគៅគលើគឆនរ 

- របូភាព ដែសវគីដអូ ឬឯកស្ថរ 
គផ្សងៗដដលបញ្ញជ ក់អំពីសកមមភាព
ជាក់ដសតង 

- រាល់វធិាៃការរប់ស្ថក ត់្ ៃិងគឆលើយត្បៃឹង
រាល់អំគពើអសកមមទំាងឡាយរត្ូវសថិត្គៅ
កនុងយៃតការនៃការជរមុញការអៃុវត្តបរ
បញ្ញតិ្ត 
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៤ 
វត្តមាៃអងគភាពមាៃ
សមត្ថកិចចររួលែុស
រត្ូវ 

- គសចកតីសគរមច ឬដីកា ឬលិែិត្
បរដាា ៃ ឬគសចកតីជូៃដំណឹងជាផ្លូវ
ការរបស់អនកររប់ររងគឆនរគបកខភាព
សតីពីការចាត់្តំាងសមាសភាពអនក
ដដលរត្ូវបំគពញការង្វរគៃោះ 

- អងគភាពររួលែុសរត្វូអៃុវត្តគលើររប់
វធិាៃការ ឬយៃតការដដលបាៃដាក់គចញ 

លកខណវៃិិចឆ័យរី៧ សតីពីការរិត្រូរពីសុវត្ថិភាពគៅតាមគឆនរសមុររ 

១ ការររប់ររងសុវត្ថិភាព
គៅតាមគឆនរសមុររ  

- គសចកតីសគរមច ឬដីកា ឬលិែិត្
បរដាា ៃ ឬគសចកតីជូៃដំណឹងជាផ្លូវ
ការរបស់អនកររប់ររងគឆនរគបកខភាព
សតីពីវធិាៃការ ឬយៃតការកនុងការររប់
ររងសុវត្ថិភាពគៅតាមគឆនរសមុររ 

- ការគរៀបចំឲ្យមាៃកដៃលងសគគង្វគ ោះមួយ
កដៃលងដដលមាៃបំោក់សំភារៈៃិងអនក
ជួយសគគង្វគ ោះររប់រោៃ់ 

- ១/៣ នៃរំហំគឆនររត្ូវររបដណត ប់គដាយ
ការរត្តួ្ពិៃិត្យ 

- វត្តមាៃរង់ដដលបង្វា ញពីកំរតិ្គរោោះ
ថ្នន ក់គៅកដៃលងងូត្រឹកកំស្ថៃត 

២ 
ការររប់ររងសុវត្ថិភាព
គៅតាមកដៃលងងូត្រឹក
កំស្ថៃត 

- គសចកតីសគរមច ឬដីកា ឬលិែិត្
បរដាា ៃ ឬគសចកតីជូៃដំណឹងជាផ្លូវ
ការរបស់អនកររប់ររងគឆនរគបកខភាព
សតីពីវធិាៃការ ឬយៃតការកនុងការ
ររប់ររងសុវត្ថិភាពគៅតាមកដៃលង
ងូត្រឹកកំស្ថៃត 

- ការបគងកើត្រកមុឆ្ម ំគឆនរសមុររដដលមាៃ
ជំនាញចាស់លាស់គរកាមការបណតុ ោះ- 
បណត លគដាយរកសួងគរសចរណ៍  

- គៅររប់តូ្បឆ្ម ំគឆនរសមុរររត្ូវមាៃ
វត្តមាៃរបស់ឆ្ម ំោ៉ាងគហាចណស់មាន ក់
គៅរបចំាការជាៃិចច 

៣ 
ការដបងដចកតំ្បៃ់ 
សរមាប់សកមមភាព 
គផ្សងៗគៅគលើគឆនរ 

- គសចកតីសគរមច ឬដីកា ឬលិែិត្
បរដាា ៃ ឬគសចកតីជូៃដំណឹងជាផ្លូវ
ការរបស់អនកររប់ររងគឆនរគបកខភាព
សតីពីការដបងដចកតំ្បៃ់សរមាប់
សកមមភាពគផ្សងៗគៅតាមគឆនរ 
សមុររ 

- ការកំណត់្ដដៃ/តំ្បៃ់សរមាប់ការងូត្
រឹកកំស្ថៃតតាមរយៈការដាក់គោង 

- ការកំរតិ្រចកគចញ ៃិងចូលរបស់នាវា 
តូ្ចៗដដលមាៃរំហំ ៣០០ម × ២០ម 

- ការកំណត់្កដៃលងសរមាប់គលងកីឡាគលើ
រឹកសមុររ ៃិងមាៃបរបញ្ញញ ត្តិមួយ
ចំៃួៃគៅកដៃលងសរមាប់កំស្ថៃតគនាោះ 

