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ទិដ្ឋភាពទសូៅ 

 

ចារត់ាំងពីគ ើមសតវតសទ២ី១គនេះមរ ប្រគទសរមពុជាានការអភវិឌ្ឍយ៉ា ងខ្ល ាំងកាល គលើវស័ិយគទសចរណ៍គួរឲ្យរត-់
សាា ល់។ ចាំនួនគភញៀវគទសចរអនតរជាតិមរទសសនរមពុជាានសន្ុេះគរើនគឡើងយ៉ា ងខ្ល ាំងរនុងអប្តរាំគណើ ន២ខ្ង្ជ់ាមធ្យម 
គោយបានគោតគ ល្ េះពី ៧០១.០១៤ នាក់ គៅ ឆ្ន ាំ២០០៣  ល់ ២.៥០៨.២៨៩ នាក់ គៅឆ្ន ាំ២០១០។
 អវីណ លគួរឲ្យរត់សាំោល់គនេះ រាំគណើ នគភញៀវគទសចរគៅរមពុជាគៅណតានសូមបរីនុង ាំណរក់ាលវរិតតិគស ឋរិចច
សរលគោររគ៏ោយ។ ជាការពិតណស់ គភញៀវគទសចរអនតរជាតិសររុគៅរមពុជារនុងឆ្ន ាំ២០០៩ គៅណតររាបាននូវរាំគណើ ន
រនុងអប្តប្រាណ ១,៧០% ធ ៀបនឹងឆ្នាំ២០០៨ ខ្ណៈគពលណ លវស័ិយគទសចរណ៍សរលគោរានការធ្លល រចុ់េះ ៤%។ 

 

លទធផលសគប្មចបានទាំងគនេះ សុទធសឹងជាគាទនភាពររស់ប្រគទសជាតិរ ូ៏ចជាប្រសួងគទសចរណ៍ណ លបានខ្ិតខ្ាំ
ប្រងឹណប្រងអនុវតតតមគោលនគយបាយ នងិយុទធស្អស្តសត ប៏្តមឹប្តូវររស់រាជរោឋ ភបិាលរមពុជា។ យ៉ា ងណមញិ ប្រសួងគទសច-
រណ៍ានទសសនវស័ិយចងស់គប្មចឲ្យបាននូវសមទិធផលធ្ាៗំ ចាំនួន ០៣ រណនែមគទៀតរមួាន៖ 

• ររាឲ្យបាននូវរាំគណើ ន ២ខ្ទង ់គរៀងរាល់ឆ្ន ាំ 
• ជាំរញុការគធ្វើពិពិធ្រមមផលិតផល និងតាំរនគ់ទសចរណ៍តមរយៈការអភវិឌ្ឍរមណីយោឋ នគទសចរណ៍ននឲ្យ
ានសន្ុេះខ្ល ាំងកាល  ូចររណីតាំរនអ់ងារ 

• រគងកើនរយៈគពលស្អន រគ់ៅររស់គភញៀវគទសចរឲ្យកានណ់តយូរ។ 
 

គ ើមបសីគប្មចបាននូវវតែុរាំណងទាំងគនេះ ប្រសួងគទសចរណ៍ានគោលរាំណងគរៀរចាំ និងអភវិឌ្ឍសកាត នុពលតាំរន់
ទីប្រុងឲ្យកាល យគៅជាតាំរនទ់រទ់ញគភញៀវគទសចរ ស៏ាំខ្នម់យួររស់ប្រគទសរមពុជា  ូចតាំរនគ់ទសចរណ៍ វរបធ្មគ៌សៀមរារអងារ 
និងតាំរនគ់ននរសមុប្ទរមពុជាណ លសុទធសឹងជារ៉ាូលគទសចរណ៍សាំខ្ន់ៗ ។ 

គនលើយតរនឹងរញ្ហា គនេះ ការប្បឡងប្បណាំងទីប្កុងស្អនត ប្តូវបានផតួចគផតើមគាំនិតគរៀរចាំគឡើង គ ើយនឹងប្តូវអនុវតត
គោយគយងគលើឯរស្អរសតងោ់មយួ ណ លប្តូវបានគរៀរចាំគឡើងគោយណផារគលើសូចនររសាំខ្ន់ៗ ទរទ់ងនឹងណផនរគ ោឋ រច-
នសមពន័ធ នគររូនីយរមម ររសិ្អែ ន គទសចរណ៍ គស ឋរចិច និងសងាម។ ការប្រឡងប្រណាំងគនេះានគោលរាំណងរស្តញ្ហច រ 
ការយល់ ឹង និងគលើរទរឹចតិត ល់រ ឋបាលថ្នន រគ់ប្កាមជាតិ និងប្រតរិតតិររគទសចរណ៍សាំខ្ន់ៗ ណ លអនុវតតសរមមភាពររស់
ខ្លួនគៅរនុងទីប្រងុ ឲ្យយរចតិតទុរោររ់ណនែមគទៀតគៅគលើភាពស្អា ត និងមជឈោឋ នរស់គៅគៅរនុងទីប្រុង ណ លនងឹបានជា
ប្រគយជន ៍ល់សរមមភាពគស ឋរិចចសងាមររស់ប្រជាជន។ ទាំងគនេះគឺគ ើមបគីធ្វើឲ្យានភាពប្រគសើរគឡើងនូវគុណភាពផលិតផល 
និងគសវារមម ប្ពមទាំងជួយ គលើររាំពស់គស្អ-ភណឌ ភាពទូគៅននទីប្រុងទាំងអស់ ណ លសុទធសឹងជារតត ចាំរងចូលរមួចាំណណរ
 ល់ការអភវិឌ្ឍវស័ិយគទសចរណ៍ គោយគ តុថ្ន គស្អភណឌ ភាពទីប្រុងគឺជាឧរររណ៍ផសពវផាយ ទ៏រទ់ញមយួយ៉ា ងសាំខ្ន ់
រគប្មើឲ្យការអភវិឌ្ឍ គទសចរណ៍តាំរនទ់ីប្រុង។  

 

ការចូលរមួយ៉ា ងសរមមពីសាំណរអ់ាជាញ ធ្រណ ន ី ពិគសសអាជាញ ធ្រទីប្រុង និងប្រតរិតតិររគទសចរណ៍សាំខ្ន់ៗ គៅ
រនុងចលនប្រឡងប្រណាំងគនេះ ជារតត គនលឹេះ ស៏ាំខ្នណ់ លមនិអាចខ្វេះបាន។  

លទធផលននការវាយតនមលទីប្រងុគររខភាព នងឹប្តូវបានរញ្ហា រគ់ោយស្អល រសញ្ហា គុណភាពណ លប្តូវបានណចរគចញជា 
៣កប្រិត គៅតមរប្មតិពនិ្ុណ លទទួលបានណផារគលើតរាងសូចនាករធោលចាំនួន៧ ណ លណចរគចញជា ៧៧លកខណវិនិចឆយ័
ទរទ់ងនងឹប្រធ្លនរទ ូចខ្ងគប្កាម៖ 

• ការគរៀរចាំ និងការប្គរប់្គងររសិ្អែ ន 
• ភាពស្អា ត 
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• ការប្គរប់្គងសាំណល់ 
• ការរស្តញ្ហា រការយល់ ឹង 
• តាំរនន់រតង 
• សុវតែិភាពសុខ្ភបិាល សនតសុិខ្ និងសណត រធ់្លន រទ់ីប្រងុ 
• គ ោឋ រចនសមពន័ធ និងសមបទគទសចរណ៏ 

 

ការប្ររួតប្រណជងគនេះទមទរឲ្យានការចូលរមួពីសាំណរភ់ាគីពារព់ន័ធគប្ចើន ណ លានសមតែរិចចគផសងៗោន   ូចគនេះ 
រិចចស ការនិងការររាឲ្យបាននូវតាល ភាពរវាងប្គរភ់ាគី គឺជារតត ជាំរញុឲ្យការប្រឡងប្រណាំងគនេះទទួលបានគជាគជយ័។ 

 
 
 

 
*** 
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កមមវត្ថុរបេឯ់កសារសោលការណណ៍ណនំេម្រាបទ់ីម្រកងុសបកខភាព  
 

គោលការណ៍ណណនាំណ លបានគរៀរចាំគឡើងគនេះ គឺសប្ាររ់ាំគរ ើជាជាំនួយ ល់ប្គរទ់បី្រុងគររខភាពរនុងការគប្តៀម
គរៀរចាំខ្លួន និងគធ្វើការណរតប្មូវនូវរាល់គាំគរាងអនុវតតររស់ខ្លួនឲ្យសមប្សរនឹងលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់សតងោ់ទីប្រងុស្អា តណ ល
បានោរគ់ចញ។ 

ឯរស្អរគនេះគ ើរតជួារញ្ចរន់លុេះរញ្ហច ាំង ល់ប្គរទ់ីប្រុងគររខភាពឲ្យយល់ជារច់ាស់ពីអតែនយ័ និងអាំពីលរខខ្ណឌ ណ ល
ពួរគគអាចនងឹទទួលបានពិន្ុសប្ារល់រខណៈវនិិចឆយ័នីមយួៗ។ ជារមួ ឯរស្អរគនេះគ ើរតួនទីជាអនរចងាុលរង្ហា ញ ល់ប្គរ់
ទីប្រុងគររខភាពនូវអវីណ លចលនប្រឡងប្រណាំងគនេះរាំពុងទន្ឹងរងច់ាាំពីពួរគគ និងផតល់គសចរតីណណនាំ ល់គររខភាពទាំង
គនេះនូវប្រគភទលិខ្ិតរទោឋ ន សាំណុាំ ឯរស្អរ និងភសតុតងទាំងឡាយណណ លពួរគគអាចនឹងគលើរយរមរគធ្វើជាសាំអាង
រញ្ហា រគ់ ើមបទីទួលបានពិន្ុសប្ារល់រខណវនិិចឆយ័នីមយួៗ។  

តរាងវនិិចឆយ័ណ លរមួផសាំគឡើងពីលរខណវនិិចឆយ័ជាគប្ចើនគផសងៗោន  ( ូចានគលើរគឡើងជាណផនរៗគៅតមប្រគភទនន
សូចនររគោលរនុងឯរស្អរគនេះប្ស្អរ)់ គ ើរតួជាឧរររណ៍រង្ហវ ស់យ៉ា ងសាំខ្នស់ប្ារគ់ណៈរាម ធ្ិការជាតិរនុងការវាយតនមល
ទីប្រុងគររខភាពទាំងឡាយ1។ 

ចលនប្រឡងប្រណាំង និងលរខណវនិិចឆយ័ទាំងឡាយណ លប្តូវបានគប្ជើសគរ ើសគឡើងមរគនេះ គឺប្តូវបានគរៀរចាំគឡើង
រនុងគោលរាំណងចាំរងចាំននួ២គឺ៖ 

ករមវតថុទ១ី៖ ជាំរញុរិចចស ការរវាងអាជាញ ធ្រទីប្រុង ជាមយួនងឹស្អែ រន័ានសមតែរិចចពារព់ន័ធនងឹរញ្ហា ររសិ្អែ ន 
គពាលគឺជាំរញុឲ្យស្អែ រន័ានសមតែរិចចទាំងគនេះចូលរមួស ការអនុវតតរិចចការង្ហរគនេះជាមយួទីប្រុង
គររខភាព គ ើមបគីជៀសវាងររណីណ លទីប្រុងគររខភាពអនុវតតការង្ហរគនេះណតឯរឯង ប្ពមទាំងជួយ ឲ្យ
ទីប្រុងគររខភាពទាំងគនេះ ប្តូវអនុវតតការង្ហរគនេះគោយរិចចស -ការជាមយួប្គរភ់ាគពីារព់ន័ធគ ើមបី
ធ្លនប្រសិទធភាព ។ 

ករមវតថុទ២ី៖ រគងកើតឲ្យានការ ល្ ស់រតូររទពិគស្អធ្នគ៍ជាគជយ័គៅវញិគៅមរ រវាងទីប្រងុគររខភាពទាំងឡាយ។ 
គយើងបាន ឹងគ ើយថ្ន ចលនប្រឡងប្រណាំងគនេះអនុវតតឈរគលើគោលការណ៍តាល ភាពគោយ
តប្មូវឲ្យទីប្រុងគររខភាពទាំងអស់ប្តូវគលើរអាំណេះអាំណង និងសាំអាងគផសងៗសប្ាររ់ញ្ហា រគ់លើ
សរមមភាពអនុវតតររស់ខ្លួនណ លបានគធ្វើរនលងមរ។ គយើងអាចនិយយបានថ្ន គនេះជាយនតការមយួ
ណ លអាចអនុញ្ហា តឲ្យគណៈរាម ធ្ិការជាតិបានយល់កានណ់តចាស់ពីរទពិគស្អធ្នអ៍នុវតតររស់ប្រុង/
ខ្ណឌ គររខភាពនីមយួៗ គ ើយណ លយនតការគនេះអាចឲ្យគយើងគធ្វើការណចររ ាំណលររទពិគស្អធ្ន ៍
និងគាំរអូនុវតតលាៗ ទាំងគនេះគៅទីប្រុងគររខ-ភាពទាំងអស់ប្រររគោយប្រសិទធភាព។  

 

ទីប្រងុគររខភាពទាំងអស់គួររតស់ាា ល់ផងណ រ អាំពីលរខណៈរនសុភីាា រោ់ន រវាងសូចនររលាំអិតនីមយួៗ។ ទីប្រុងគររខ-
ភាពនីមយួៗ គួរគរបចីងចាាំថ្ន ចលនប្រឡងប្រណាំងគនេះប្តូវបានចាតទុ់រ ូចជាធ្លតុសនូលណ លទីប្រុងគររខភាពទាំង 
អស់ប្តូវយរចិតតទុរោរស់ប្ារគ់ាំគរាងអភវិឌ្ឍររស់ខ្លួន គ ើមបជីប្មុញការអភវិឌ្ឍវស័ិយគទស-ចរណ៍រនុងណ នសមតែរិចចររស់ 

                                              
1សំគាល់៖ អវត្តមានសមាសភាពដ ើមសម្រមាប់បំដពញលក្ខខណ្ឌ ត្ម្រមូវណាមួយដសមើនឹងមិនបានបំដពញលក្ខខណ្ឌ ត្ម្រមូវ និងអាចជាមូលដេតុ្នំឲ្យទីម្រក្ងុ

ដបក្ខភាពមិនអាចទទួលបានពិនទុសម្រមាប់លក្ខណ្ៈវនិិចឆ័យដនោះថែមដទៀត្ផង។ 
ឧទាេរណ៍្៖ សូចនក្រលំអិត្P៦ ក្នុងលក្ខណ្ៈវនិិចឆ័យទី២ថ លទាមទារឲ្យមានភាពសីុសង្វា ក់្គាន ននការតុ្បថត្ងលំអមដយោបាយ ឹក្ជញ្ជូ ន

ដទសចរណ៍្។  ូចដនោះ ម្របសិនដបើទីម្រក្ុងដបក្ខភាពអោះអាងថា លក្ខណ្ៈវនិិចឆ័យដនោះមិនដ្លើយត្បនឹងស្ថា នភាពជាក់្ថសតងដៅក្នុង
ទីម្រក្ុងរបស់គាត់្ដនោះដទ ដោយដេតុ្ថា ក្នុងទីម្រក្ុងរបស់គាត់្ពំុមានមដយោបាយ ឹក្ជញ្ជូ នដទសចរណ៍្ដ ើយ។ ក្នុងក្រណី្យដនោះ 
មិនថមនមានន័យថា ទីម្រក្ងុដបក្ខភាពមួយដនោះទទួលបានពិនទុ ០១ ដោយសា័យម្របវត្តិដនោះដទ ថត្ដសមើនឹងការមិនបានបំដពញ
លក្ខណ្ៈវនិិចឆ័យមួយដនោះថត្មតង។ 
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ខ្លួនឲ្យកានណ់តលាប្រគសើរណែមគទៀត។ 
មយួវញិគទៀត ទីប្រុងគររខភាពទាំងឡាយមនិប្តូវយរភាពខុ្សោន រវាងស្អែ នភាព និងតែភាពពិតររស់ទីប្រុងខ្លួន 

និងទីប្រុង នទគធ្វើជាចាំនុចមនិគសមើភាពោន គនេះគទ។ ផ្ុយមរវញិ គួរគរបគី ត្ តជាសាំខ្នគ់លើវតែុរាំណងចាំរងររស់ចលន
ប្រឡងប្រណាំង ូចណ លបានគរៀររារខ់្ងគលើ។  

គួររតស់ាា ល់ផងណ រថ្ន រិចចការង្ហរគនេះជាប្រគភទការង្ហរណ លប្តូវអនុវតតសប្ាររ់យៈគពលណវង  ូចគនេះ រនុង ាំណរ់
កាល ាំរូងគនេះ សប្ារទ់ីប្រុងគររខភាពទាំងឡាយណណ លជួរនងឹការលាំបារខ្ល ាំង គួរចារច់បចិយរណតសូនររលាំអិតណ
ណ លខ្លួនគតិថ្នអាចគធ្វើគៅបាន និងរាំពុងអនុវតតប្ស្អរយ់រមរអនុវតតជាជាំហ៊ា នៗសិនណ លនឹងបានជាមូលោឋ នឈានគៅ
 ល់ការអភវិឌ្ឍទីប្រុងគររខភាពររស់ខ្លួនឲ្យបានគពញគលញ តមការតប្មូវររស់សតងោ់ទីប្រុងស្អា ត។ 

  
ឯរស្អរគោលការណ៍ណណនាំសប្ារទ់ីប្រុងគររខភាពគនេះប្តូវបានណចរគចញជា ៣ជាំពូរ គឺ៖ 

ជាំពូកទ១ី៖ គសចរតីគផតើម 
ជាំពូកទ២ី៖ ខ្លឹមស្អរននគោលការណ៍ណណនាំជាជាំនួយសប្ារទ់ីប្រុងគររខភាព ណ លប្តូវបានគរៀរចាំគឡើងជា៧

ណផនរធ្ាំៗ គយងតមលរខណៈពិគសសននសូចនររគោលទាំង៧ 
ជាំពូកទ៣ី៖ ឧរសមពន័ធ 

 
គោយណឡរ គ ើមបងី្ហយប្សួលរនុងការពនយល់ណណនាំសប្ារល់រខណវនិចិឆយ័នីមយួៗ (សររុាន ៧៧ លរខណ

វនិិចឆយ័) ប្តូវបានគធ្វើការណរងណចរជា ២ចាំនុច រណនែមគទៀត គឺ៖ 
ចាំនុចទ១ី៖ ការពនយល់រង្ហា ញអាំពីរមមវតែុររស់សូចនររលាំអិតនីមយួៗ និងការររយិយអាំពីលរខណៈពិគសសររស់