៤ 
មាៃលរធផ្ល 
ជាក់ដសតង 

- តារាងដផ្ៃការសកមមភាពរបស់អងគ-
ភាពដដលររួលែុសរត្ូវការង្វរគៃោះ 

- ររប់អងគភាពររួលែុសរត្វូអៃុវត្តរត្វូ
មាៃដផ្ៃការសកមមភាពមួយចាស់លាស់ 

- របាយការណ៍បូកសរបុការង្វរ ដដល
មាៃហត្ថគលខា ៃិងការបញ្ញជ ក់ពី
អាជាញ ធរមាៃសមត្ថកិចច 

- របូលត្ របូភាព ដែសវគីដអូឬឯកស្ថរ  

- របាយការណ៍បូកសរបុ ឬបចចុបបៃនភាព
ការង្វរសគរមចបាៃរបចំាដែ (រិត្រាប់ពី
ដែដដលអងគភាពគៃោះចាប់គផ្តើមបគងកើត្មក) 

- មាៃភសតងុតាងសំអាងៃូវរាល់សកមម
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គផ្សងៗដដលបញ្ញជ ក់អំពីសកមមភាព
ជាក់ដសតង 

ភាពចុោះអៃុវត្តជាក់ដសតងដូចដដលមាៃ
គលើកគឡើងកនុងរបាយការណ៍ 

លកខណវៃិិចឆ័យរី៨ សតីពីការរិត្រូរពីអនាម័យចំណីអាហារគៅតាមគឆនរសមុររ 

១ 
ការររប់ររងរបតិ្បត្តិ-
ករគរសចរណ៍ចំគោោះ
អនាម័យចំណីអាហារ 

- គសចកតីសគរមច ឬដីកា ឬលិែិត្
បរដាា ៃ ឬគសចកតីជូៃដំណឹងជាផ្លូវ
ការរបស់អនកររប់ររងគឆនរគបកខភាព
សតីពីវធិាៃការ ឬយៃតការកនុងការរកា
អនាម័យ ៃិងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ
ដដលបំគរ ើឲ្យគភញៀវគរសចរ 

- ររប់វធិាៃការរត្ូវធានាថ្នរបតិ្បត្តិករ
គរសចរណ៍បំគរ ើដផ្នកចំណីអាហាររត្វូ
គោរពតាមសតង់ដាសុវត្ថិភាពចំណី
អាហារ 

- វត្តមាៃមគធាបាយសគគង្វគ ោះ ៃិង
ពាបាល (មៃទីរគពរយ ៃិងឱសលស្ថថ ៃ) 
ដដលមាៃរីតំាងជិត្គឆនរបំផុ្ត្ 

២ 
មាៃលរធផ្លជាក់ 
ដសតង 

- តារាងដផ្ៃការសកមមភាពរបស់អងគ- 
ភាពដដលររួលែុសរត្ូវការង្វរគៃោះ 

- ររប់អងគភាពររួលែុសរត្វូអៃុវត្តរត្វូ
មាៃដផ្ៃការសកមមភាពមួយ
ចាស់លាស់ 

- របាយការណ៍បូកសរបុការង្វរ ដដល
មាៃហត្ថគលខា ៃិងការបញ្ញជ ក់ពី
អាជាញ ធរមាៃសមត្ថកិចច 

- របូលត្ របូភាព ដែសវគីដអូឬឯកស្ថរ  
គផ្សងៗដដលបញ្ញជ ក់អំពីសកមមភាព
ជាក់ដសតង 

- របាយការណ៍បូកសរបុ ឬបចចុបបៃនភាព
ការង្វរសគរមចបាៃរបចំាដែ (រិត្រាប់ពី
ដែដដលអងគភាពគៃោះចាប់គផ្តើមបគងកើត្
មក) 

- មាៃភសតងុតាងសំអាងៃូវរាល់សកមម
ភាពចុោះអៃុវត្តជាក់ដសតងដូចដដលមាៃ
គលើកគឡើងកនុងរបាយការណ៍ 

លកខណវៃិិចឆ័យរី៩ សតីពីការគពញចិត្តរបស់គភញៀវគរសចរ 

១ ព័ត៌្មាៃអំពីគភញៀវ
គរសចរ 

- តារាងសរមង់សថិតិ្ផ្លូវការរបស់គឆនរ
គបកខភាពអំពីគភញៀវគរសចរ 

- គភញៀវគរសចរជាតិ្ ៃិងអៃតរជាតិ្ទំាងអស់
ដដលបាៃមកកំស្ថៃតរត្ូវចុោះកនុងបញ្ជ ី
សរមង់សថិតិ្ 

២ 

ភាពគពញចិត្តរបស់
គភញៀវគរសចរចំគោោះ
ការររួលស្ថវ រមៃ៍
រាក់ទាក់ ៃិងការផ្តល់
គសវាកមមដល់គភញៀវ
គរសចរ 

- ឯកស្ថរផ្លូវការរបស់គឆនរគបកខភាព
មួយសរមាប់ ទាក់រងៃឹងការសទង់
មតិ្របស់គភញៀវគរសចរពីកំរតិ្នៃការ
គពញចិត្តចំគោោះការររួលស្ថវ រមៃ៍ 
ៃិងការផ្តល់គសវាកមមដល់គភញៀវ
គរសចរ 

- ឯកស្ថររបាយការណ៍សតីពីលរធផ្ល
នៃការសទង់មតិ្ 

- ករមងសំណួរមាៃកមមវត្ថុជាការវាស់សទង់
ភាពគពញចិត្តរបស់គភញៀវគរសចរចំគោោះ
ការស្ថវ រមៃ៍រាក់ទាក់ ៃិងការផ្តល់គសវា
កមមដល់គភញៀវគរសចរ 

- ោ៉ាងគហាចណស់ ៧០% នៃចំៃួៃគភញៀវ
គរសចរសរបុមាៃការគពញចិត្តចំគោោះ
ការស្ថវ រមៃ៍រាក់ទាក់ ៃិងការផ្តល់គសវា
កមមដល់គភញៀវគរសចរ 
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៣ 

ភាពគពញចិត្តរបស់
គភញៀវគរសចរចំគោោះ
ភាពស្ថា ត្គៅតាមរី
តំាងគឆនរគបកខភាព 

- ឯកស្ថរផ្លូវការរបស់គឆនរគបកខភាព
មួយសរមាប់ ទាក់រងៃឹងការសទង់
មតិ្របស់គភញៀវគរសចរពីកំរតិ្នៃការ
គពញចិត្តចំគោោះភាពស្ថា ត្គៅគលើគឆនរ 

- ឯកស្ថររបាយការណ៍សតីពីលរធផ្ល
នៃការសទង់មតិ្ 

- ករមងសំណួរមាៃកមមវត្ថុជាការវាស់សទង់
ភាពគពញចិត្តរបស់គភញៀវគរសចរចំគោោះ
ភាពស្ថា ត្គៅគៅគលើគឆនរ 

- ោ៉ាងគហាចណស់ ៧០% នៃចំៃួៃគភញៀវ
គរសចរសរបុមាៃការគពញចិត្តចំគោោះ
ភាពស្ថា ត្គៅគៅគលើគឆនរ 

៤ 

ភាពគពញចិត្តរបស់
គភញៀវគរសចរចំគោោះ
ការតុ្បដត្ងលមាគៅ
តាមរីកដៃលងសំខាៃ់ៗ 
ៃិងសមបទា
គរសចរណ៍ 

- ឯកស្ថរផ្លូវការរបស់គឆនរគបកខភាព
មួយសរមាប់ ទាក់រងៃឹងការសទង់
មតិ្របស់គភញៀវគរសចរពីកំរតិ្នៃការ
គពញចិត្តចំគោោះការតុ្បដត្ងលមាគៅ
តាមរីកដៃលងសំខាៃ់ៗ ៃិងសមបទា
គរសចរណ៍ 

- ឯកស្ថររបាយការណ៍សតីពីលរធផ្ល
នៃការសទង់មតិ្ 

- ករមងសំណួរមាៃកមមវត្ថុជាការវាស់សទង់
ភាពគពញចិត្តរបស់គភញៀវគរសចរចំគោោះ
ការតុ្បដត្ងលមាគៅតាមរីកដៃលង 
សំខាៃ់ៗ ៃិងសមបទាគរសចរណ៍ 

- ោ៉ាងគហាចណស់ ៧០% នៃចំៃួៃគភញៀវ
គរសចរសរបុមាៃការគពញចិត្តចំគោោះ
ការតុ្បដត្ងលមាគៅតាមរីកដៃលង 
សំខាៃ់ៗ ៃិងសមបទាគរសចរណ៍ 