សូចនររលាំអតិទាំងគនេះភាា រន់ឹងចលនប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត។ តមរយៈណផនរទ១ីគនេះ គយើងនឹង
បានគ ើញយ៉ា ងចាស់អាំពសី្អរៈប្រគយជន ៍ និងការចូលរមួររស់សូចនររលាំអិតនីមយួៗននសូចនររ-
គោលទាំង៧ គៅរនុងចលនប្រឡងប្រណាំងគនេះ ។ 

ចាំនុចទ២ី៖ គឺជាការររយិយអាំពីលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័នីមយួៗ ណ លទីប្រងុប្តូវរាំគពញឲ្យបាន
គ ើមបទីទួលបានពនិ្ុសប្ារល់រខណវនិិចឆយ័នីមយួៗ។ 
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ជំពកូទី២ 

សោលការណណ៍ណនំេម្រាបទ់ីម្រកុងសបកខភាព 
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ណ្ែកទី១ 
េចូនករសោលនៃការម្ររបម់្ររងៃិងសរៀបចំបរិសាថ ៃ 

 

ការធរៀបចាំ និងការប្រប់ប្រងបរិស្ថននសាំគៅគលើសាំណុាំ វធិ្សី្អស្តសតទាំងឡាយណ លគិតគូរ ល់ផលរ៉ាេះពាល់ររសិ្អែ ន 
ណ លអាចគរើតគចញពីសរមមភាពអភវិឌ្ឍប្រគទស ទីប្រុង ឬគ ើមបគីរៀរចាំគាំគរាងអភវិឌ្ឍអវមីយួ។  

ជាទូគៅការវាយតនមលផលរ៉ាេះពាល់ររសិ្អែ នររស់សរមមភាពនីមយួៗប្តូវបានគធ្វើគឡើងគៅរាំរតិ និងតមរគរៀរគផសងៗ
ពីោន ។ ជាមយួោន គនេះណ រ សរមមភាពគប្ចើនររូភាពណ លគយើងអាចអនុវតតបានគ ើមបគីនលើយតរនឹងរញ្ហា ទាំងគនេះ រនុងគនេះាន
 ូចជា៖ ការរស្តញ្ហា រការយល់ ឹង ការោររ់ាំ ិត ឬររ៏ប្ាមគផសងៗ និងការគរៀរចាំគាំគរាងអភិវឌ្ឍទីប្រុងជាគ ើម។ សូចនររ
លមាតិណ លប្តូវបានគប្ជើសគរ ើសសប្ារសូ់ចនររគោលគនេះានរមមវតែុរមួ គឺពញ្ហា រ ់ និងតប្មងក់ារចារអ់ារមមណ៍ររស់រណត
ទីប្រុងគររខភាពទាំងអស់ឲ្យយល់ ឹង និងប្ជួតប្ជារអាំពីចាំនុចគនលឹេះណ លគួរយរចិតតទុរោរ ់ គ ើមបរីគញ្ា ៀសការរ៉ាេះពាល់ ល់
ររសិ្អែ នណ លអាចគរើតគចញពសីរមមភាពប្គរប់្គង នងិអភវិឌ្ឍររស់ពួរគគឲ្យបានជាអតិររា។ ទន្ឹមោន គនេះណ រ គ ើមបី
សគប្មចឲ្យបានតមអវ ូីចណ លសូចនររលាំអិតបានគសនើទបី្រុងគររខភាពទាំងអស់ប្តូវរង្ហា ញឲ្យគ ើញថ្ន ពួរគគបានគរៀរចាំ
ខ្លួនយ៉ា ងប្រគសើរទុរជាមុន មនុនឹងចារគ់ផតើមសរមមភាពអភវិឌ្ឍណមយួគនេះ។ 

សូចនររគោលទ១ីគនេះ ឈរគៅរនុងចាំគណមសូចនររគោលលាំោរឈ់ានមខុ្គគរនុងចលនប្រឡងប្រណាំង
ទីប្រុងស្អា តគនេះ គោយគ តុថ្ន សូចនររគោលគនេះប្គរ ណត រប់្រាណ១/៦ននពិន្ុសររុ។ 

សូចនររគោលគនេះ គឺជាធ្លតុផសាំសាំខ្នម់យួណ លមនិអាចខ្វេះបានណ លគយើងរណមងណតងណតប្រទេះគ ើញគៅរនុងគស្ើរ
ណតប្គរគ់ោលនគយបាយគផសងៗណ លពារព់ន័ធនឹងការណរលមា និងគលើររាំពស់លរខខ្ណឌ លាននការរស់គៅររស់ប្រជាពលរ ឋជា
ទូគៅ។ ជាការពិតណស់ គយើងអាចសគងកតបានថ្ន សូចនររគោលគនេះបានប្រមូលផតុ ាំរាល់ធ្លតុផសាំទាំងឡាយណ លចងាុល
រង្ហា ញ ពីរតត រង្ហវ ស់ស្អែ នភាពរចចុរបននររស់ររសិ្អែ នជុាំវញិគៅរនុងមជឈោឋ នរស់គៅ គោយគ ត្ តគលើណផនរសាំខ្ន់ៗ ននរតត
រមួផសាំអាំពីរញ្ហា សុខ្ភាពស្អធ្លរណៈ  ូចជា៖ គុណភាព ខ្យល់ គុណភាពទរឹសប្ារគ់ប្រើប្បាស់ទូគៅ និងអាំពីគុណភាពទឹរស្អា ត
សប្ាររ់រគិភាគជាគ ើម។  ូគចនេះ តមរយៈសូចនររគោលទី១គនេះ ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា តសាំគៅជប្មញុនិងគលើរ
ទឹរចិតតឲ្យទីប្រងុគររខភាពជូន ាំណឹង ល់ប្រជាជនរនុងណ នសមតែរិចចប្គរប់្គងររស់ខ្លួន រ ូ៏ចជាអនរណ លចូលមរទសសន
ទីប្រុងររស់ខ្លួនទាំងអស់ឲ្យប្ជួត-ប្ជារអាំពសី្អែ នភាពររសិ្អែ នណ លពរួគគរាំពុងសែិតគៅ។  

គលើសពគីនេះគៅគទៀត សូចនររលាំអិតមយួចាំនួនននសូចនររគោលគនេះានរមមវតែុជប្មុញឲ្យទីប្រុងគររខ-ភាពទាំងអស់
ចារគ់ផតើមអនុវតតវធិ្លនការទរស់្អក តអ់ាំគពើអសរមមគផសងៗ ណ លអាចជេះឥទធិពលអវជិាាន ល់មជឈោឋ នរស់គៅ និងជប្មុញអនុវតត
ការគរៀរចាំរលងប់្គរប់្គងនិងអភវិឌ្ឍទីប្រុងររស់ខ្លួនគ ើមបរីប្មតិខ្លួនឯងឲ្យបានចាស់អាំពផីលវជិាាន និងអវជិាានណ លអាច
គរើតគចញពីសរមមភាពអភវិឌ្ឍររស់ទីប្រុងគររខភាពទាំងគនេះ។ វធិ្លនការទាំងគនេះសុទធសឹងណតអាចយរមរគធ្វើជាមូលោឋ ន
រគប្មើ ល់ការប្គរប់្គងររស់ទីប្រុងគររខភាព។ 

ជាចុងគប្កាយ សូចនររគោលទី១គនេះបានគលើរគឡើងផងណ រអាំពី ាំគណេះប្ស្អយគផសងៗណ លចូលរមួ ល់ការកាត់
រនែយការរគញ្ចញឧសម័នពុលគៅរនុងររយិកាស គោយបានគប្រើនរ ាំលឹរ ល់ទីប្រុងគររខភាពទាំងឡាយឲ្យចារគ់ផតើមកាតរ់នែយ
ការគប្រើប្បាស់ថ្នមពលខ្ាេះខ្ា យ និងគិតគូរពីការគប្រើប្បាស់ថ្នមពលណ លរគរើតគឡើងវញិ។ 
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E១. េចូនករលអំិត្នៃការសរៀបចំទមី្រកុង 
 

កមមវត្ថុនៃេចូនករលអំិត្E១ 
 

ការប្គរប់្គង នងិគរៀរចាំណែររាររសិ្អែ នរស់គៅរនុងប្រុងឲ្យបានលាប្រគសើរ ប្តូវពឹងណផារមយួណផនរធ្ាំគលើបធចេកធទស
ធរៀបចាំប្កុង។ ជាទូគៅ ររសិ្អែ នរស់គៅានការណប្រប្រួល អាប្ស័យគលើទគងវើររស់មនុសសណ លរស់គៅរនុងមជឈោឋ នគនេះ្្ល់។ 
រនុងនយ័គនេះ គ ើមបរីរាលាំនងឹតុលយភាពធ្នធ្លនធ្មមជាតឲិ្យបានយូរអណងវង រាល់ការគប្រើប្បាស់ប្រភពទឹរ និង ីប្តូវនលងកាត់
ការគិតគូរឲ្យបាន មតច់តន់ិងានយនតការប្គរប់្គងមយួប្តមឹប្តូវ។ 

ទីប្រជុាំជនមយួ ឬទីប្រុងមយួគួរមនិប្តូវស្អងសង ់ ឬរគងកើតគឡើងតមណតតប្មូវការចាំគពាេះមុខ្គោយមនិានណផនការ
ប្តឹមប្តូវគនេះគទ។ ការអភវិឌ្ឍទីប្រជុាំជន ឬតាំរនទ់ីប្រងុណមយួគួរប្តូវអនុវតតគោយអនុគោមតមផែនការមយួជារោ់រ់
គោយានការសិរា និងរាំណតជ់ាយនតការអនុវតតសមប្សរ។ 
 

គលើសពីគនេះគៅគទៀត គយងតមអនរជាំនញនគររូនីយរមម និងគរៀរចាំណ ន ីណផនការគរៀរចាំប្រុងនីមយួៗាន ៣ 
ប្រគភទសាំខ្ន់ៗ គ៖ឺ 
- រលងគ់ោលគប្រើប្បាស់ ីទីប្រុង 
- ណផនការគប្រើប្បាស់ ីទីប្រុង 
- គគប្ាងអភវិឌ្ឍប្រុង។ 
 

ណផនការទាំង ៣ ប្រគភទគនេះ ានលរខណៈផាភាា រោ់ន ពីមយួគៅមយួតមលាំោរគ់ឺគគប្ាងអភវិឌ្ឍប្រុង ប្តូវគធ្វើគឡើង
ប្សរតមការចងាុលរង្ហា ញររស់ណផនការគប្រើប្បាស់ ីទីប្រុង រឯីណផនការគនេះប្តូវគធ្វើគឡើងប្សរតមការគប្ោងទុរររស់រលង់
គោលគប្រើប្បាស់ ីទីប្រុងគនេះ្្ល់ណតមតង។ 

តរាងខ្ងគប្កាមគនេះរង្ហា ញអាំពីលរខណវនិិចឆយ័ទាំង ៣ ននសូចនររលាំអិតE១ និងជារមមវតែុ គ ើមបគីធ្វើការណណនាំ
 ល់ទីប្រុងគររខភាពននការប្រឡងប្រណាំងទីប្រងុស្អា ត។ 

 

លកខណវិៃចិឆយ័នៃការវាយត្នមៃ ការវាយត្នមៃ ពិៃទ ុ
E១.១. វតតានននបលង់ធោលធប្បើប្ាស់ដីទីប្កុង ាន-មនិាន ១ 
E១.២. វតតានននផែនការធប្បើប្ាស់ដីទីប្កុង ាន-មនិាន ១ 
E១.៣. វតតានននរធប្ោងអភិវឌនឍប្កុង ាន-មនិាន ១ 

 

(ែតល់ពិនទុ ៣/១៣ ននពនិទុសរុបរបសសូ់ចនាករធោលននការប្រប់ប្រងនិងធរៀបចាំបរិស្ថនន) 
 
 

ការណណនំេម្រាបទ់ីម្រកុងសបកខភាព 
 

១. លកខណវិៃចិឆយ័ E១.១ 
“វតតានននបលង់ធោលធប្បើប្ាស់ដីទីប្កុង។” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោន” 

 
 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
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ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ រលងគ់ោលគប្រើ

ប្បាស់ ីទីប្រុង 
សាំគៅ ល់ផែនការផដលកាំណត់អាំពីចកខុវិស័យ និងយទុធស្ស្តសតរួរសប្ោប់ការអភិវឌនឍរូបវ័នត និង
កាំណតអ់ាំពីប្បធភទតាំបន ់(តាំរនអ់ាចស្អងសងប់ាន និងតាំរនរ់ប្មិតការស្អងសង)់ ប្ពមទាំង
បង្ហនញអាំពីទប្រង់ទីប្កុង បណតនញធេដ្ឋនរចនាសរព័នធទីប្កុងររនាររន៍សាំខាន់ៗ ននទីប្កុង និង
ការធ វើសោេរណករម។ រលងគ់ោលគប្រើប្បាស់ ីប្តូវភាា រម់រជាមយួនូវ គគប្ាងអភវិឌ្ឍទីប្រុងគៅ
តមលាំោរអ់ាទិភាពសប្ាររ់យៈគពលខ្លី មធ្យម នងិណវង។ រលងគ់ោលគប្រើប្បាស់ ី គឺជារលងណ់ ល
ប្តូវបានអនុមត័គោយអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច។ 

 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

 គយើងសគងកតគ ើញថ្នអវីណ លលរខណវនិិចឆយ័E១.១ តប្មូវឲ្យទីប្រុងគររខភាពគរៀរចាំរញ្ាូ នមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា
រមមវតែុននការវាយតនមល គឺ “ឯកស្របលង់ធោលធប្បើប្ាស់ដីទីប្កុង”។ គោយស្អរការង្ហរគនេះជាការង្ហរែមី (ធទើបនឹងោនការ
ផណនាាំពីប្កសួងធរៀបចាំផដនដនីររូបនីយករម និងសាំណង)់ និងានលរខណៈរគចចរគទសខ្ល ាំង រនុង ាំណរក់ាលប្រឡង
ប្រណាំង ាំរងូគនេះ រ.ជ.វ.ទ. ផតល់លទធភាពគផសងោន សប្ារទ់ីប្រុងគររខភាពរនុងការទទួលបានពិន្ុពីលរខណវនិិចឆយ័E១.១ 
នូវជាំគរ ើស ២  ូចខ្ងគប្កាម៖ 
 

ករណីទ១ី៖ ឯកស្របលង់ធោលធប្បើប្ាស់ដីទីប្កុងប្តូវានចងប្កងរួចរាល ់
- ប្រគល់ជូនមរ គ.ជ.វ.ទ. នូវ “ឯកស្របលង់ធោលធប្បើប្ាស់ដីទីប្កុង” មយួចារ។់ 

 

ករណីទ២ី៖ ឯកស្របលង់ធោលធប្បើប្ាស់ដីទីប្កុងរិនទានច់ងប្កងរួចចប់សពវប្រប ់
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវគលើការគរៀរចាំចងប្រង “ឯកស្របលង់ធោលធប្បើប្ាស់ដីទីប្កុង” 
- រង្ហា ញអាំពីសរមមភាពណ លបានអនុវតតជារណ់សតងគ ើមបគីរៀរចាំចងប្រង “ឯកស្របលង់ធោលធប្បើប្ាស់ដីទីប្កុង”។  

  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារា រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ នីមយួៗ
ននររណីទាំងពីរខ្ងគលើគនេះ។ 

 

តារាងពិភាកាសលីលកខខណឌ ត្ម្រមូវរបេល់កខណវិៃិចឆយ័E១.១ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់

ករណីទី១៖ 
១ ឯរស្អររលងគ់ោល 
គប្រើប្បាស់ ីទីប្រុង 

គរៀររាងជាឯរស្អររលងគ់ោលគប្រើប្បាស់ ី 
មយួចារ ់និងានភាា រម់រជាមយួនូវ
ឯរស្អរពារព់ន័ធនន 

- ឯរស្អររលងគ់ោលគប្រើប្បាស់ ីររស់ទីប្រុងគររខ
ភាពណ លានការរញ្ហា រសុ់ពលភាពពីអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរចិច 

ករណីទី២៖ 
១ វតតានអនរទទួល
ខុ្សប្តូវគលើការ
គរៀរចាំឯរស្អរ 

គរៀរចាំឲ្យានជាអងាភាពមយួណ លាន
សាសភាពនិងយនតការប្គរប់្ោន ់សប្ារ់
អនុវតតការង្ហរគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬលិខ្ិតរទោឋ ន នទ
គទៀតណ លានតនមលគសមើសតីពកីារចាត ់តាំង
សាសភាពអនរណ លប្តូវរាំគពញការង្ហរគនេះ។  
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២ សរមមភាពអនុវតត
ជារណ់សតង 

ានគរៀរចាំជាណផនការសរមមភាព ឬណផន ការ
អនុវតតននសប្ារ ់ាំគណើ រការការ គរៀររាង
ជាឯរស្អររលងគ់ោលគប្រើប្បាស់  ីទីប្រុង 

- តរាងណផនការសរមមភាព2ណ លានការរញ្ហា រ់
ពីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច  

និង 

ានគរៀរចាំជារបាយការណ៍រូរសររុការង្ហរ
ណ លសគប្មចបានគិតប្តឹមនែៃោរ ់ពារយ 

- របាយការណ៍រូរសររុការង្ហរណ លាន តែ
គលខ្ និងការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រទីប្រុងគររខភាព  

- ររូែត ររូភាពណខ្សវគី អូ ឬឯរស្អរគផសងៗ 
ណ លរញ្ហា រអ់ាំពីសរមមភាពជារណ់សតងណ ល 
បានអនុវតតរនលងមរ 

 

២. លកខណវិៃិចឆយ័ E១.២៖ 
“វតតានននផែនការធប្បើប្ាស់ដីទីប្កុង។” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោន” 

 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ ណផនការគប្រើប្បាស់
 ីទីប្រុង 

សាំគៅ ល់ផែនការលាំអិតគចញពីរលងគ់ោលណ លកាំណត់អាំពីប្បធភទដី នងិតាំបន់ននការ ធប្បើ
ប្ាស់ដីនីមយួៗ រាំណតអ់ាំពបីទបនបញ្ញតតិធប្បើប្ាស់ដី ការអភិវឌនឍ ការអភិរកនស និង   បទបនបញ្ញតតិ
ស្ងសងក់នុងតាំបន់នមីយួៗ ប្ពមទាំងរាំណតអ់ាំពីបណតនញររនាររន៍ និង ការធ វើសោេរណ
ករម។ ណផនការគប្រើប្បាស់ ី គជឺាណផនការណ លប្តូវបានអនុមត័គោយ អាជាញ ធ្រានសមតែរិចច។ 

 
 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

 គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័E១.២តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពគរៀរចាំរញ្ាូ នមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះគ ឺ “ឯកស្រផែនការធប្បើប្ាស់ដីទីប្កុង”។ គោយស្អរការង្ហរគនេះជាការង្ហរ ែមី (ធទើបនឹងោនការ
ផណនាាំពីប្កសួងធរៀបចាំផដនដនីររូបនីយករម និងសាំណង)់ និងានលរខណៈរគចចរគទសខ្ល ាំង រនុង ាំណរក់ាលប្រឡង
ប្រណាំងគនេះ រ.ជ.វ.ទ. ផតល់លទធភាពគផសងោន សប្ារទ់ីប្រុងគររខភាពទទួលបានពិន្ុព ីលរខណវនិចិឆយ័E១.២ នូវជាំគរ ើស ២ 
 ូចខ្ងគប្កាម៖ 
 