៥ 

ភាពគពញចិត្តរបស់
គភញៀវគរសចរចំគោោះ
រសជាតិ្ មុែមាូប ៃិង 
អនាម័យចំណីអាហារ 

- ឯកស្ថរផ្លូវការរបស់គឆនរគបកខភាព
មួយសរមាប់ទាក់រងៃឹងការសទង់មតិ្
របស់គភញៀវគរសចរពីកំរតិ្នៃការគពញ
ចិត្តចំគោោះ រសជាតិ្ មុែមាូប ៃិង 
អនាម័យចំណីអាហារ 

- ឯកស្ថររបាយការណ៍សតីពីលរធផ្ល
នៃការសទង់មតិ្ 

- ករមងសំណួរមាៃកមមវត្ថុជាការវាស់សទង់
ភាពគពញចិត្តរបស់គភញៀវគរសចរចំគោោះ
រសជាតិ្ មុែមាូប ៃិងអនាម័យចំណីអាហារ 

- ោ៉ាងគហាចណស់៧០%នៃចំៃួៃគភញៀវ
គរសចរសរបុមាៃការគពញចិត្តចំគោោះ
រសជាតិ្ មុែមាូប ៃិងអនាម័យចំណី
អាហារ 

៦ 

ភាពគពញចិត្តរបស់
គភញៀវគរសចរចំគោោះ
សៃតិសុែ ៃិងសណត ប់
ធាន ប់គៅតាមរីតំាងគឆនរ
គបកខភាព 

- ឯកស្ថរផ្លូវការរបស់គឆនរគបកខភាព
មួយសរមាប់ ទាក់រងៃឹងការសទង់
មតិ្របស់គភញៀវគរសចរពីកំរតិ្នៃការ
គពញចិត្តចំគោោះសៃតិសុែ ៃិង 
សណត ប់ធាន ប់គៅគលើគឆនរ 

- ឯកស្ថររបាយការណ៍សតីពីលរធផ្ល
នៃការសទង់មតិ្ 

- ករមងសំណួរមាៃកមមវត្ថុជាការវាស់សទង់
ភាពគពញចិត្តរបស់គភញៀវគរសចរចំគោោះ
សៃតិសុែៃិងសណត ប់ធាន ប់គៅគលើគឆនរ 

- ោ៉ាងគហាចណស់ ៧០% នៃចំៃួៃគភញៀវ
គរសចរសរបុមាៃការគពញចិត្តចំគោោះ
សៃតិសុែៃិងសណត ប់ធាន ប់គៅគលើគឆនរ 

៧ 
វត្តមាៃអនកររួលែុស
រត្ូវ 

- ឯកស្ថរផ្លូវការរបស់គឆនរគបកខភាពសតី
ពីសមាសភាពជាអនកររួលអៃុវត្ត
ការង្វរគៃោះ 

- ររប់ការង្វរចុោះគធវើសរមង់សថតិិ្ ចុោះអគងកត្
សទង់គោបល់មាៃអនកររួលែុសរត្វូអៃុ
វត្ត 
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III. យនតការននការប្រឡងប្រណាំង 
គអកូឡាបិលគឆនរ រឺជាយៃតការដ៏មាៃរបសិរធភាពកនុងការអភិវឌ្ឍរបកបគដាយៃិរៃតភាព ៃិងការ

ររួលែុសរត្ុវ ែណៈដដលបណត របគរសមួយចំៃួៃកនុងតំ្បៃ់បាៃៃឹងកំពុងយកចិត្តរុកដាក់ពីការចូល
រមួរបស់គឆនរកនុងរំៃួលែុសរត្ូវដផ្នកសងគម។  

គឆនរគបកខភាពរត្វូចូលរមួការរបឡងរបណំងគដាយកាត្ពវកិចច គដាយបំគពញឲ្យររប់ពិៃទុនៃ       
លកខណវៃិិចឆ័យៃីមួយ  ៗដដលបាៃដចងកនុងសូចនាករលំអិត្គដើមបដីគណតើ មបាៃជ័យលាភីគអកូឡាបិលគឆនរ។ 
គអកូឡាបិលគៃោះ រឺមាៃលកខណៈស្ថមញ្ញ ៃិងអាចររួលយកបាៃកនុងការអៃុវត្ត។  