ករណីទ១ី៖ ឯកស្រផែនការធប្បើប្ាស់ដីទីប្កុងប្តូវានចងប្កងរួចរាល ់
- ប្រគល់ជូនមរ គ.ជ.វ.ទ. នូវ “ឯកស្រផែនការធប្បើប្ាស់ដីទីប្កុង” មយួចារ។់ 

 

ករណីទ២ី៖ ឯកស្រផែនការធប្បើប្ាស់ដីទីប្កុងរិនទានច់ងប្កងរួចចប់សពវប្រប ់
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវគលើការគរៀរចាំចងប្រង “ឯកស្រផែនការធប្បើប្ាស់ដីទីប្កុង”  
- រង្ហា ញអាំពីសរមមភាពណ លបានអនុវតតជារណ់សតងគ ើមបគីរៀរចាំចងប្រង “ឯកស្រផែនការធប្បើប្ាស់ដី    ទីប្កុ ង”។  

  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារារ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ  នីមយួៗ
                                              
2 តារាងទី៤២ 
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ននររណីទាំងពីរខ្ងគលើ។ 
 

តារាងពិភាកាសលីលកខខណឌ ត្ម្រមូវរបេល់កខណវិៃិចឆយ័E១.២ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់

ករណីទី១៖ 
១ ឯរស្អរណផនការ
គប្រើប្បាស់ ីទីប្រុង 

គរៀររាងជាឯរស្អរណផនការគប្រើប្បាស់ ីមយួ
ចារ ់នងិានភាា រម់រជាមយួនូវឯរស្អរ
ពារព់ន័ធនន 

- ឯរស្អរណផនការគប្រើប្បាស់ ីររស់ទីប្រុងគររខ
ភាពណ លានការរញ្ហា រសុ់ពលភាព ពី
អាជាញ ធ្រានសមតែរចិច 

ករណីទី២៖ 
១ វតតានអនរទទួលខុ្ស
ប្តូវគលើការគរៀរចាំ
ឯរស្អរ 

គរៀរចាំឲ្យានជាអងាភាពមយួណ លាន
សាសភាពនិងយនតការប្គរប់្ោន ់សប្ារ់
អនុវតតការង្ហរគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬលិខ្ិតរទោឋ ន
 នទគទៀតណ លានតនមលគសមើសតីពីការចាត់
តាំងសាសភាពអនរណ លប្តវូរាំគពញការង្ហរ
គនេះ។  

២ សរមមភាពអនុវតត
ជារណ់សតង 

ានគរៀរចាំជាណផនការសរមមភាព ឬ ណផនការ
អនុវតតននសប្ារ ់ាំគណើ រការ ការគរៀររាង
ជាឯរស្អរណផនការគប្រើប្បាស់  ីទីប្រុង 

- តរាងណផនការសរមមភាព3ណ លានការ
រញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច  

និង 

ានគរៀរចាំជារបាយការណ៍រូរសររុការង្ហរ
ណ លសគប្មចបានគិតប្តឹមនែៃោរ ់ពារយ 

- របាយការណ៍រូរសររុការង្ហរណ លាន
 តែគលខ្ និងការរញ្ហា រ ់ពអីាជាញ ធ្រ ទីប្រុង
គររខភាព  

- ររូែត ររូភាពណខ្សវគី អ ូឬឯរស្អរគផសងៗ 
ណ លរញ្ហា រអ់ាំពីសរមមភាពជារ ់ណសតង
ណ លបានអនុវតតរនលងមរ 

 

៣. លកខណវិៃិចឆយ័ E១.៣៖ 
“វតតានននរាំធរាងអភិវឌនឍប្កុង។” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោន” 

 
ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 

 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ គាំគរាងអភវិឌ្ឍប្រុង សាំគៅ ល់រាំធរាងធែនសងៗផដលោនរំធលចរូបវ័នតលាំអិតននការគរៀរចាំណផនរ ទីតាំង ឬតាំរនគ់ប្រើ

ប្បាស់ ីណមយួននទីប្រុងជាអាទិ៍ការរង្ហា ញអាំពីការគរៀរចាំ និងរចនទប្មងរ់រូ រាង និង
គស្អភណ័ភាពននគ ោឋ រចនសមពន័ធររូវន័តសប្ារក់ារអភវិឌ្ឍ ការអភរិរស និងការស្អងសង់
តមរយៈគាំនូរ ឬររូសាំណរ។ គាំគរាងអភវិឌ្ឍប្រុងប្តូវគោរពតមណផន ការគប្រើប្បាស់ ី។ 

 
 

                                              
3  តារាងទី ៤២ 
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ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

 គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័E១.៣តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពគរៀរចាំរញ្ាូ នមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ឯកស្ររាំធរាងអភិវឌនឍប្កុង”។ គោយស្អរ ការង្ហរគនេះជាការង្ហរែមី 
(ធទើបនឹងោនការផណនាាំពីប្កសួងធរៀបចាំផដនដី នររូបនីយករម និងសាំណង់) និងានលរខណៈរគចចរគទសខ្ល ាំង 
រនុង ាំណរក់ាលប្រឡងប្រណាំង ាំរងូគនេះ រ.ជ.វ.ទ. ផតល់លទធភាពគផសងោន 4សប្ារទ់ីប្រុងគររខភាពទទួលបាន 
ពិន្ុពីលរខណវនិិចឆយ័E១.១ នូវជាំគរ ើស ២  ូចខ្ងគប្កាម៖ 
 

ករណីទ១ី៖ ឯកស្ររាំធរាងអភិវឌនឍប្កុងទាាំងអស់ផដលោនប្តូវានចងប្កងរួចរាល ់
- ប្រគល់ជូនមរ គ.ជ.វ.ទ. នូវ “ឯកស្ររាំធរាងអភិវឌនឍប្កុង” មយួចារស់ប្ារគ់ាំគរាងនមីយួៗ។ 

 

ករណីទ២ី៖ ឯកស្ររាំធរាងអភិវឌនឍប្កុងទាាំងអស់ផដលោនរិនទាន់ចងប្កងរួចចប់សពវប្រប ់
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវគលើការគរៀរចាំចងប្រង “ឯកស្ររាំធរាងអភិវឌនឍប្កងុ” 
- រង្ហា ញអាំពីសរមមភាពណ លបានអនុវតតជារណ់សតងគ ើមបគីរៀរចាំចងប្រង “ឯកស្ររាំធរាងអភិវឌនឍប្កុង”។  

  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារា និងជាការណណនាំ ល់គររខភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ នីមយួៗននររណី
ទាំងពីរខ្ងគលើ។ 
 

តារាងពិភាកាសលីលកខខណឌ ត្ម្រមូវរបេល់កខណវិៃិចឆយ័E១.៣ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់

ករណីទី១៖ 
១ ឯរស្អរគាំគរាង
អភវិឌ្ឍប្រុង 

គរៀររាងជាឯរស្អរគាំគរាងអភវិឌ្ឍប្រុងមយួ
ចារស់ប្ារគ់ាំគរាងនីមយួៗ និងានភាា រ ់មរ
ជាមយួនូវឯរស្អរពារព់ន័ធនន 

- ឯរស្អរគាំគរាងអភវិឌ្ឍប្រុង ១ចារ ់សប្ារ់
គាំគរាងអភវិឌ្ឍនមីយួៗ ណ ល ានរនុងទីប្រងុ
គររខភាព និងានការ រញ្ហា រសុ់ពលភាព
ពីអាជាញ ធ្រានសមតែ រិចច 

ករណីទី២៖ 
១ វតតានអនរទទួល
ខុ្សប្តូវគលើការគរៀរ
ចាំឯរស្អរ 

គរៀរចាំឲ្យានជាអងាភាពមយួណ លាន
សាសភាព និងយនតការប្គរប់្ោន ់សប្ារ ់
អនុវតតការង្ហរគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬលិខ្ិតរទោឋ ន
 នទគទៀតណ លានតនមលគសមើសតីពីការចាត់
តាំងសាសភាពអនរណ លប្តវូ រាំគពញ
ការង្ហរគរៀរចាំឯរស្អរគនេះ សប្ារ់
គាំគរាងនីមយួៗ  

២ សរមមភាពអនុវតត
ជារណ់សតង 

ានគរៀរចាំជាណផនការសរមមភាព ឬណផន ការ 
អនុវតតននសប្ារ ់ាំគណើ រការការ គរៀរ រាង
ជាឯរស្អរគាំគរាងអភវិឌ្ឍប្រុងគនេះគឡើងមរ 

- តរាងណផនការសរមមភាព5សប្ារ ់គាំគរាង
នីមយួៗណ លានការរញ្ហា រព់ី អាជាញ ធ្រាន
សមតែរិចច  

                                              
4បញ្ជា ក់៖ ចំដ ោះទីម្រក្ងុដបក្ខភាពទំាងឡាយណាថ លមានគំដរាងអភិវឌ្ឍទីម្រក្ុងដលើសពី១ ដេើយមានគំដរាងខលោះចងម្រក្ងរចួ និងខលោះដទៀត្មិនទាន់ចងម្រក្ងរចួ 

ដនោះចំដ ោះគំដរាងថផនការថ លចងម្រក្ងរចួម្រត្ូវដគារពតាមលក្ខខណ្ឌ  ូមមានថចងក្នុងក្រណី្ទី១ និងចំដ ោះគំដរាងថផនការថ លមិនទាន់ចងម្រក្ង
រចួរាល់ម្រត្ូវដគារពតាមលក្ខខណ្ឌ  ូចមានថចងក្នុងក្រណី្ទី២។ 

5 តារាងទី៤២ 
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និង 

ានគរៀរចាំជារបាយការណ៍រូរសររុការង្ហរ
ណ លសគប្មចបានគិតប្តឹមនែៃោរព់ារយ 

- របាយការណ៍រូរសររុការង្ហរណ លាន
 តែគលខ្ និងការរញ្ហា រព់អីាជាញ ធ្រ ទីប្រុង
គររខភាព  

- ររូែត ររូភាពណខ្សវគី អូ ឬឯរស្អរគផសង ៗ
ណ លរញ្ហា រអ់ាំពីសរមមភាពជារណ់សតងណ ល
បានអនុវតតរនលងមរ 

 

E២. េចូនករលអំិត្នៃលិខតិ្បទដ្ឋឋ ៃរតិយតុ្េីីីពបីរិសាថ ៃ 
 

កមមវត្ថុនៃេចូនករលអំិត្ E២ 
 

គៅរនុងមជឈោឋ នមយួ ររសិ្អែ នជុាំវញិអាចលាស្អា តគៅបាន គឺ អាប្ស័យធលើសករមភាពរបស់រនុសនស ណ លរស់គៅរនុង
មជឈោឋ នគនេះ្្ល់។  ូចគនេះ គ ើមបណីែររាការពារររសិ្អែ នរស់គៅជុាំវញិឲ្យបានលាស្អា តជារជ់ានិចចគឺប្តូវគផតើមគចញពីការ
កាំណត ់និងប្រប់ប្រងសរមមភាពររស់ប្រជាពលរ ឋណ លរស់គៅរនុងមជឈោឋ នគនេះ្្ល់ណតមតង (អាររបរិរយិទាំងឡាយណ
ណ លអាចរងកផលរ៉ាេះពាល់ជាអវជិាាន ល់ររសិ្អែ ន) រ ូ៏ចជាជនប្គររ់រូណ លចូលគៅតាំងទីរគណត េះអាសនន ឬនលងកាតទ់ី
រណនលងគនេះ។  

គ ើមបធី្លនឲ្យបាននូវប្រសិទធភាព ការប្តួតពិនតិនយរផរងភាជនប់នឹងការពិន័យ។ គោយណឡរ គៅរនុងចាំនុចគនេះការពនិយ័
គួរណតសែិតគៅរនុងរប្មតិមយួណ លប្ោនណ់តជាការដ្ស់ធតឿនធប្កើនរំលឹកណ លអាចជា៖ ការសតីបធនាទនសធដ្យផ្ទនល់ោត ់
លិខ្ិតប្ពោន ការពិន័យជាប្ាក់ជាធដើរ។ល។ 
 

 សូចនររលាំអិតគនេះ ានលរខណវនិិចឆយ័ននការវាយតនមលណតមយួគត ូ់ចានរញ្ហា ររ់នុងតរាងខ្ងគប្កាមគនេះ។ 
 

លកខណវិៃចិឆយ័នៃការវាយត្នមៃ ការវាយត្នមៃ ពិៃទ ុ
E២.១.វតតានននយនតការផដលអាចដ្ក់ទណឌករមគោយអាជាញ ធ្រមូលោឋ ន (ការពិនយ័ ជាប្បារ ់
ឬការរិទអាជីវរមម) ចាំគពាេះការមនិគោរព និងមនិចូលរមួណែររាររសិ្អែ ន ( ូចជា ការរគញ្ចញ
សាំណល់ឥតសណត រធ់្លន រ ់ការមិនគោរពរទរបញ្ាតតិនគររូនីយ- រមម។ល។) 

ាន-មនិាន ១ 

(ផតល់ពិន្ុ  ១/១៣ ននពិន្ុសររុររស់សូចនររគោលននការប្គរប់្គងនិងគរៀរចាំររសិ្អែ ន) 
 

ការណណនំេម្រាបទ់ីម្រកុងសបកខភាព 
 

លកខណវិៃចិឆយ័E២.១៖ 
“វតតានននយនតការផដលអាចដ្ក់ទណឌករមគោយអាជាញ ធ្រមូលោឋ ន (ការពិនយ័ជាប្បារ ់ ឬការរិទអាជីវរមម) ចាំគពាេះការ
មិនគោរព និងមិនចូលរមួណែររាររសិ្អែ ន ( ូចជា ការរគញ្ចញសាំណល់ឥតសណត រធ់្លន រ ់ ការមិនគោរពរទរបញ្ាតតិ
នគររូនីយរមម។ល។)” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោន” 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
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ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ យនតការោរ់

ទណឌ រមម 
សាំគៅ ល់លទធភាពកនុងការដ្ក់ពិន័យដល់ជនប្រប់រូប (ទាាំងរូបវ័នតបុរគល និងនីតិបុរគល) 
ចាំគពាេះសរមមភាពអសរមមនិងអាររបរិរយិទាំងឡាយណណ លអាចរងកផលរ៉ាេះពាល់
ជាអវជិាាន ល់ររសិ្អែ ន។ “ទណឌ រមម” គៅរនុងនយ័គនេះសាំគៅប្តឹមការពិនយ័ទាំង
ឡាយណ លជាការគប្រើនរ ាំលឹរ និងមនិរ៉ាេះពាល់ ល់សិទធិគសរភីាពររស់ជនគនេះគឡើយ។ 

 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័E២.១តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពគរៀរចាំរញ្ាូ នមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ប្បសិទធិភាព” ននវធិ្លនការននការោរទ់ណឌ រមមគោយអាជាញ ធ្រមូលោឋ នចាំគពាេះការមនិគោរព 
និងមនិចូលរមួណែររាររសិ្អែ ន។  ូចគនេះ ទីប្រុងគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំនួនគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ
គណៈរាម ធ្ិការជាតិគធ្វើការវាយតនមល។ 

លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៣ គ៖ឺ 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានវធិ្លនការននការោរទ់ណឌ រមមចាំគពាេះសរមមភាពអសរមមទាំងឡាយ 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអងាភាពទទួលខុ្សប្តូវអនុវតតវធិ្លនការទាំងគនេះ 
- រង្ហា ញអាំពីសរមមភាពអនុវតតជារណ់សតងររស់អងាភាពគនេះ។ 
  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័E២.១ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ-
ភាពនូវចាំនុចគនលេឹះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៣ ខ្ងគលើ។ 

 

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័E២.១ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ វតតានយនតការ សប្ា
រក់ារោរទ់ណឌ រមមចាំ
គពាេះសរមមភា
ពអសរមមទាំងឡាយ 

គរៀរចាំចងប្រងជាយនតការ វធិ្លន ឬ
នីតិវធិ្ីសប្ារទ់រស់្អក ត ់និងោរ់
ទណឌ រមម ល់ជនទាំងឡាយណណ ល
ប្រប្ពឹតតសរមមភាពអសរមមគផសងៗ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬលិខ្ិតរទោឋ ន នទ
គទៀតណ លានតនមលគសមើសតីពកីាររាំណត ់នងិហម
ឃាតរ់ាល់អាំគពើអសរមមគផសងៗណ លចាតទុ់រថ្ន
ានផលរ៉ាេះពាល់ជាអវជិាាន ល់ររសិ្អែ ន 

២ វតតានអងាភាពទទួល
ខុ្សប្តូវគលើការោរ់
ទណឌ រមម ល់សរមម
ភាពទាំងគនេះ 

គរៀរចាំឲ្យានជាអងាភាពមយួណ លាន
សាសភាពនិងយនតការប្គរប់្ោន់
សប្ារអ់នុវតតការង្ហរគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬលិខ្ិតរទោឋ ន នទ
គទៀតណ លានតនមលគសមើសតីពកីារចាតត់ាំង
សាសភាពអនរណ លប្តូវរាំគពញការង្ហរគនេះ  

៣ សរមមភាពជារណ់សតង គធ្វើការណរងណចរជាប្រុមការង្ហរតូចៗ
សប្ារចុ់េះប្តួតពនិិតយ (ប្រមុលាត) 

- រញ្ា ីរាយនមប្រុមការង្ហរទាំងគនេះ ណ លានការ
រញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រទីប្រុង ឬអាជាញ ធ្រានសមតែរចិច 

និង គរៀរចាំជាតរាងណផនការសរមមភាព - តរាងណផនការសរមមភាព6ររស់អងាភាពណ ល
ទទួលខុ្សប្តូវការង្ហរគនេះ  

និង ចងប្រងរបាយការណ៍ររូសររុការង្ហរ
គិតប្តឹមនែៃោរព់ារយ 

- របាយការណ៍រូរសររុការង្ហរណ លាន  តែ
គលខ្ និងការរញ្ហា រសុ់ពលភាពពីអាជាញ ធ្រាន

                                              
6 តារាងទី៤២ 
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សមតែរិចចនិងានភាា រម់រជាមយួនូវតរាង
សប្មងស់ែិតិសតីពីការអនុវតតការពិនយ័7ណ ល
សគប្មចបានរនលងមរ  

- ររូែត ររូភាព ណខ្សវគី អូ ឬឯរស្អរគផសងៗណ ល
រញ្ហា រអ់ាំពីសរមមភាពជារណ់សតង 

 

 

E៣. េចូនករលំអិត្នៃរណុភាពទលក 
 

កមមវត្ថុនៃេចូនករលអំិត្ E៣ 
 

 “ទឹករឺជាប្បភពននជីវិត” គឺជាពារយគស្អល រមយួណ លប្តូវបានទទួលស្អា ល់ទូទាំងពិភពគោរ គនេះគជឺាការ
ពិតណ លោម នអនរណាន រអ់ាចរ ិគសធ្បានគទ។  
 ទីប្រុងគឺជារណតាំ ននទីប្រជុាំជនផងជារណនលងសប្ារត់ាំងទីររស់មនុសសរារម់ុនឺ រារណ់សន រារោ់ននរ។់ រនុង
នយ័គនេះ ប្រភពទឹរសប្ារផ់ាតផ់ាងក់ារគប្រើប្បាស់គៅរនុងទីប្រុងគឺជាចាំនុចជីពចរស្អល ររ់ស់ររស់ប្រជាជនទាំងអស់។ 
ជាការពិត សរមមភាពមនុសសមទិទទួលខុ្សប្តូវគឺជាប្រភពរាំពុលមយួយ៉ា ងសាំខ្ន ់ល់ធ្នធ្លនធ្មមជាត។ិ ការ
រាំពុលទឹរគៅរនុងតាំរនទ់ីប្រុងគឺជារញ្ហា ណ លណតងណតគរើតានគឡើងជាគរឿយៗ គៅតមរណត ទីប្រងុគផសងៗ គៅ
ទូទាំងពិភពគោរ។  
  ូគចនេះ ការប្គរប់្គងប្រភពទឹរសប្ារគ់ប្រើប្បាស់គៅទីប្រុងមយួ គឺជាកាតពវរិចចណ លប្តូវណតអនុវតតឲ្យបានខ្ា រខ់្ាួន។ 

តរាងខ្ងគប្កាមគនេះរង្ហា ញអាំពីលរខណវនិិចឆយ័ទាំង ២ ននសូចនររលាំអិតE៣ នងិជារមមវតែុននការពិភារាគ ើមបី
គធ្វើការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខភាពរនុងការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត។ 

 

លកខណវិៃចិឆយ័នៃការវាយត្នមៃ ការវាយត្នមៃ ពិៃទ ុ
E៣.១.វតតានននការប្តួតពនិតិនយភាពស្អនតរបសទ់ឹក (ទគនល ស្ឹង សមុប្ទ) ាន-មនិាន ១ 
E៣.២.វតតានននការប្តួតពិនតិនយភាពស្អនតរបសទ់ឹកសប្ោប់បរិធភារ ាន-មនិាន ១ 

(ែតល់ពិនទុ ២/១៣ ននពិនទុសរុបរបស់សូចនាករធោលននការប្រប់ប្រងនិងធរៀបចាំបរិស្ថនន) 

 

ការណណនំេម្រាបស់បកខភាព 

១. លកខណវិៃចិឆយ័ E៣.១៖ 
“វតតានននការប្តួតពិនិតនយភាពស្អនតរបសទ់ឹក (ទគនល ស្ឹង សមុប្ទ)។” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោន” 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់

                                              
7 តារាងទី៤១ 
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១ ការប្តួតពិនិតយ 
ភាពស្អា តររស់ ទឹរ 

សាំគៅ ល់យនតការធែនសងៗណ លបានោរគ់ចញគោយអាជាញ ធ្រានសមតែរចិចគ ើមបគីធ្វើការតម
ោនប្តួតពិនតិយគលើគុណភាពទឹកធប្បើប្ាស់ផដលជាប្បភពទឹកស្ធារណៈ។  
ការប្តួតពិនិតយគនេះាននយ័ ូចោន នឹងការប្តួតពនិិតនយការបាំពុលទឹកគោយគយងតមរាំរតិ
រាំណតស់តងោ់គុណភាពទរឹររស់ប្រសួងររសិ្អែ ន។ 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័E៣.១ តប្មូវឲ្យទីប្រុងគររខភាពគរៀរចាំរញ្ាូ នមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារ់
ជារមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ប្បសទិធិភាព” ននវធិ្លនការននការប្តួតពិនិតយភាពស្អា តររស់ទឹរណ លជាប្រភពទឹរ
ស្អធ្លរណៈ។ វធិ្លនការគនេះអាចជារទោឋ នណមយួណ លគចញគោយរ ឋបាលថ្នន រគ់ប្កាមជាតិថ្នន រប់្រុងគនេះ្្ល់ ឬមយួរ៏
រ ឋបាលថ្នន រគ់ប្កាមជាតិថ្នន រទ់ីប្រុងគនេះគ ើរតួជាអនរអនុវតត។  ូគចនេះ ទីប្រុងគររខភាពប្តូវរញ្ហា រនូ់វលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំនួន
គ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យគណៈរាម ធ្ិការជាតិគធ្វើការវាយតនមល។ 

លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៤ គឺ៖ 
- ផតល់ពត័ា៌នអាំពីចាំនួននងិទតីាំងននប្រភពទរឹស្អធ្លរណៈទាំងអស់ណ លាន 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានវធិ្លនការននការប្តួតពិនិតយភាពស្អា តររស់ទឹរគៅតមប្រភពទឹរទាំងគនេះ 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអងាភាពទទួលខុ្សប្តូវអនុវតតវធិ្លនការគនេះ 
- រង្ហា ញអាំពីសរមមភាពអនុវតតជារណ់សតងររស់អងាភាពគនេះ។ 
  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័E៣.១ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់គររខភាពនូវ
ចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៤ ខ្ងគលើ។ 

 

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័E៣.១ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពីចាំននួ និង
ទីតាំងប្រភពទឹរ
ស្អធ្លរណៈណ លាន 

ប្សងស់ែិតិអាំពីប្រភពទរឹណ លសែិតរនុង
ណ នសមតែរិចចររស់ខ្លួនរនុងតរាងគាំរូ
មយួណ លានរញ្ហា រព់ីប្រគភទ និងពត័៌
ានគផសងៗអាំពីទីរណនលងទាំងគនេះ  

- តរាងសប្មងស់ែិតិ8ណ លានការរញ្ហា រព់ី
អាជាញ ធ្រានសមតែរចិច 

និង គរៀររាងជាណផនទីទីប្រុងណ លានរញ្ហា រ់
ចាំនុចទីតាំងប្រភពទឹរទាំងគនេះ។ 

- ណផនទីរ ឋបាលណ លានការរញ្ហា រព់អីាជាញ ធ្រ
ានសមតែរចិច 

២ វតតានយនតការប្តួត
ពិនិតយភាពស្អា តររស់
ទឹរ 

គរៀររាងជាវធិ្លន យនតការ ឬរទោឋ ន
គផសងៗសប្ារអ់នុវតតការប្តតួពិនិតយ
គុណភាពទឹរគយងតមការណណនាំររស់
ប្រសួងររសិ្អែ ន 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬនីតវិធិ្ីគផសងៗណ ល
ានតនមលគសមើសតីពីការរាំណតយ់នតការប្តួត
ពិនិតយភាពស្អា តររស់ទរឹ 

                                              
8 តារាងទី០៨ 
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៣ វតតានអងាភាពាន
សមតែរិចចណ លទទួល
ខុ្សប្តូវគលើការប្តួត
ពិនិតយ 

គរៀរចាំឲ្យានជាអងាភាពមយួណ លាន
សាសភាពនិងយនតការប្គរប់្ោន់
សប្ារអ់នុវតតការង្ហរគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬលិខ្ិតរទោឋ ន នទ
គទៀតណ លានតនមលគសមើសតីពកីារចាតត់ាំង
សាសភាពអនរណ លប្តូវរាំគពញការង្ហរគនេះ  

៤ សរមមភាពជារណ់សតង គធ្វើការណរងណចរជាប្រុមការង្ហរតូចៗ
សប្ារចុ់េះប្តួតពនិិតយ (ប្រមុលាត) 

- រញ្ា ីរាយនមប្រុមការង្ហរទាំងគនេះណ លាន
ការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រទីប្រុង ឬអាជាញ ធ្រាន
សមតែរិចច 

និង គរៀរចាំជាតរាងណផនការសរមមភាព - តរាងណផនការសរមមភាព9ររស់អងាភាពណ ល
ទទួលខុ្សប្តូវការង្ហរគនេះ  

និង 

ចងប្រងរបាយការណ៍ររូសររុការង្ហរ
ប្រចាាំណខ្ 

- របាយការណ៍រូរសររុការង្ហរណ លាន តែ
គលខ្ និងការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រានសមតែរចិច  

- ររូែត ររូភាព ណខ្សវគី អូ ឬឯរស្អរគផសងៗ
ណ លរញ្ហា រអ់ាំពីសរមមភាពជារណ់សតង 

 
២. លកខណវិៃិចឆយ័ E៣.២៖ 
“វតតានននការប្តួតពិនិតនយភាពស្អនតរបសទ់ឹកសប្ោប់បរិធភារ។” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោន” 

 

ក. សេចក្តពីៃយល ់
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ ការប្តួតពិនិតយភាព
ស្អា តររស់ទរឹសប្ារ់
ររគិភាគ 

សាំគៅ ល់យនតការធែនសងៗណ លបានោរគ់ចញគោយអាជាញ ធ្រានសមតែរចិចគ ើមបគីធ្វើការ
តមោនប្តួតពនិិតយគលើគុណភាពទឹកសប្ោប់បរិធភារផដលានឆ្លងកាតប់្បព័នធចាំធរាោះ ឬ
ធវចខ្េប់តារបទដ្ឋននបធចេកធទសធែនសងៗ។  

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័E៣.២ តប្មូវឲ្យទីប្រុងគររខភាពគរៀរចាំរញ្ាូ នមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារ់
ជារមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ប្បសទិធិភាព” ននយនតការការប្តួតពិនិតយភាពស្អា តររស់ទឹរសប្ាររ់រគិភាគ។  យនតការ
គនេះអាចជាវធិ្លន ឬរទោឋ នណមយួ ណ លគចញគោយរ ឋបាលថ្នន រគ់ប្កាមជាតិថ្នន រទ់បី្រុងគនេះ្្ល់ ឬមយួររ៏ ឋបាលថ្នន រ់
គប្កាមជាតិថ្នន រទ់ីប្រុងគនេះគ ើរតួជាអនរអនុវតត។  ូគចនេះ ទបី្រុងគររខភាពប្តូវរញ្ហា រនូ់វលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំននួគ ើមបជីាទុន
សប្ារឲ់្យគណៈរាម ធ្ិការជាតិគធ្វើការវាយតនមល។ 

លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៤ គឺ៖ 
- ផតល់ពត័ា៌នអាំពីចាំនួននងិទតីាំងននប្រភពផាតផ់ាងទ់ឹរសប្ាររ់រគិភាគទាំងអស់ណ លាន 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានយនតការននការប្តួតពិនិតយភាពស្អា តររស់ទឹរគៅតមប្រភពផាតផ់ាងទ់ាំងគនេះ 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអងាភាពទទួលខុ្សប្តូវអនុវតតយនតការគនេះ 
                                              
9 តារាងទី៤២ 
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- រង្ហា ញអាំពីសរមមភាពអនុវតតជារណ់សតងររស់អងាភាពគនេះ។ 
  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័E៣.២ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៤ ខ្ងគលើ។ 
  

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័E៣.២ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ 
 ពត័ា៌នអាំពចីាំននួ និង
ទីតាំងប្រភពផាតផ់ាងទ់ឹរ
សប្ាររ់រគិភាគ 
ណ លាន 

ប្សងស់ែិតិអាំពីប្រភពផាតផ់ាងទ់រឹសប្ារ់
ររគិភាគណ លសែិតរនុងណ នសមតែរិចច
ររស់ខ្លួនរនុងតរាងគាំរមូយួណ លាន
រញ្ហា រព់ីប្រគភទ នងិពត័ា៌នគផសងៗអាំពី
ទីរណនលងទាំងគនេះ  

- តរាងសប្មងស់ែិតិ10ណ លានការរញ្ហា រព់ី
អាជាញ ធ្រានសមតែរចិច 

២ វតតានយនតការប្តួត
ពិនិតយភាពស្អា តររស់
ទឹរសប្ាររ់រគិភាគ 

គរៀររាងជាវធិ្លន យនតការ ឬរទោឋ ន
គផសងៗសប្ារអ់នុវតតការប្តតួពិនិតយ
គុណភាពទឹរសប្ាររ់រគិភាគ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬនីតវិធិ្ីគផសងៗណ ល
ានតនមលគសមើសតីពីការរាំណតយ់នតការប្តួតពិនិតយ
ភាពស្អា តររស់ទឹរសប្ាររ់រគិភាគ 

៣ វតតានអងាភាពាន
សមតែរិចចទទួលខុ្ស
ប្តូវគលើការប្តួតពិនិតយ 

គរៀរចាំឲ្យានជាអងាភាពមយួណ លាន
សាសភាពនិងយនតការប្គរប់្ោន់
សប្ារអ់នុវតតការង្ហរគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬលិខ្ិតរទោឋ ន នទ
គទៀតណ លានតនមលគសមើសតីពកីារចាតត់ាំង
សាសភាពអនរណ លប្តូវរាំគពញការង្ហរគនេះ  

៤ សរមមភាពជារណ់សតង គធ្វើការណរងណចរជាប្រុមការង្ហរតូចៗ
សប្ារចុ់េះប្តួតពនិិតយ (ប្រមុលាត) 

- រញ្ា ីរាយនមប្រុមការង្ហរទាំងគនេះ ណ លាន
ការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រទីប្រុង ឬអាជាញ ធ្រាន
សមតែរិចច 

និង គរៀរចាំជាតរាងណផនការសរមមភាព - តរាងណផនការសរមមភាព11ររស់អងាភាពណ ល
ទទួលខុ្សប្តូវការង្ហរគនេះ  

និង 

ចងប្រងរបាយការណ៍ររូសររុការង្ហរ
ប្រចាាំណខ្ 

- របាយការណ៍រូរសររុការង្ហរណ លាន
 តែគលខ្ និងការរញ្ហា រព់អីាជាញ ធ្រាន
សមតែរិចច  

- ររូែត ររូភាព ណខ្សវគី អូ ឬឯរស្អរគផសងៗ
ណ លរញ្ហា រអ់ាំពីសរមមភាពជារណ់សតង 

 

E៤. េចូនករលអំិត្នៃរណុភាពខយល ់
 

កមមវត្ថុនៃេចូនករលអំិត្ E៤ 

មនុសសប្គររ់រូរណមងចងរ់ស់គៅគោយានគសចរតីសុខ្និង្សុខ្ភាព គពាលគឺរស់គៅប្រររគោយសុខ្សុវតថិភាព 

                                              
10 តារាងទី០៩ 
11 តារាងទី៤២ 
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និងានសុខ្ភាពលអបរិបណូ។៍ គៅរនុងរ៉ាុនម នទសវតសចុងគប្កាយគនេះ អនរវទិាស្អស្តសតបានអេះអាងថ្ន ប្រជាជនណ លរស់គៅ
រនុងតាំរនទ់ីប្រុងានសុខ្ភាពគខ្ាយជាងប្រជាជនណ លរស់គៅគៅតមទីជនរទ គោយគ តុថ្នពួរគគានប្រពន័ធភាពសុ្អាំ
គខ្ាយជាង និងប្សូរយរជាតិពុលពីររយិកាសគប្ចើនជាងប្រជាជនណ លរស់គៅគៅតមតាំរនជ់នរទណ លគៅជិតធ្មមជាតិ។ 

 ូគចនេះ ការរាំពុលខ្យល់ជាមលូគ តុយ៉ា ងសាំខ្នណ់ លរងកឲ្យានផលរ៉ាេះពាល់យ៉ា ងខ្ល ាំង ល់សុខ្ភាពមនុសសណ ល
រស់គៅរនុងររយិកាសគនេះ្្ល់។ ការធលើកករពស់រុណភាពខ្នយល់ចូលរួរចាំផណកយ នងសាំខាន់
ដល់ការធលើកករពស់សុខ្ភាពរបស់ប្បជាជនផដលរស់ធៅកនុងរជនឈដ្ឋននធនាោះផ្ទនល់ និងចូលរមួ ល់ការគលើររមពស់
គស្អភណឌ ភាពទីប្រុងគនេះ ប្ពមទាំងរគងកើននូវភាពទរទ់ញររស់ខ្លួន ល់គភញៀវគទសចរមរទសសនរាំស្អនត ឬនលងកាត់
ផងណ រ។  

 

តរាងខ្ងគប្កាមគនេះរង្ហា ញអាំពីលរខណវនិិចឆយ័ណតមយួគត ់ ននសូចនររលាំអិតE៤ និងជារមមវតែុននការពិភារា
គ ើមបគីធ្វើការណណនាំ ល់ទីប្រងុគររខភាពរនុងការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត។ 
  

លកខណវិៃចិឆយ័នៃការវាយត្នមៃ ការវាយត្នមៃ ពិៃទ ុ
E៤.១.ានវិធានការផដលទាក់ទងនងឹរណុភាពខ្នយល់  (ឧទ រណ៍ គាំគរាងននការកាត់
រនែយការសេ្ះចរាចរណ៍) 

ាន-មនិាន ១ 

 

(ផ្តល់ពិន្ទុ  ១/១៣ នន្ពិន្ទុសរបុរបស់សូចនាករគោលនន្ការគ្រប់គ្រងនិ្ងគរៀបចំបរសិ្ថា ន្) 

 

ការណណនំេម្រាបទ់ីម្រកុងសបកខភាព 
 

លកខណវិៃចិឆយ័ E៤.១៖ 
“ានវិធានការផដលទាក់ទងនឹងរណុភាពខ្នយល់ (ឧទ រណ៍ គាំគរាងននការកាតរ់នែយការសេ្ះចរាចរណ៍)។” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោន” 
 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ វធិ្លនការណ លទរ់
ទងនឹងគុណភាព
ខ្យល់ 

សាំគៅ ល់វធិ្លនការ យនតការ ឬសរមមភាពគផសងៗណ លចូលរមួ ល់ការកាតរ់នែយការរាំពុល
ខ្យល់ រនុងនយ័ចូលរមួ ល់ការគលើររមពស់គុណភាពខ្យល់ននទីប្រុងគនេះឲ្យានភាពប្រគសើរ
គឡើង ឬកានណ់តលាប្រគសើរគឡើង។  