យៃតការនៃការវាយត្នមលរឺ រណៈកមាម ធិការជាតិ្វាយត្នមលរីរកងុស្ថា ត្ ៃឹងវាយត្នមលគឆនរគបកខភាព
គដាយឈរគលើលកខណវៃិិចឆ័យ ដដលដចងកនុងសតង់ដាគអកូឡាបិលគឆនរ។ គដាយស្ថរគអកូឡាបិលជារបត់្
លមីមួយសរមាប់ការអៃុវត្ត ៃិងគដើមបឲី្យការអៃុវត្តការង្វរគៃោះរបកបគដាយរបសិរធភាពែពស់ គឆនរគបកខភាព
អាចដសវងរកស្ថថ ប័ៃឯករាជយដដលមាៃជំនាញរបឹកាគោបល់ ផ្តល់ការដណនំា ៃិងពរងឹងសមត្ថភាព
គឆនរគបកខភាពគដើមបីគឆ្ព ោះគៅរកជ័យលាភី។ 

 
 

IV. នីតិវិធីននការប្រឡងប្រណាំង 
គឆនរណអាចចូលរមួ? 
គឆនរសមុររធមមជាតិ្ គឆនរដកនចន គឆនរកំស្ថៃត ៃិងគកាោះ ដដលមាៃរីតំាងកនុងគែត្តរពោះសីហៃុ គែត្ត

កំពត្ គែត្តដកប ៃិងគែត្តគកាោះកុង ដដលមាៃចំណប់អារមមណ៍ចង់ចូលរមួកនុងចលនារបឡងរបណំង
គឆនរស្ថា ត្ ឬគអកូឡាបិលគឆនរ អាចចូលរមួបាៃដផ្ាកគលើដំណក់កាលដូចខាងគរកាម៖ 

 

 ដំណក់កាលរី១៖ ការរបកាសដាក់ឲ្យដំគណើ រការជាផ្លូវការៃូវចលនារបឡងរបណំងគឆនរស្ថា ត្ 
ឬគអកូឡាបិលគឆនរដដលគរៀបចំគឡើងគដាយរណៈកមាម ធិការជាតិ្វាយត្នមលរីរកងុស្ថា ត្ 

 ដំណក់កាលរី២៖ គឆនរគបកខភាពទំាងអស់អាចគសនើសំុររមង់ដបបបរចុោះគ ម្ ោះរបឡងរបណំង 
 គដាយផ្ទទ ល់គៅអរគគលខាធិការដាា ៃនៃរណៈកមាម ធិការជាតិ្វាយត្នមលរីរកងុស្ថា ត្ ឬ 
 ទាញយកតាមរយៈគរហរំព័រ www.cambodiacleancity.gov.kh  

 ដំណក់កាលរី៣៖ គឆនរគបកខភាពអាចដសវងរកស្ថថ ប័ៃឯករាជយមួយដដលមាៃជំនាញសរមាប់ការ
របឹកាគោបល់ ៃិងបគចចកគរសគលើការបំគពញោកយសំុ ឯកស្ថរោក់ព័ៃធ ៃិងពរងឹងលកខណៈ
សមបត្តិកនុងការដគណតើ មយកជ័យលាភី 

 ដំណក់កាលរី៤៖ គឆនរគបកខភាពរត្ូវបញ្ជូ ៃោកយសំុ ៃិងឯកស្ថរោក់ព័ៃធមកអរគគលខាធិការដាា ៃ
នៃរណៈកមាម ធិការជាតិ្វាយត្នមលរីរកងុស្ថា ត្គរៀងរាល់នលៃកនុងគមា៉ាងគធវើការ 

 ដំណក់កាលរី៥៖ រណៈកមាម ធិការជាតិ្វាយត្នមលរីរកងុស្ថា ត្គធវើការពិៃិត្យ ៃិងវាយត្នមលគលើ
ោកយសំុ ឯកស្ថរោក់ព័ៃធ ៃិងស្ថថ ៃភាពជាក់ដសតងរបស់គឆនរគបកខភាព 

 ដំណក់កាលរី៦៖ របកាសជ័យលាភីគឆនរគបកខភាពរំរដូដលររួលបាៃគអកូឡាបិលគឆនរដដល
មាៃសុពលភាពសំរាប់រយៈគពលពីរ (០២) ឆ្ន ំ 

http://www.cambodiacleancity.gov.kh/
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 ដំណក់កាលរី៧៖ រណៈកមាម ធិការជាតិ្ៃឹងគរៀបចំពិធីរបរល់រង្វវ ៃ់ដល់ជ័យលាភីគអកូឡា- 
បិលគឆនរ ជាគរៀងរាល់ឆ្ន ំ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