វធិ្លនការណ លទរទ់ងនឹងគុណភាពខ្យល់គនេះ អាចជាវិធានការធលើកទឹកចិតត វិធានការជាំរុញ
ការអនុវតត ឬរាំធរាងអនុវតតផ្ទនល់របស់ទីប្កុងធបកខភាព្្ល់ណតមតង។ 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័E៤.១ តប្មូវឲ្យទីប្រុងគររខភាពគរៀរចាំរញ្ាូ នមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារ ់
ជារមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ អាចាន ០៣ ររណីគផសងៗោន ណ លរនុងររណីនមីយួៗរាល់ពត័ា៌នណ លទីប្រុងគររខភាព 
គរៀរចាំរញ្ាូ នមរ គ.ជ.វ.ទ. ប្តូវភាា រម់រជាមយួនូវភសតុតងរញ្ហា រ។់  
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ករណីទ១ី៖ ជាប្បធភទ “វិធានការធលើកទឹកចិតត” 
- រង្ហា ញពីវតតានននវធិ្លនការ ឬយនតការសប្ារគ់លើរទឹរចតិត ល់ប្រជាជនរ ូ៏ចជាប្គរភ់ាគីពារព់ន័ធឲ្យចូលរមួ
 ល់ការកាតរ់នែយការរាំពុលខ្យល់ 

- រង្ហា ញពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវគលើការអនុវតតការង្ហរគនេះ 
- រង្ហា ញពីលទធផលណ លសគប្មចបាន។ 

  

 ករណីទ២ី៖ ជាប្បធភទ “វិធានការជាំរុញការអនុវតត” 
- រង្ហា ញពីវតតានននវធិ្លនការ ឬយនតការសប្ារជ់ាំរញុការអនុវតតររស់ប្រជាជនរ ូ៏ចជាប្គរភ់ាគីពារព់ន័ធរនុងនយ័ចូលរមួ
 ល់ការកាតរ់នែយការរាំពុលខ្យល់ 

- រង្ហា ញពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវគលើការអនុវតតការង្ហរគនេះ 
- រង្ហា ញពីសរមមភាពអនុវតតជារណ់សតង។ 

 

ករណីទី៣៖ ជាប្បធភទ “រាំធរាងធែនសងៗ12ផដលោនករមវតថុចលូរួរដល់ការកាត់បនថយការបាំពុលខ្នយល់”។ រនុងររណី
គនេះគយើងណចរគចញជា ០៣ ចាំនុចតូចគផសងៗោន រនតគទៀតគឺ៖ 

ទី១៖ ប្រសិនគរើានគាំគរាងណមយួប្តូវបានោរឲ់្យអនុវតតរចួគ ើយ គ ើយបានអនុវតតចរស់ពវប្គរ ់  
- រង្ហា ញពីរបាយការណ៍រូរសររុលទធផល។ 

ទី២៖ ប្រសិនគរើានគាំគរាងណមយួប្តូវបានោរឲ់្យអនុវតតរចួគ ើយ គ ើយរាំពុងណតអនុវតតគិត ល់នែៃោរ់
ពារយសុាំចូលរមួការប្រឡងប្រណាំង  

- រង្ហា ញពីរបាយការណ៍សតីពយីនតការអនុវតតគាំគរាង និងទ ិឋភាពគផសងៗ 
- រង្ហា ញពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវគលើការរនតការអនុវតតគាំគរាងគនេះ 
- រង្ហា ញពីរបាយការណ៍រចចុរបននភាពគាំគរាង។ 

ទ៣ី៖ ប្រសិនគរើគាំគរាងទាំងអស់ណ លានសែិតគៅជាណផនការគៅគឡើយ 
- រង្ហា ញពីពត័ា៌នគាំគរាងទាំងអស់ណ លាន 
- រង្ហា ញពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវគលើការអនុវតតគាំគរាងគនេះ 
- រង្ហា ញពីសរមមភាពអនុវតតជារណ់សតង។ 

  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័E៤.១ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់គររខភាព
នូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវនីមយួៗននររណីទាំង ០៣ ខ្ងគលើ។ 
 

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័E៤.១ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់

ករណីទី១៖ “វិធាៃការសលីកទលកចិត្”ី 
១ វតតានវធិ្លនការគលើរ
ទឹរចិតតឲ្យានការចូល

គរៀរចាំចងប្រងជាយនតការ វធិ្លន ឬ
នីតិវធិ្ីគផសងៗណ លានរមមវតែុទរទ់ង

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬលិខ្ិតរទោឋ ន នទ
គទៀតណ លានតនមលគសមើសតីពយីនតការគផសងៗណ ល

                                              
12បញ្ជា ក់៖ ចំគ ោះទីគ្កងុគបកខភាពទំងឡាយណាដែលមាន្រំគោងអភិវឌ្ឍទីគ្កុងគលើសពី១ គ ើយមាន្រំគោងខ្លោះចងគ្កងរចួ និ្ងខ្លោះគទៀតមិន្ទន់្ចងគ្កងរចួ 

គនាោះចំគ ោះរំគោងដផ្ន្ការដែលចងគ្កងរចួគ្តូវគោរពតាមលកខខ្ណ្ឌ ែូមមាន្ដចងកនុងករណី្ទី១ និ្ងចំគ ោះរំគោងដផ្ន្ការដែលមិន្ទន់្ចងគ្កង
រចួោល់គ្តូវគោរពតាមលកខខ្ណ្ឌ ែូចមាន្ដចងកនុងករណី្ទី២។ 
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រមួ ល់ការកាតរ់នែយ
ការរាំពុលខ្យល់ 

នឹងការគលើរទឹរចតិតឲ្យ ល់ប្រជាជន
រ ូ៏ចជាស្អធ្លរណជនទាំងឡាយចូល
រមួ ល់ការកាតរ់នែយការរាំពុលខ្យល់ 

គលើរទឹរចិតត ល់ស្អធ្លរណជនឲ្យចូលរមួ ល់
ការកាតរ់នែយការរាំពុលខ្យល់ 

២ វតតានអងាភាពទទួល
ខុ្សប្តូវគលើការអនុវតត 

គរៀរចាំឲ្យានជាអងាភាពមយួណ លាន
សាសភាពនិងយនតការប្គរប់្ោន់
សប្ារអ់នុវតតការង្ហរគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬលិខ្ិតរទោឋ ន នទ
គទៀតណ លានតនមលគសមើសតីពកីារចាតត់ាំង
សាសភាពអនរណ លប្តូវរាំគពញការង្ហរគនេះ  

៣ លទធផលណ លសគប្មច
បាន 

គរៀរចាំជាសប្មងស់ែិតិប្គរភ់ាគីណ ល
បានចូលរមួជាមយួនងឹយនតការណ ល
បានោរគ់ចញ 

- រញ្ា ីរាយនម13ណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រ
ទីប្រុង ឬអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

ករណីទី២៖ “វិធាៃការជំរញុការអៃវុត្”ី 
១ វតតានវធិ្លនការជាំរញុ
ការអនុវតត 

គរៀរចាំចងប្រងជាយនតការ វធិ្លនការ ឬ
នីតិវធិ្ីគផសងៗណ លានរមមវតែុទរទ់ង
នឹងការជាំរញុការអនុវតត ល់ប្រជាជនរ៏
 ូចជាស្អធ្លរណជនទាំងឡាយឲ្យ
រញ្ឈរនូ់វរាល់សរមមភាពណ លរងកផល
រ៉ាេះពាល់ ល់ររយិកាសរនុងទីប្រុង 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬលិខ្ិតរទោឋ ន នទ
គទៀតណ លានតនមលគសមើសតីពយីនតការគផសងៗ
ណ លរាំណតន់ិងោរព់ិនយ័ចាំគពាេះសរមមភាព
អសរមមណ លជាមូលគ តុននការរាំពុលខ្យល់ 

២ វតតានអងាភាពទទួល
ខុ្សប្តូវគលើការអនុវតត 

គរៀរចាំឲ្យានជាអងាភាពមយួណ លាន
សាសភាពនិងយនតការប្គរប់្ោន់
សប្ារអ់នុវតតការង្ហរគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬលិខ្ិតរទោឋ ន នទ
គទៀតណ លានតនមលគសមើសតីពកីារចាតត់ាំង
សាសភាពអនរណ លប្តូវរាំគពញការង្ហរគនេះ  

៣ សរមមភាពជារណ់សតង គធ្វើការណរងណចរជាប្រុមការង្ហរតូចៗ
សប្ារ ់ចុេះប្តួតពិនិតយ (ប្រុមលាត) 

- រញ្ា ីរាយនមប្រុមការង្ហរទាំងគនេះ ណ លានការ
រញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រទីប្រុង ឬអាជាញ ធ្រានសមតែរចិច 

និង 
គរៀរចាំជាតរាងណផនការសរមមភាព - តរាងណផនការសរមមភាព14ររស់អងាភាពណ ល

ទទួលខុ្សប្តូវការង្ហរគនេះ  

និង 

ចងប្រងរបាយការណ៍ររូសររុការង្ហរ
ប្រចាាំណខ្ 

- របាយការណ៍រូរសររុការង្ហរណ លាន
 តែគលខ្ និងការរញ្ហា រព់អីាជាញ ធ្រាន
សមតែរិចច  

- ររូែត ររូភាព ណខ្សវគី អូ ឬឯរស្អរគផសងៗណ ល
រញ្ហា រអ់ាំពីសរមមភាពជារណ់សតង 

ករណីទី៣៖ “រំសរាងស្េងៗណដ្លាៃកមមវត្ថុចលូរមួដ្លក់ារកាត្ប់ៃថយការបពំលុខយល”់ 
សាថ ៃភាពទី១៖ រំសរាងម្រត្ូវបាៃអៃវុត្ចីបេ់ពវម្ររប ់

                                              
13 តាោងទី៣៩ 
14 តាោងទី៤២ 
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១ របាយការណ៍លទធផល
ណ លទទួលបានពីការ
អនុវតតគាំគរាង 

គរៀរចាំជារបាយការណ៍លទធផលមយួ
ណ លរង្ហា ញអាំពីការវាយតនមលររស់អនរ
អនុវតតគលើគាំគរាងគនេះ 

- របាយការណ៍លទធផលណ លានការរញ្ហា រព់ី
អងាភាពទទួលខុ្សប្តូវអនុវតតគាំគរាង 
ឬអាជាញ ធ្រណ លានសមតែរចិច 

សាថ ៃភាពទី២៖ រំសរាងកំពងុអៃវុត្ ី
១ របាយការណ៍សតីពី
យនតការអនុវតតគាំគរាង
និងទិ ឋភាពគផសងៗ 

គរៀរចាំជារបាយការណ៍រាយការណ៍
លាំអិតអាំពីយនតការអនុវតតគាំគរាងណ ល
បានោរឲ់្យអនុវតត 

- របាយការណ៍សតីពីយនតការអនុវតតគាំគរាងណ លាន
ការរញ្ហា រសុ់ពលភាពពីអងាភាពទទួលខុ្សប្តូវ
អនុវតតគាំគរាង ឬអាជាញ ធ្រណ លានសមតែរចិច 

២ វតតានអងាភាពទទួល
ខុ្សប្តូវ 

គរៀរចាំឲ្យានជាអងាភាពមយួណ លាន
សាសភាពនិងយនតការប្គរប់្ោន់
សប្ារអ់នុវតតការង្ហរគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬលិខ្ិតរទោឋ ន
 នទគទៀតណ លានតនមលគសមើសតីពីការ
ចាតត់ាំងសាសភាពអនរណ លប្តូវរាំគពញ
ការង្ហរគនេះ  

៣ របាយការណ៍វាយតនមល
ការអនុវតតគាំគរាង 

គរៀរចាំជារបាយការណ៍វាយតនមលលទធ 
ផលននការអនុវតតគាំគរាងប្រចាាំណខ្ 

- របាយការណ៍វាយតនមលលទធផលណ លានការ
រញ្ហា រព់ីអងាភាពទទួលខុ្សប្តូវអនុវតតគាំគរាង 
ឬអាជាញ ធ្រណ លានសមតែរចិច 

សាថ ៃភាពទី៣៖ រំសរាងទំងអេេ់ថតិ្សៅជាណ្ៃការ 
១ ពត័ា៌នអាំពីគាំគរាងទាំង 
អស់ណ លាន 

គធ្វើសប្មងស់ែិតិអាំពគីាំគរាងណ លអាចចូល
រមួ ល់ការកាតរ់នែយការរាំពុលខ្យល់ 

- តរាងសប្មងស់ែិតិ15ណ លានការរញ្ហា រព់ី
អាជាញ ធ្រានសមតែរចិច 

២ វតតានអងាភាពទទួល
ខុ្សប្តូវគលើការអនុវតត 

គរៀរចាំឲ្យានជាអងាភាពមយួណ លាន
សាសភាពនិងយនតការប្គរប់្ោន់
សប្ារអ់នុវតតការង្ហរគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬលិខ្ិតរទោឋ ន នទ
គទៀតណ លានតនមលគសមើសតីពកីារចាតត់ាំង
សាសភាពអនរណ លប្តូវរាំគពញការង្ហរគនេះ  

៣ សរមមភាពជារណ់សតង គរៀរចាំជាតរាងណផនការសរមមភាព - តរាងណផនការសរមមភាព16ររស់អងាភាពណ ល
ទទួលខុ្សប្តូវការង្ហរគនេះ  

និង 

ចងប្រងរបាយការណ៍ររូសររុការង្ហរ
ប្រចាាំណខ្ 

- របាយការណ៍រូរសររុការង្ហរណ លាន
 តែគលខ្ និងការរញ្ហា រសុ់ពលភាពពីអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរចិច  

- ររូែត ររូភាព ណខ្សវគី អូ ឬឯរស្អរគផសងៗណ ល
រញ្ហា រអ់ាំពីសរមមភាពជារណ់សតង 

 
 
 
 
 

E៥. េចូនករលអំិត្នៃការម្ររយទុធម្ររឆំងៃលងការបំពលុសដ្ឋយេសមៃង 
 

កមមវត្ថុេចូនករលអំតិ្ E៥ 

 ការរ ាំខ្នគផសងៗ ណ លអាចរ៉ាេះពាល់ ល់ររសិ្អែ នរស់គៅររស់ប្រជាពលរ ឋអាចគរើតានគឡើងគប្កាមររូភាពគប្ចើន 
                                              
15 តាោងទី៤៣ 
16 តាោងទី៤២ 
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រនុងគនេះការរ ាំខ្នគោយសគមលងរជ៏ាមូលគ តុចាំរងមយួប្តវូានការគិតគូរឲ្យ មតច់តែ់វតីបតិការរ ាំខ្នគោយសគមលងភាគ
គប្ចើនប្តូវបានចាតទុ់រថ្នជាគរឿងស្អមញ្ា  ណ លណតងណតគរើតានជាគរឿយៗនិងជាធ្មមតគៅតមទីប្រជុាំជននន រ៉ាុណនត គយើងរ៏
គួរពិចារណចាំគពាេះចាំនុចមយួចាំនួន  ូចខ្ងគប្កាមគនេះ៖ 

- គៅតមមន្ីរគពទយ ទីវតតអារាម ទីសកាក ររូជានន រណា ល័យ...។ល។ គតើការរ ាំខ្នគោយសគមលងជារញ្ហា ប្រប្រតី
ណ រឬគទ? 

- អនរជិតខ្ងររស់អនរឡូឡា ឬជរគ់លៀងណប្សរគប្ចៀងគៅគពលយល់អាប្ធ្លត គតើគនេះជាររណីធ្មមតណ រឬគទ? 
ែវីតបតិការរ ាំខ្នគោយសគមលងគផសងៗគពលខ្លេះប្តូវបានចាតទុ់រថ្នជារញ្ហា ធ្មមត និងគពលខ្លេះមនិណមនជារញ្ហា ធ្មមត

ណ លប្តូវឲ្យធយើងរិតរូរពីរជនឈដ្ឋននជុាំវិញ (កផនលង នងិទតីាាំងផដលទទួលរងការបាំពុលរំខានធដ្យសធរលង) និងធោ នងធពល
ែងផដរ។ 

ន្គទសចរជាទីសគ្មាកកំស្ថន្តលំដ សគ្មាប់ស្ថធារណ្ៈជន្ទំងឡាយ ែូចគន្ោះ ភាព 
លកខណវិៃចិឆយ័នៃការវាយត្នមៃ ការវាយត្នមៃ ពិៃទ ុ

E៥.១.វតតានននវិធានការប្បយុទធប្បឆាំងនឹងការបាំពុលធដ្យសធរលង (សគមលង មបី្រ ូ
ខ្រា៉ា អូគខ្។ល។) 

ាន-មនិាន ១ 

 

(ែតល់ពិនទុ ១/១៣ ននពិនទុសរុបរបស់សូចនាករធោលននការប្រប់ប្រងនិងធរៀបចាំបរិស្ថនន) 
 

ការណណនំេម្រាបទ់ីម្រកុងសបកខភាព 
 

១. លកខណវិៃចិឆយ័ E៥.១៖ 
“វតតានននវិធានការប្បយុទធប្បឆាំងនឹងការបាំពុលធដ្យសធរលង (សគមលងមីប្រូ ខ្រា៉ា អូគខ្។ល។)” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោន” 
 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ វធិ្លនការប្រយុទធ
ប្រឆ្ាំងនឹងការ
រាំពុលគោយសគមលង  

សាំគៅ ល់វិធានការ យនតការឬសករមភាពធែនសងៗណ លសាំគៅទរស់្អក តន់ិងោរព់ិនយ័រាល់ការ
រ ាំខ្នគផសងៗណ លរងកគឡើងគោយសគមលងណ លរគញ្ចញពីប្រភពរាំពុលទាំងឡាយគប្កាមររូភាព
គផសងៗ។  

តមរយៈលរខណវនិិចឆយ័គនេះ វធិ្លនការទរស់្អក តន់ឹងការរ ាំខ្នគោយសគមលងគ ត្ តជាសាំខ្នគ់លើ
វិធានការជាំរុញការអនុវតតជារណ់សតងណតមយួគត ់គោយគ តុថ្នការរ ាំខ្នប្រគភទគនេះោន
លកខណៈធដ្យប្បធយលខ្ានាំង។ 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្នអវីណ លលរខណវនិិចឆយ័E៥.១ តប្មូវឲ្យទីប្រុងគររខភាពគរៀរចាំរញ្ាូ នមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ប្បសិទធិភាព” ននវធិ្លនការននការប្រយុទធប្រឆ្ាំងនឹងការរាំពុលគោយសគមលង។  វធិ្លនការគនេះ
សាំគៅរាំណតប់្តឹមវធិ្លនការជាំរញុការអនុវតតណតមយួគត។់  ូគចនេះ ទីប្រុងគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំននួគ ើមបី
ជាទុនសប្ារឲ់្យគណៈរាម ធ្ិការជាតិគធ្វើការវាយតនមល។ 
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លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៣ គ៖ឺ 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានវធិ្លនការប្រយុទធប្រឆ្ាំងនងឹការរាំពុលគោយសគមលង ណ លបានោរអ់នុវតត 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអងាភាពទទួលខុ្សប្តូវអនុវតតវធិ្លនការគនេះ 
- រង្ហា ញអាំពីសរមមភាពអនុវតតជារណ់សតងររស់អងាភាពគនេះ។ 
  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័E៥.១ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ-
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៣ ខ្ងគលើ។ 

 

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័E៥.១ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ វតតានវធិ្លនការ
ប្រយុទធប្រឆ្ាំងនឹង
ការរាំពុលគោយ
សគមលង 

គរៀរចាំជាវធិ្លន យនតការ ឬរទោឋ នគផសងៗ
សប្ារទ់រស់្អក តន់ិងោរព់ិនយ័ចាំគពាេះ
រាល់សរមមភាពណ លជាប្រភពននសគមលង
រ ាំខ្ន 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬនីតវិធិ្ីគផសងៗណ លាន
តនមលគសមើសតីពីការរាំណតវ់ធិ្លនការទរស់្អក តរ់ាល់
ការរ ាំខ្នគោយសគមលង 

២ វតតានអងាភាពាន
សមតែរិចចណ ល
ទទួលខុ្សប្តូវ 

គរៀរចាំឲ្យានជាអងាភាពមយួណ លាន
សាសភាពនិងយនតការប្គរប់្ោន់
សប្ារអ់នុវតតការង្ហរគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬលិខ្ិតរទោឋ ន នទ
គទៀតណ លានតនមលគសមើសតីពកីារចាតត់ាំង
សាសភាពអនរណ លប្តូវរាំគពញការង្ហរគនេះ  

៣ សរមមភាពជារណ់សតង គធ្វើការណរងណចរជាប្រុមការង្ហរតូចៗ
សប្ារ ់ចុេះប្តួតពិនិតយ (ប្រុមលាត) 

- រញ្ា ីរាយនមប្រុមការង្ហរទាំងគនេះ ណ លាន
ការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រទីប្រុង ឬអាជាញ ធ្រាន
សមតែរិចច 

និង 
គរៀរចាំជាតរាងណផនការសរមមភាព - តរាងណផនការសរមមភាព17ររស់អងាភាពណ ល

ទទួលខុ្សប្តូវ  

និង 

ចងប្រងរបាយការណ៍ររូសររុការង្ហរ
ប្រចាាំណខ្ 

- របាយការណ៍រូរសររុការង្ហរណ លាន
 តែគលខ្ និងការរញ្ហា រព់អីាជាញ ធ្រាន
សមតែរិចច  

- ររូែត ររូភាព ណខ្សវគី អូ ឬឯរស្អរគផសងៗណ ល
រញ្ហា រអ់ាំពីសរមមភាពជារណ់សតង 

 
 

E៦. េចូនករលអំិត្នៃនដ្រេូហម្ររតិបតិីការ 
 

 

កមមវត្ថុេចូនករលអំតិ្ E៦ 

ការអភវិឌ្ឍទីប្រុងតាំរវូឲ្យានការចូលរមួោាំប្ទពីប្គរភ់ាគ ី ណ លរនុងគនេះរិចចស ប្រតិរតតិការជាមយួន គូអភវិឌ្ឍគឺ

                                              
17 តាោងទី៤២ 
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ជារតត មនិអាចខ្វេះបានសាំរាររ់ណត ប្រគទសរាំពុងអភវិឌ្ឍ គពាលគឺការអភវិឌ្ឍជាការង្ហរចាំរងមយួណ លរ ឋបាលថ្នន រគ់ប្កាម
ជាតិប្តូវណសវងរររិចចស ការ ជាពិគសសគលើណផនររគចចរគទស និង ិរញ្ា វតែុពរីណត ប្គរន់ គូអភវិឌ្ឍនន និងភាគីពារព់ន័ធ
 នទគទៀត។ គយងតមចារស់តីពកីារប្គរប់្គងរ ឋបាលថ្នន រគ់ប្កាមជាតិ ថ្នន ររ់ាជធ្លនី គខ្តត ប្រុង ប្សុរ ខ្ណឌ  រ ឋបាលថ្នន រ់
គប្កាមជាតិតមលាំោរថ់្នន រទ់ាំងគនេះ ានសិទធិ និងកាតពវរិចចគមើលការខុ្សប្តូវ្្ល់ និងអភវិឌ្ឍមូលោឋ នររស់ខ្លួនតមតួនទ ី
និងភាររិចច ូចណ លចារប់្រគល់ជូន។  

គោយសមលងឹគមើលគ ើញអាំពសី្អរសាំខ្នន់នភាពជាន គូស ប្រតិរតតិការគនេះគ ើយ គទើរចាំនុចគនេះប្តូវបានចាតចូ់ល
ជាសូចនររលាំអិត១ននសូចនររគោលសតីពីការប្គរប់្គងនិងគរៀរចាំររសិ្អែ នគនេះ។ 
  

លកខណវិៃចិឆយ័នៃការវាយត្នមៃ ការវាយត្នមៃ ពិៃទ ុ
E៦.១.វតតាននដរូសេប្បតបិតតិការ ( ូចជា អងាការមិនណមនរោឋ ភិបាល អងាការអនតរជាតិ 
និងស ប្រតរតតិការគៅរនុ ងតាំរន ់ណ លទរទ់ងនឹងការរស្តញ្ហា រការយល់ ឹង ភាពស្អា ត 
និងការប្គរប់្គងសាំណល់)  

ាន-មនិាន ១ 

(ែតល់ពិនទុ ១/១៣ ននពិនទុសរុបរបស់សូចនាករធោលននការប្រប់ប្រងនិងធរៀបចាំបរិស្ថនន) 
 
 

ការណណនំេម្រាបទ់ីម្រកុងសបកខភាព 
 

១. លកខណវិៃចិឆយ័ E៦.១៖ 
“វតតាននដរូសេប្បតិបតតិការ ( ូចជា អងាការមិនណមនរោឋ ភិបាល អងាការអនតរជាតិ និងស ប្រតិរតតិការគៅរនុ ងតាំរន ់
ណ លទរទ់ងនឹងការរស្តញ្ហា រការយល់ ឹងអាំពីររសិ្អែ ន ភាពស្អា តឬការប្គរប់្គងសាំណល់)” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោន” 

 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ ន គូស 
ប្រតិរតតិការ 

សាំគៅ ល់នីតិបុរគល ឬរូបវនតបុរគល ណ លអាចជាស្អែ រន័ស្អធ្លរណៈ ឯរជន ជាតិ អនតរជាតិ 
ឯររាជយ ានគោលរាំណងគ ើមបសីរបុរសធ្ម ៌អភវិឌ្ឍ អភរិរស ឬធោលបាំណងប្សបចនាប់គផសងៗ
គទៀត និងណ លគ ើរតួជាភាគមីយួចូលរួរ ល់ការអនុវតតគាំគរាងអភវិឌ្ឍគផសងៗណ លអាជាញ ធ្រទីប្រុង
គររខភាពគនេះបានោរគ់ចញ។ 

 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័E៦.១ តប្មូវឲ្យទីប្រុងគររខភាពរង្ហា ញមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គ ឺ“ឯកស្រ” សប្មងព់ត័ា៌នអាំពីន គូស ប្រតិរតតិការ ឬអភវិឌ្ឍននណ លរោឋ បាលថ្នន រគ់ប្កាម
ជាតិថ្នន រប់្រុង/ខ្ណឌ បានគធ្វើការស ការរនុងការរាំគពញការង្ហររនលងមរ។  រនុងនយ័គនេះ ទីប្រុងគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខ
ខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំនួនគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យគណៈរាម ធ្កិារជាតិគធ្វើការវាយតនមល។ 

លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០២ គឺ៖ 
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- ពត័ា៌នអាំពីគាំគរាងអភវិឌ្ឍននណ លាន និងណ លពារព់ន័ធគៅនឹងលរខខ្ណឌ តប្មូវននននសូចនររគោលទ១ីគនេះ 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានន គូស ប្រតិរតតិការណ លចូលរមួអនុវតតគាំគរាងអភវិឌ្ឍទាំងគនេះ 
  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័E៦.១ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ-
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០២ ខ្ងគលើ។ 
 

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័E៦.១ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពីគាំគរាង
អភវិឌ្ឍននណ លាន 

គធ្វើសប្មងស់ែិតិអាំពគីាំគរាងទាំងឡាយ
ណ លពារព់ន័ធនងឹលរខខ្ណឌ តប្មូវនន
ននសូចនររគោលទី១ 

- តរាងសប្មងស់ែិតិណ លានការរញ្ហា រព់ី
អាជាញ ធ្រានសមតែរចិច 

២ វតតានន គូស ប្រតិរតតិការ
ណ លចូលរមួរនុងការអនុវតត
គាំគរាងអភវិឌ្ឍនមីយួៗ 

គធ្វើសប្មងស់ែិតិអាំពីន គូស ប្រតិរតតិការ 
ណ លបានចូលរមួរនុងការអនុវតតគាំគរាង 

- តរាងសប្មងស់ែិតិណ លានការរញ្ហា រព់ី
អាជាញ ធ្រានសមតែរចិច 

- លិខ្ិតរញ្ហា រព់ីការចូលរមួររស់ន គូស 
ប្រតិរតតិការ 

 
 

E៧. េចូនករលអំិត្នៃការស្វីដ្ំសណីរណដ្លគិត្ររូដ្លប់រិសាថ ៃ 
 

កមមវត្ថុេចូនករលអំតិ្ E៧ 

 ការរស់គៅ និងសុខ្ាភាពរស់គៅររស់ប្រជាជនពឹងណផារសាំខ្នគ់លើររសិ្អែ នមយួណ លស្អា តររសុិទធ។ រនុងនយ័គនេះ 
ការចូលរមួណែររាររសិ្អែ ននឹងបានជាប្រគយជនស៍ាំរារជ់នប្គរ់ៗ ររូ។ យ៉ា ងណមញិ គៅគលើពិភព- គោរ
ការរាំពុលររសិ្អែ នណ លរងកគប្ោេះថ្នន រជ់ាងគគគនេះ គឺការបាំពុលបរិយកាស។ គគសគងកតគ ើញថ្ន ការរាំពុលររយិកាស
គៅរនុងទីប្រុងភាគគប្ចើន គឺរណត លមរពឧីសម័នកាបនូឌីអកុសុីតណ លគរើតគចញពចីាំធេោះធប្បងឥនធនៈកនុងយនយនត។  

លរខណវនិិចឆយ័E៧.១.ានគោលរាំណង ូចោន នងឹលរខណវនិិចឆយ័E៤.១. (សតីពកីារបាំពុលខ្នយល់)។រ៉ាុណនត អវី
ណ លខុ្សោន គឺប្ោនណ់តលរខណវនិិចឆយ័គនេះគ ត្ តចាំគពាេះវធិ្លនការកាតរ់នែយការរាំពុលខ្យល់និងឈាន ល់យនត-ការោរឲ់្យ
ានមគធ្ាបាយគធ្វើ ាំគណើ រណ លានការគិតគូរ ល់ររសិ្អែ ន។  

លកខណវិៃចិឆយ័នៃការវាយត្នមៃ ការវាយត្នមៃ ពិៃទ ុ
E៧.១.វតតានននមគធ្ាបាយគធ្វើ ាំគណើ រណ លគលើរទឹរចតិត ល់ការគិតគូរពីររសិ្អែ ន 
(ឧទ រណ៍ ូចជា រែយនតប្រុង រែយនតគធ្វើ ាំគណើ រគោយថ្នមពលអគាិសនី។ល។)  

ាន-មនិាន ១ 

(ែតល់ពិនទុ ១/១៣ ននពិនទុសរុបរបស់សូចនាករធោលននការប្រប់ប្រងនិងធរៀបចាំបរិស្ថនន) 
 

ការដណ្នំាសគ្មាប់ទីគ្កុងគបកខភាព 
 

១. លកខណវិៃចិឆយ័ E៧.១៖ 
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“វតតានននរធ នោាយធ វើដាំធណើរផដលធលើកទឹកចតិតដលក់ាររិតរូរពីបរិស្ថនន (ឧទ រណ៍ ូចជា រែយនតប្រុង 
រែយនតគធ្វើ ាំគណើ រគោយថ្នមពលអគាិសនី ។ល។)” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោន” 

 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ មគធ្ាបាយគធ្វើ ាំគណើ រ
ណ លគលើរទឹរចិតត ល់
ការគិតគូរពីររសិ្អែ ន 

សាំគៅ ល់រធបៀបននការធ វើដាំធណើរស្ធារណៈទាំងឡាយណណ លរិនបងកែលប ោះពាល់
ជាអវជិាាន ល់ររសិ្អែ នជុាំវញិ (ររយិកាស) ឬបងកែលប ោះពាល់តិចតចួ ឬែលប ោះពាល់
ធនាោះប្តូវានកាត់បនថយគធ្ៀរនឹងរគរៀរ (មគធ្ាបាយ) ចាស់។ 

 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័E៧.១តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពរង្ហា ញមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ប្បសទិធិភាព” ននការជាំរញុោាំប្ទឲ្យានមគធ្ាបាយគធ្វើ ាំគណើ រណ លគិតគូរ ល់ររសិ្អែ ន។ 
 ូគចនេះ ទីប្រងុគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំនួនគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យគណៈរាម ធ្ិការជាតិគធ្វើការវាយតនមល។ 

លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៣ គ៖ឺ 
- ពត័ា៌នអាំពីប្រគភទគផសងៗននមគធ្ាបាយគធ្វើ ាំគណើ រស្អធ្លរណៈណ លគិតគូរ ល់ររសិ្អែ នណ លោរឲ់្យ ាំគណើ រការ 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវជាប្រចាាំគលើមគធ្ាបាយគធ្វើ ាំគណើ រទាំងគនេះ 
- រង្ហា ញអាំពីលទធផល ាំគណើ រការជារណ់សតង។ 
  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័E៧.១ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ-
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៣ ខ្ងគលើ។ 
 

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័E៧.១ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពីប្រគភទគផសងៗនន
មគធ្ាបាយគធ្វើ ាំគណើ រស្អធ្ល-
រណៈណ លគិតគូរ ល់ររសិ្អែ ន 

គធ្វើសប្មងស់ែិតិអាំពមីគធ្ាបាយគធ្វើ ាំគណើ រ
ស្អធ្លរណៈណ លគតិគូរ ល់ររសិ្អែ នគៅ 
តមប្រគភទនីមយួៗណ លាន 

- តរាងសប្មងស់ែិតិ18ណ លានការរញ្ហា រ ់
ពីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

២ វតតានអងាភាពានសមតែរចិច
ទទួលខុ្សប្តូវគលើមគធ្ាបាយ
គធ្វើ ាំគណើ រស្អធ្លរណៈ 

គរៀរចាំឲ្យានជាអងាភាពមយួណ លាន
សាសភាពនិងយនតការប្គរប់្ោន់
សប្ារអ់នុវតតការង្ហរគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬលិខ្ិតរទោឋ ន
 នទគទៀតណ លានតនមលគសមើសតីពីការចាត ់
តាំងសាសភាពអនរណ លប្តវូរាំគពញ
ការង្ហរគនេះ  

៣ លទធផល ាំគណើ រការជារណ់សតង គរៀរចាំជាតរាងសរមមភាព ាំគណើ រការ 
(ចល័ត) ប្រចាាំនែៃ ឬប្រចាាំសបាត  ៍ 

- តរាងគា៉ា ងគពល ាំគណើ រការ19ណ លាន
ការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

                                              
18 តារាងទី១០ 
19 តារាងទី១១ 
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និង 
របាយការណ៍អាំពីលទធផលននការោរឲ់្យ
 ាំគណើ រការមគធ្ាបាយ ឹរជញ្ាូ នទាំង
គនេះ 

- របាយការណ៍រូរសររុលទធផលណ ល 
ានការរញ្ហា រសុ់ពលភាពពអីាជាញ ធ្រ 
ានសមតែរចិច 

 
 

E៨. េចូនករលអំិត្នៃការសម្ររមី្រាេថ់ាមពលណដ្លគិត្ររូដ្លប់រិសាថ ៃ 
 

កមមវត្ថុេចូនករលអំតិ្ E៨ 
 

 ជាការពិត មនុសស និងធ្មមជាតិានទាំនរទ់ាំនងោន យ៉ា ងជតិសនិទធ។ សរមមភាពររស់មនុសសរណតងណតានអាំគពើគោយ 
្្ល់ គោយប្រគយលគលើធ្មមជាតិ និងររសិ្អែ ន  (អាចជាឥទធិពលវជិាាន ឫអវជិាាន) គ ើយគពលខ្លេះប្រភពធ្នធ្លនធ្មមជាតិ
អាចសឹររចិរលិជារនតរនត រគ់ោយស្អរណតតាំរវូការមនិគចេះឈររ់រស់មនុសស។ 

រចចុរបនន គ ើមបធី្លននិរនតរភាពននការគប្រើប្បាស់ធ្នធ្លនធ្មមជាតិ ការគប្រើប្បាស់ប្រភពធ្នធ្លនណ លរគរើតគឡើងវញិ
 ូចជា៖ ពនលឺប្ពេះអាទិតយ ទរឹ ខ្យល់... បាននងឹរាំពុងប្តូវបានយរច់ិតតទុរោរយ់៉ា ងខ្ល ាំង។ 

 
លកខណវិៃចិឆយ័នៃការវាយត្នមៃ ការវាយត្នមៃ ពិៃទ ុ

E៨.១.វតតោនសករមភាព នងិវិធានការធលើកទឹកចិតត ល់សរនបទាធទសចរណ៍ 
(សណឋ ោរ គភាជនីយោឋ ន។ល។) និងប្បជាពលរដឋឲ្យគប្រើប្បាស់ថារពល
ផដលកធកើតធឡើងវិញ (Renewable Energy)  

ាន-មនិាន ១ 

E៨.២.ភាគរយននការធប្បើប្ាស់ថារពលផដលកធកើតធឡើងវិញគៅតម
សរនបទាធទសចរណ៍ (សណឋ ោរ គភាជនីយោឋ ន។ល។) 

យ៉ា ងគហចណស់ាន៣០%
ននចាំនួនសមបទគទសចរណ៍

សររុរនុងទីប្រុង 

១ 

E៨.៣.វតតានសករមភាព នងិវិធានការធលើកទឹកចិតត ល់សរនបទាធទសចរណ៍ 
(សណឋ ោរ គភាជនីយោឋ ន។ល។) និងប្បជាពលរដឋរនុងការសននសាំសាំនចការ
ធប្បើប្ាស់ (Efficient Energy use) (ឧទ រណ៍ ការគប្រើប្បាស់អាំពូលសីុ
ថ្នមពលតិច ការគប្រើប្បាស់គស្អរ ត្ ចអ់គាិសនីគោយសវ័យប្រវតតិតម
សណឋ ោរ។ល។) 

ាន-មនិាន ១ 

 

(ែតល់ពិនទុ ៣/១៣ ននពនិទុសរុបរបស់សូចនាករធោលននការប្រប់ប្រងនិងធរៀបចាំបរិស្ថនន) 
 

ការណណនំេម្រាបទ់ីម្រកុងសបកខភាព 
 

១. លកខណវិៃចិឆយ័ E៨.១៖ 
“វតតានសករមភាព នងិវិធានការធលើកទឹកចិតត ល់សរនបទាធទសចរណ៍ (សណឋ ោរ គភាជនីយោឋ ន។ល។) និងប្បជាព
ល-រដឋឲ្យគប្រើប្បាស់ថារពលផដលកធកើតធឡើងវិញ (Renewable Energy)” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោន” 
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ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ សរមមភាពនងិវធិ្លន
ការគលើរទឹរចិតតឲ្យ
គប្រើប្បាស់ថ្នមពល
ណ លរគរើតគឡើង
វញិ 

សាំគៅ ល់វិធានការ ឬយនតការធលើកទឹកចិតតឲ្យគប្រើប្បាស់ប្រភពថ្នមពលណ លកធកើតធឡើងវិញ 
(ការគប្រើប្បាស់ប្រររគោយនិរនតរភាពនិងអាចគប្រើប្បាស់គឡើងវញិ)  ូចជា៖ ពនលឺប្ពេះអាទិតយ 
ខ្យល់ ទឹរ...។ 
វធិ្លនការគលើរទឹរចិតតមនិសាំគៅណតគលើវធិ្លនការជាំរញុការអនុវតតគោយចាររ់ងខាំគនេះគទ។ 
ររណីគនេះ ការគលើរទរឹចិតតគ(ឺអាចជាការោាំប្ទខាងផែនកស្មនរតឲី្យអនុវតតអវមីយួ គោយអាចភាា រ់
ជាមយួការតបសនងអវមីយួ)។ 

២ សមបទគទសចរណ៍ សាំគៅ ល់ទីតាាំងធសវាករមទាំងឡាយណណ លរាំគរ ើឲ្យ ល់វស័ិយគទសចរណ៍។  
៣ ប្រជាពលរ ឋ សាំគៅ ល់លាំធៅដ្ឋននរបស់ប្បជាពលរដឋទូធៅណ លរាំគរ ើការរនុងគោលរាំណងសប្ារក់ារស្អន រ់

គៅជាចាំរង។ ប្តូវបានរាររ់ញ្ចូ លផងណ រនូវផ្េះជួល រុរ ីអា្តណ់មន។ល។ 

ណតមនិប្តូវបានរាររ់ញ្ចូ លគទនូវទីតាំងមយួចាំនួន ូចជា៖ អោរប្រុម ៊ាុន 
អោរការយិល័យទូគៅ ហងលរទ់ាំនិញ គភាជនីយោឋ ន ។ល។  

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័E៨.១ តប្មូវឲ្យទីប្រុងគររខភាពរង្ហា ញមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ប្បសិទធិភាព” ននវធិ្លនការគលើរទឹរចិតតឲ្យគប្រើប្បាស់ថ្នមពលណ លរគរើតគឡើងវញិ។  ូគចនេះ 
ទីប្រុងគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំននួគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យគណៈរាម ធ្ិការជាតិគធ្វើការវាយតនមល។ 

លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៥ គឺ៖ 
- ពត័ា៌នអាំពីប្រគភទគផសងៗននសមបទគទសចរណ៍(ណ លាន) 
- ពត័ា៌នអាំពីចាំននួប្រជាពលរ ឋ(ណ លាន) 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានវធិ្លនការគលើរទឹរចតិតឲ្យគប្រើប្បាស់ថ្នមពលរគរើតគឡើងវញិ(ណ លាន) 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវជាប្រចាាំគលើការអនុវតតវធិ្លនការណ លបានោរគ់ចញ 
- រង្ហា ញអាំពីសរមមភាពអនុវតតជារណ់សតងររស់អងាភាពទទលួខុ្សប្តូវគនេះ។ 
  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័E៨.១ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ-
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៥ ខ្ងគលើ។ 

 

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័E៨.១ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
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១ ពត័ា៌នអាំពីប្រគភទគផសងៗ
ននសមបទគទសចរណ៍
(ណ លាន) 

គធ្វើសប្មងស់ែិតិអាំពទីីសមបទគទសចរណ៍
(ណ លាន) 

- តរាងសប្មងស់ែិតិ20ណ លានការរញ្ហា រព់ី
អាជាញ ធ្រានសមតែរចិច 

២ ពត័ា៌នអាំពចីាំននួប្រជាជន 
(ណ លាន) 

គធ្វើសប្មងស់ែិតិអាំពីលាំគៅោឋ នប្រជាពលរ ឋ
ណ លាន 

- តរាងសប្មងស់ែិតិ21ណ លានការរញ្ហា រព់ី
អាជាញ ធ្រានសមតែរចិច 

៣ វតតានវធិ្លនការគលើរទឹរ
ចិតតឲ្យានការគប្រើប្បាស់
ធ្នធ្លនរគរើតគឡើងវញិ 

គរៀររាងជាវធិ្លន យនតការ ឬរង្ហវ នគ់ផសងៗ
សប្ារគ់លើរទឹរចិតតចាំគពាេះរាល់ការចូល
រមួគប្រើប្បាស់ធ្នធ្លនរគរើតគឡើងវញិ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬនីតវិធិ្ីគផសងៗ
ណ លានតនមលគសមើសតីពីការរាំណតក់ារគលើរ
ទឹរចិតតឲ្យានការគប្រើប្បាស់ធ្នធ្លនរគរើត
គឡើងវញិ 

៤ វតតានអងាភាពានសមតែ
រិចចទទួលខុ្សប្តូវ
ជាប្រចាាំគលើការអនុវតត 

គរៀរចាំឲ្យានជាអងាភាពមយួណ លាន
សាសភាពនិងយនតការប្គរប់្ោន់
សប្ារអ់នុវតតការង្ហរគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬលិខ្ិតរទោឋ ន
 នទគទៀតណ លានតនមលគសមើសតីពីការចាត់
តាំងសាសភាពអនរណ លប្តវូរាំគពញ
ការង្ហរគនេះ  

៥ សរមមភាពជារណ់សតង គរៀរចាំជាតរាងណផនការសរមមភាព - តរាងណផនការសរមមភាព22ររស់អងាភាព
ណ លទទួលខុ្សប្តូវការង្ហរគនេះ  

និង 

ចងប្រងរបាយការណ៍ររូសររុការង្ហរ
ប្រចាាំណខ្ 

- របាយការណ៍រូរសររុការង្ហរណ លាន
 តែគលខ្ និងការរញ្ហា រព់អីាជាញ ធ្រាន
សមតែរិចច  

- ររូែត ររូភាព ណខ្សវគី អូ ឬឯរស្អរគផសងៗ
ណ លរញ្ហា រអ់ាំពីសរមមភាពជារណ់សតង 

 

២. លកខណវិៃិចឆយ័ E៨.២៖ 
“ភាគរយននការធប្បើប្ាស់ថារពលផដលកធកើតធឡើងវិញគៅតមសរនបទាធទសចរណ ៍ (សណឋ ោរ គភាជនីយ-
ោឋ ន។ល។)”  
“នឹងផតល់ជូន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោនសរនបទាធទសចរណ៍យ នងធោចណស់៣០%ននចាំនួនសរុបធប្បើប្ាស់ 
ថារពលផដលកធកើតធឡើងវិញ” 
 
 
 
 
 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ ការគប្រើប្បាស់ សាំគៅ ល់ការទញយរ ប្សូរយរ រាំណលងប្រភពថ្នមពលផដលកធកើតធឡើងវិញ (ការគប្រើ

                                              
20 តារាងទី២៣ 
21 តារាងទី២0 
22 តារាងទី ៤២ 
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ថ្នមពលណ លរគរើត
គឡើងវញិ 

ប្បាស់ប្រររគោយនិរនតរភាពនិងអាចគប្រើប្បាស់គឡើងវញិ)  ូចជា៖ ពនលឺប្ពេះអាទតិយ ខ្យល់ 
ទឹរ...។ 

២ សមបទគទសចរណ៍ សាំគៅ ល់ទីតាាំងធសវាករមទាំងឡាយណណ លរាំគរ ើឲ្យ ល់វស័ិយគទសចរណ៍។  
 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័E៨.២តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពរង្ហា ញមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា 
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គ ឺ “ចាំនួន” (បរិោណ) ននអនរណ លបានចូលរមួោាំប្ទវធិ្លនការគលើរទឹរចិតតឲ្យ
គប្រើប្បាស់ថ្នមពល ណ លរគរើតគឡើងវញិណ លបានោរគ់ចញ។  ូគចនេះ ទីប្រងុគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវ
មយួចាំនួនគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យគណៈរាម ធ្ិការជាតិគធ្វើការវាយតនមល។ 

លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៤ គឺ៖ 
- ពត័ា៌នអាំពីប្រគភទគផសងៗននសមបទគទសចរណ៍(ណ លាន) 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានវធិ្លនការគលើរទឹរចតិតឲ្យគប្រើប្បាស់ថ្នមពលរគរើតគឡើងវញិ (ណ លាន) 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវជាប្រចាាំគលើការអនុវតតវធិ្លនការណ លបានោរគ់ចញ 
- រង្ហា ញអាំពីលទធផល ឬការោាំប្ទររស់ស្អធ្លរណជនចាំគពាេះវធិ្លនការ ឬយនតការណ លបានោរគ់ចញ។ 
  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័E៨.១ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ-
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៤ ខ្ងគលើ។ 
 

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័E៨.២ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពីប្រគភទគផសងៗនន
សមបទគទសចរណ៍ណ លាន 

គធ្វើសប្មងស់ែិតិអាំពទីីសមបទ
គទសចរណ៍ (ណ លាន) 

- តរាងសប្មងស់ែិតិ23ណ លានការរញ្ហា រ់
ពីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

២ វតតានវធិ្លនការគលើរទឹរចិតតឲ្យ
ានការគប្រើប្បាស់ធ្នធ្លនរគរើត
គឡើងវញិ 

គរៀររាងជាវធិ្លន យនតការ ឬរង្ហវ ន់
គផសងៗសប្ារគ់លើរទឹរចិតតចាំគពាេះ
រាល់ការចូលរមួគប្រើប្បាស់ធ្នធ្លន
រគរើតគឡើងវញិ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬនីតវិធិ្ីគផសងៗ
ណ លានតនមល គសមើសតីពីការរាំណតក់ារ
គលើរទឹរចិតតឲ្យានការគប្រើប្បាស់ធ្នធ្លន
រគរើតគឡើងវញិ 

៣ វតតានអងាភាពានសមតែរចិច
ទទួលខុ្សប្តូវជាប្រចាាំគលើការ
អនុវតត 

គរៀរចាំឲ្យានជាអងាភាពមយួណ ល
ានសាសភាពនិងយនតការប្គរ់
ប្ោនស់ប្ារអ់នុវតតការង្ហរគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬលិខ្ិតរទោឋ ន
 នទគទៀតណ លានតនមលគសមើសតីពីការចាត់
តាំងសាសភាពអនរណ លប្តវូរាំគពញ
ការង្ហរគនេះ  

៤ លទធផលណ លសគប្មចបាន រញ្ហា ររ់ង្ហា ញពីការោាំប្ទររស់
ស្អធ្លរណជនចាំគពាេះវធិ្លនការណ ល
បានោរគ់ចញគឺានសមបទ
គទសចរណ៍យ៉ា ងតិច៣០%ននចាំនួន

- តរាងសប្មងស់ែិតិ24ណ លានការរញ្ហា រ់
ពីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

                                              
23 តារាងទី ២៣ 
24 តារាងទី ២៣ 



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 32 

សររុណ លានគប្រើប្បាស់ប្រភព
ថ្នមពលណ លរគរើតគឡើងវញិ 

 

៣. លកខណវិៃិចឆយ័ E៨.៣៖ 
“វតតានសករមភាព នងិវិធានការធលើកទឹកចិតត ល់សរនបទាធទសចរណ៍ (សណឋ ោរ គភាជនីយោឋ ន។ល។) និងប្បជាព
ល-រដឋរនុងការសននសាំសាំនចការធប្បើប្ាស់ (Efficient Energy use) (ឧទ រណ៍ ការគប្រើប្បាស់អាំពូលសីុថ្នមពលតិច ការ
គប្រើប្បាស់គស្អរ ត្ ចអ់គាិសនីគោយសវ័យប្រវតតិតមសណឋ ោរ។ល។)” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោន” 

 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ សរមមភាពនងិវធិ្លន
ការគលើរទឹរចិតតឲ្យ
គប្រើប្បាស់ថ្នមពល
គោយសនសាំសាំនច 

សាំគៅ ល់វិធានការ ឬយនតការធលើកទឹកចិតតឲ្យគប្រើប្បាស់ថ្នមពលឲ្យបានប្តឹមប្តូវ នងិសម
ប្សរតមតប្មូវការរាំណត ់គជៀសវាងការគប្រើប្បាស់ខ្ាេះខ្ា យ (ប្តូវគប្រើប្បាស់ឲ្យចាំគោលគៅ 
ប្តូវតមគពលគវោនិងកាលៈគទសៈ និងប្រររគោយប្រសិទធភាព)។  
 
វធិ្លនការគលើរទឹរចិតតមនិសាំគៅណតគលើវធិ្លនការជាំរញុការអនុវតតគោយចាររ់ងខាំគនេះគទ។ រនុង
នយ័គនេះ ការគលើរទឹរចិតតគជឺាការោាំប្ទខាងផែនកស្មនរតីឲ្យអនុវតតអវីមយួ គោយអាចនងឹានការ
តបសនង អវមីយួ។ 

២ សមបទគទសចរណ៍ សាំគៅ ល់ទីតាាំងធសវាករមទាំងឡាយណណ លរាំគរ ើឲ្យ ល់វស័ិយគទសចរណ៍។  
៣ ប្រជាពលរ ឋ សាំគៅ ល់លាំធៅដ្ឋននរបស់ប្បជាពលរដឋទូធៅណ លរាំគរ ើការរនុងគោលរាំណងសប្ារក់ារស្អន រ់

គៅជាចាំរង។ ប្តូវបានរាររ់ញ្ចូ លផងណ រនូវផ្េះជួល រុរ ីអា្តណ់មន។ល។ 

ណតមនិប្តូវបានរាររ់ញ្ចូ លគទនូវទីតាំងមយួចាំនួន ូចជា៖ អោរប្រុម ៊ាុន 
អោរការយិល័យទូគៅ ហងលរទ់ាំនិញ គភាជនីយោឋ ន ។ល។  

 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័E៨.៣ តប្មូវឲ្យទីប្រុងគររខភាពរង្ហា ញមរ (រ.ជ.វ.ទ.) សប្ារជ់ា
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ប្បសទិធិភាព” ននវធិ្លនការគលើរទឹរចិតតឲ្យគប្រើប្បាស់ថ្នមពលគោយសនសាំសាំនច។  ូចគចនេះ 
ទីប្រុងគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំននួគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យគណៈរាម ធ្ិការជាតិគធ្វើការវាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៥ គឺ៖ 
- ពត័ា៌នអាំពីប្រគភទគផសងៗននសមបទគទសចរណ៍(ណ លាន) 
- ពត័ា៌នអាំពីចាំននួប្រជាពលរ ឋ(ណ លាន) 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានវធិ្លនការគលើរទឹរចតិតឲ្យគប្រើប្បាស់ថ្នមពលគោយសនសាំសាំនច (ណ លាន) 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវជាប្រចាាំគលើការអនុវតតវធិ្លនការណ លបានោរគ់ចញ 
- រង្ហា ញអាំពីសរមមភាពអនុវតតជារណ់សតងររស់អងាភាពទទលួខុ្សប្តូវ។ 
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ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័E៨.៣ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ-
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៥ ខ្ងគលើ។ 
 

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័E៨.៣ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពីប្រគភទគផសងៗនន
សមបទគទសចរណ៍(ណ លាន) 

គធ្វើសប្មងស់ែិតិអាំពទីីសមបទ
គទសចរណ៍(ណ លាន) 

- តរាងសប្មងស់ែិតិ25ណ លានការរញ្ហា រព់ី
អាជាញ ធ្រានសមតែរចិច 

២ ពត័ា៌នអាំពចីាំននួប្រជាជន  
(ណ លាន) 

គធ្វើសប្មងស់ែិតិអាំពីលាំគៅោឋ ន
ប្រជាពលរ ឋ(ណ លាន) 

- តរាងសប្មងស់ែិតិ26ណ លានការរញ្ហា រព់ី
អាជាញ ធ្រានសមតែរចិច 

៣ វតតានវធិ្លនការគលើរទឹរចិតត
 ល់ការគប្រើប្បាស់ថ្នមពល
គោយសនសាំសាំនច 

គរៀរចាំជាវធិ្លន យនតការ ឬរង្ហវ ន់
គផសងៗសប្ារគ់លើរទឹរចិតតចាំគពាេះ
រាល់ការចូលរមួសនសាំសាំនចការ
គប្រើប្បាស់ថ្នមពល 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬនីតវិធិ្ីគផសងៗ
ណ លានតនមល គសមើសតីពីការរាំណតក់ារ
គលើរទឹរចិតតឲ្យានការគប្រើប្បាស់ថ្នមពល
គោយសនសាំសាំនច 

៤ វតតានអងាភាពានសមតែរចិច
ទទួលខុ្សប្តូវជាប្រចាាំគលើការ
អនុវតត 

គរៀរចាំឲ្យានជាអងាភាពមយួណ ល
ានសាសភាពនិងយនតការ
ប្គរប់្ោនស់ប្ារអ់នុវតតការង្ហរគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬលិខ្ិតរទោឋ ន
 នទគទៀតណ លានតនមលគសមើសតីពីការចាត់
តាំងសាសភាពអនរណ លប្តវូរាំគពញ
ការង្ហរគនេះ  

៥ សរមមភាពជារណ់សតង គរៀរចាំជាតរាងណផនការសរមមភាព - តរាងណផនការសរមមភាពររស់អងាភាព
ណ លទទួលខុ្សប្តូវការង្ហរគនេះ  

និង 

ចងប្រងរបាយការណ៍ររូសររុការ
ង្ហរប្រចាាំណខ្ 

- របាយការណ៍រូរសររុការង្ហរណ លាន
 តែគលខ្ និងការរញ្ហា រព់អីាជាញ ធ្រាន
សមតែរិចច  

- ររូែត ររូភាព ណខ្សវគី អូ ឬឯរស្អរគផសងៗ
ណ លរញ្ហា រអ់ាំពីសរមមភាពជារណ់សតង 

                                              
25 តារាងទី ២៣ 
26 តារាងទី ២១ 
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ណ្ែកទី២ 
េចូនករសោលនៃភាពសាា ត្ 

ភាពស្អា តគៅតមទីស្អធ្លរណៈគឺចាំនុចសាំខ្នរ់នុងការគលើររមពស់គស្អភណ័ភាព នងិភាពទរទ់ញគៅរនុងទីប្រងុរ៏
 ូចជាសុខ្ាលភាពររស់ប្រជាពលរ ឋ។ ជាការពតិ ភាពស្អា តគៅតមទសី្អធ្លរណៈអាប្ស័យគលើអារ-របរិរយិររស់រុគាល
ាន រ់ៗ  គ ើយការគិតគូរណែទាំទីរណនលងស្អធ្លរណៈទមទរឲ្យានការចូលរមួទាំងអស់ោន ។  

រនុងសូចនររគោលទ២ីគនេះ ទីតាំងណ លចាតទុ់រជាទីរណនលងស្អធ្លរណៈាន៣គឺ៖  
- ទីតាំង និងគ ោឋ រចនសមពន័ធ រ ិសណឋ ររចិចសប្ារទ់ទួលគភញៀវគទសចរ (អាោររ ឋបាលស្អធ្លរណៈ មជឈមណឌ ល
ពតា៌ន តាំរនន់រតង នងិមជឈមណឌ លពាណិជារមម...)  

- រមណីយោឋ នគទសចរណ៍ នងិឧទាននន (ស្អរមន្ីរ សួនសតវ ប្បាស្អទ គននរ និងឧទានរាំស្អនត...) 
- ផលូវស្អធ្លរណៈ (ផលូវ និងវែិីសាំខ្ន់ៗ ...)។ 

ជាការពិត សូចនររគោលទី២ ណ លបានគប្ជើសគរ ើសសប្ារក់ារប្រលងប្រណាំងទីប្រុងស្អា តគ ត្ តគលើការែលឹងណែលង
រវាងស្អែ នភាពជារណ់សតងននទិ ឋភាពរមួគៅតមទសី្អធ្លរណៈររស់ទីប្រុងគររខភាព នងិរប្មតិននការយរចតិតទុរោរគ់លើភាព
ស្អា ត នងិវធិ្លនការររស់អាជាញ ធ្រទីប្រុង។ 
 សូចនាករធោលសតីពីភាពស្អនតធនោះ រឺជាប្បធានបទផដលែតល់ពិនទុធប្ចើនជាងធរកនុងសតងដ់្ទីប្កុងស្អនត។ ជាទូគៅ
រ ូ៏ចជាប្រជាពលរ ឋ ររូភាពគស្អភណ័ភាពខ្ងគប្ៅននទបី្រុងគឺជារតត ទរទ់ញ ាំរងូរាំផុតសាំរារគ់ភញៀវគទសចរ និងប្រជា-
ពលរ ឋរនុង ាំគណើ ររាំស្អនតររស់ពួរោត។់ មា៉ាងគទៀត  គប្ៅពីគស្អភណ័ភាពណផនរខ្ងគប្ៅគនេះ រញ្ហា អនមយ័ និងលរខណៈ
ពិគសសននវរបធ្មរ៌រស់ទីប្រងុរជ៏ាចាំនុចប្តូវគិតគូរ នងិយរចិតតទុរោរផ់ងណ រ។ រនុងនយ័គនេះ ការយរចិតតទុរោរគ់លើ
សរមមភាពអវជិាានមយួចាំននួ ូចជា៖ ការគចាលសាំរាមគផតស ត្ ស ការកាតរ់នែយភាពរខ្វរណ់ លជាមូលគ តុននជាំងឺនលង
គផសងៗ សុទធសឹងជារញ្ហា ណ លប្តូវយរចិតតទុរោរប់្រយុទធប្រឆ្ាំងសាំគៅគធ្វើយ៉ា ងណឲ្យទីប្រុងានអនមយ័លា និងគស្អ-
ភណ័ភាពប្សស់ស្អា តគៅតមទីស្អធ្លរណៈ និងគៅតមទីប្រជុាំជនននររស់ខ្លួន។  

ការគិតគូរ ល់គរតិរភណឌ ស្អែ រតយរមមររស់សាំណងន់នគៅរនុងទីប្រុង (ណ លជាលរខណៈសាា ល់ពិគសសររស់
ប្រុងនីមយួៗ) នងឹចូលរមួ ល់ការផសពវផាយររស់ទីប្រងុ និងទរទ់ញគភញៀវគទសចរជាតិ អនតរជាតិឲ្យកានណ់តគប្ចើនណែម
គទៀត។ ទន្ឹមនឹងគនេះ ការគរៀរចាំរគរៀរគរៀររយចរាចរណ៍ និងមគធ្ាបាយគធ្វើ ាំគណើ ររនុងប្រុងរជ៏ាចាំណុចសាំខ្នគ់ួរយរចិតត
ទុរោរខ់្ពស់ គោយគ តុថ្នរិចចការទាំងគនេះនឹងមនិប្តមឹណតចូលរមួគលើររមពស់ភាពស្អា តគៅទីប្រុងរ៉ាុគណា េះគទ ណតវាណែមទាំង
រគងកើនទាំនុរចិតត និងភាពគពញចិតត ល់គភញៀវគទសចរណែមគទៀតផង។ 
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P១. េចូនករលអំិត្នៃភាពសាា ត្សៅទីកណៃៃងសាធារណៈ 
 

កមមវត្ថុេចូនករលអំតិ្ P១ 
 

ភាពស្អា តគៅទរីណនលងស្អធ្លរណៈគឺជារតត ចាាំបាចរ់នុងការគលើររមពស់គស្អភណ័ភាព នងិភាពទរទ់ញររស់ទីប្រងុ
គររខភាព។ រនុងនយ័តាំរវូឲ្យអាជាញ ធ្រទីប្រុងប្តូវយរច់ិតតទុរោរខ់្ពស់រនុងការររាឲ្យទរីណនលងគនេះស្អា ត។ 
  

 គ ើមបជីាជាំនួយ ល់ទីប្រងុគររខភាព រនុងការរាំគពញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងឡាយណ លជាការទមទរររស់សូចនររ
លមាតិ P១ គណៈរាម ធ្ិការសូមណណនាំអាំពីលរខណវនិិចឆយ័ទាំង ៣ ននសូចនររលមាតិគនេះ ល់ទីប្រុងគររខភាព  ូចខ្ង
គប្កាម៖ 
 

លកខណវិៃចិឆយ័នៃការវាយត្នមៃ ការវាយត្នមៃ ពិៃទ ុ
P១.១. ភាពស្អនតគៅតមកផនលងសាំខាន់ៗផដលអាចជាកផនលងទទួលស្ធារណៈជន  ូចជា
ការយិល័យរ ឋបាលស្អធ្លរណៈ តាំរនន់រតង ទសី្អន រក់ារពត័ា៌ន នងិទីផារសាំខ្ន់ៗ  

ាន-មនិាន ១ 

P១.២. គតើកផនលងទាាំងធនាោះគជឺារមមវតែុននការផែរកនានិងសោអនតយ៉ា ងគទៀតទតឬ់គទ? យ៉ា ងគហច
១ ងរនុង១នែៃ 

១ 

P១.៣. ាន ងុសាំរារប្គរប់្ោនគ់ៅតមទីកផនលងសាំខាន់ៗ ទាាំងធនាោះ ាន-មនិាន ១ 
 

(ែតល់ពិនទុ ៣/១៧ ននពិនទុសរុបរបសសូ់ចនាករធោលននភាពស្អនត) 
 

ការណណនំេម្រាបទ់ីម្រកុងសបកខភាព 
 

១. លកខណវិៃចិឆយ័ P១.១៖ 
“ភាពស្អនតគៅតមកផនលងសាំខាន់ៗណ លអាចជារណនលងទទលួស្អធ្លរណៈជន  ូចជាការយិល័យ រ ឋបាលស្អធ្លរណៈ 
តាំរនន់រតង ទីស្អន រក់ារពត័ា៌ន និងទីផារសាំខ្ន់ៗ ។” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោន” 

 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ ភាពស្អា ត ភាពស្អា តអាចរាំណតប់ានតមរយៈអវតតោននូវសោសធាត៣ុគឺ៖ ភាពរខ្វរ ់សាំរាម/ការ

សាំណល់គផសងៗណ លគៅរាយបា៉ា យ និងរលិនមនិលា។ 
២ រណនលងស្អធ្លរណៈ
សាំខ្ន់ៗ  

សាំគៅ ល់ទីរណនលងទាំងឡាយណណ លប្តូវបានគរៀរចាំគឡើងសាំរារទ់ទួលនិងអនុញ្ហា តឲ្យ
ស្ធារណជនទូធៅ (គោយមិនគិតពីគភទ អាយុ ស្អែ នភាពជីវភាព និនន ការស្អសន...) គចញ
ចូលបានធដ្យធសរី (គោយឥតគិតនែល គិតនែល ឬតប្មូវតមលរខខ្ណឌ ពាណិជារមមគផសងៗ)  រនុង
គោលរាំណងប្សបចនាប់ណ លអាចជា៖ សាំរារលាំណ  ឬគប្រើប្បាស់គសវារមមណមយួ...ជាគ ើម។ 
 ទីតាំងណ លអាចប្តូវបានចាតទុ់រជាទរីណនលងស្អធ្លរណៈសាំខ្ន់ៗ ជាអាទិភាព រមួាន៖ 
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-អោរស្អធ្លរណៈ27 
-មណឌ លសុខ្ភាព 
-ទីផារសាំខ្ន់ៗ  
-មជឈមណឌ លពាណិជារមម 
-មជឈមណឌ លពត័ា៌នគទសចរណ៍ 

 

-តាំរនន់រតង 
-សួនរុារ 
-ទីតាំងសាំរារគ់លងរឡីា 
-ចាំណតរែយនតប្រងុ/ឈនួល/រែយនតគទសចរណ៍ 
-ចាំណតស្អធ្លរណៈសាំរារយ់នជាំនិេះ 

 
ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 

 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័P១.១តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពរង្ហា ញមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ារមមវតែុ
ននការវាយតនមលគនេះគឺ “ចាំននួ” (បរិោណ) ទរីណនលងស្អធ្លរណៈសាំខ្ន់ៗ ណ លររាបានភាពស្អា ត។ រនុងនយ័គនេះ ទីប្រុង
គររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំនួនគ ើមបជីាមលូោឋ នសប្ារឲ់្យគណៈរាម ធ្ិការជាតិគធ្វើការវាយតនមល។ 

លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៣ គ៖ឺ 
- ពត័ា៌នអាំពីទីរណនលងស្អធ្លរណៈសាំខ្ន់ៗ  (ណ លាន) 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវជាប្រចាាំគលើការសាា តគៅតមទីរណនលងទាំងគនេះ 
- រង្ហា ញអាំពីសរមមភាពអនុវតត និងលទធផលជារណ់សតង។ 
  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័P១.១ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ-
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៣ ខ្ងគលើ។ 

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័P១.១ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពទីីរណនលង
ស្អធ្លរណៈសាំខ្ន់ៗ  
(ណ លាន) 

ប្សងស់ែិតិអាំពីទរីណនលងស្អធ្លរណៈសាំខ្ន់ៗ ទាំង
ឡាយ ណ លសែិតរនុងណ នសមតែរិចចររស់ខ្លួនរនុង
តរាងគាំរមូយួ ណ លានរញ្ហា រព់ីប្រគភទ និង
ពត័ា៌នគផសងៗអាំពទីីរណនលងទាំងគនេះ  

- តរាងសប្មងស់ែិតិ28ណ លានការរញ្ហា រ់
ពីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

២ វតតានអនរទទួលខុ្ស
ប្តូវគលើការសាា តគៅ
តមទរីណនលងទាំង
គនេះ 

រញ្ហា រព់ីវតតានអនរទទួលរន្ុរគលើការសាា តជា
ប្រចាាំគៅតមទីរណនលងទាំងគនេះណ លអាចជា៖ 

- ស្អែ រន័ ឬអងាភាពណ លប្គរប់្គងគលើទីរណនលង
គនេះ្្ល់  

- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែរិចចររស់
ខ្លួនគលើទីតាំងគនេះ 

- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីវតតាននងិចាំនួនអនរ
ណ លទទួលរន្ុរសាា តជាប្រចាាំគៅ
តមទីតាំងទាំងគនេះ (អងាការគលខ្/
រចនសមពន័ធ/ការចាតត់ាំង/រិចចសនា...)  

ឬ 
- ប្រុម ៊ាុនឯរជន - រិចចសនារវាងាច ស់ទីតាំង នងិប្រុម-

 ៊ាុនឯរជនណ លានរមមវតែុននការ
សាា តជាប្រចាាំគៅតមទីតាំងទាំងគនេះ 

                                              
27 អគារស្ថធារណ្ៈ៖ សំដៅ ល់អគារស្ថន ក់្ការថ លបំដរ ើដសវាក្មមស្ថធារណ្ៈ។ 
28 តារាងទី ០១ 
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- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែរិចចររស់
ភាគីជាាច ស់ទីតាំងគនេះ 

ឬ 

- អងាភាពណ លទទួលរន្ុរសាា តគៅតមទី
រណនលងទាំងគនេះតមការចាតត់ាំងររស់អាជាញ ធ្រ
ានសមតែរចិច 

- រិចចសនារវាងាច ស់ទីតាំង នងិអងាភាព 
គនេះ ណ លានរមមវតែុជាការសាា ត
ជាប្រចាាំគៅតមទីតាំងទាំងគនេះ 

- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែរិចចររស់ 
អងាភាពសាា ត 

- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែរិចចររស់
ភាគីជាាច ស់ទីតាំងគនេះ 

៣ លទធផលជារណ់សតង គរៀរចាំជារបាយការណ៍ររូភាពសតីពីគស្អភណឌ ភាព
គៅតមទីរណនលងស្អធ្លរណៈសាំខ្ន់ៗ នីមយួៗ 

- ររូែត ររូភាព ណខ្សវគី អូ ឬឯរស្អរ 
គផសងៗណ លរញ្ហា រអ់ាំពីទិ ឋភាពជារ ់
ណសតងគៅតមទីតាំងនីមយួៗ 

 

២. លកខណវិៃិចឆយ័ P១.២៖ 
“គតើរណនលងទាំងគនេះគឺជារមមវតែុ ននការផែរកនានិងសោអនតយ៉ា ងគទៀងទតណ់ រឬគទ?” 
“នឹងទទួលបាន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើានការណែររានិងសាា តយ នងធោចណស់១ដងកនុងរួយនែៃ” 
 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ ការណែររានិង
សាា ត 

រនុងនយ័គនេះសាំគៅ ល់ទធងវើទាំងឡាយណណ លប្តូវបានគិតគូរធ វើធឡើងធដ្យអងគភាពោន
សរតថកិចេណរួយជាកល់ាក ់រនុងគោលរាំណងគធ្វើយ៉ា ងណររាឲ្យបាននូវ “ភាពស្អនត” គៅតម
ទីរណនលងស្អធ្លរណៈសាំខ្ន់ៗ ទាំងគនេះ។  

ឧទាេរណ៍៖ សរមមភាពទាំងគនេះអាចជា ការោរគ់វនសាា ត ឬការចាតត់ាំងប្រុម/ជនណមយួ
ឲ្យគៅសាា តជាប្រចាាំជាគ ើម។ 

២ យ៉ា ងគហចណស់
១ ងរនុងមយួនែៃ 

ាននយ័ថ្ន គរើតគឡើងជាធរៀងរាល់នែៃគោយរាំណតជ់ាអរបររាិប្តឹម១ដងកនុងរួយនែៃ។ 

គោយណឡរ គោយគ តុថ្នការវាយតនមលតមរយៈលរខណវនិិចឆយ័គនេះប្តូវអនុវតតចាំគពាេះទីរណនលង
ស្អធ្លរណៈសាំខ្ន់ៗ  ណ លទតីាំងទាំងគនេះអាចានសណឋ ននិងប្រគភទខុ្សៗោន ។ ការរាំណត់
គនេះប្តូវបានណចរគចញជា ២ករណីគ៖ឺ 

- ចាំគពាេះទីរណនលងស្អធ្លរណៈសាំខ្ន់ៗ ទាំងឡាយណណ លជាទីតាំងរាំគរ ើឲ្យស្អែ រន័/
អងាភាពរ ឋបាលស្អធ្លរណៈណមយួ អតែនយ័ននពារយថ្ន “គរៀងរាល់នែៃ” អាចនឹងប្តូវ
រាំណតប់្តមឹនែៃគធ្វើការណ លអាចរារច់ារព់ីនែៃចន័-្សុប្រ ឬពនីែៃចន័្-គៅរ។៍ 

- ចាំគពាេះទីរណនលងស្អធ្លរណៈសាំខ្ន់ៗ គផសងគទៀតណ លជាទសី្អធ្លរណៈសុទធស្អធ្ណ ល
មនិរាំគរ ើជាទីតាំងសាំរារទ់ីតាំងរ ឋបាលណមយួគទគនេះ។ (ឧទាេរណ៍៖ សួនស្អធ្លរណៈ 
សួនសាំរាររុ់ារ...។ល។) អតែនយ័ននពារយថ្ន “គរៀងរាល់នែៃ” អាចនឹងប្តូវរាំណត់
តមនយ័ទូគៅ គពាលគឺចារព់ីនែៃចន័-្អាទិតយ។ 
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ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័P១.២តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពរង្ហា ញមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គ ឺ “ចាំននួ” (បរិោណ) ននការណែររាសាា តគៅតមទីរណនលងស្អធ្លរណៈសាំខ្ន់ៗ ឲ្យបានយ៉ា ង
គហច១ ងរនុង១នែៃ។  ូគចនេះ ទីប្រងុគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំននួគ ើមបជីាមូលោឋ នសប្ារឲ់្យគណៈ
រាម ធ្ិការជាតគិធ្វើការវាយតនមល។ 

លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៣ គ៖ឺ 
- ពត័ា៌នអាំពីទីរណនលងស្អធ្លរណៈសាំខ្ន់ៗ (ណ លាន) 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវជាប្រចាាំគលើការសាា តគៅតមទីរណនលងទាំងគនេះ 
- រង្ហា ញអាំពីសរមមភាពនងិលទធផលជារណ់សតង។ 

 

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័P១.២ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ-
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៣ ខ្ងគលើ។ 

 
តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័P១.២ 

ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពទីីរណនលង
ស្អធ្លរណៈសាំខ្ន់ៗ  
(ណ លាន) 

ប្សងស់ែិតិអាំពីទរីណនលងស្អធ្លរណៈសាំខ្ន់ៗ ទាំង
ឡាយ ណ លសែិតរនុងណ នសមតែរិចចររស់ខ្លួនរនុង
តរាងគាំរមូយួ ណ លានរញ្ហា រព់ីប្រគភទ និង
ពត័ា៌នគផសងៗអាំពទីីរណនលងទាំងគនេះ  

- តរាងសប្មងស់ែិតិ29ណ លានការ
រញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

២ វតតានអនរទទួលខុ្ស
ប្តូវគលើការសាា តគៅ
តមទរីណនលងទាំង
គនេះ 

រញ្ហា រព់ីវតតានអនរទទួលរន្ុរគលើការសាា តជា
ប្រចាាំគៅតមទីរណនលងទាំងគនេះណ លអាចជា៖ 

- ស្អែ រន័ ឬអងាភាពណ លប្គរប់្គងគលើទីរណនលង
គនេះ្្ល់  

- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែរិចចររស់ខ្លួន
គលើទីតាំងគនេះ 

- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីវតតាននងិចាំនួនអនរ
ណ លទទួលរន្ុរសាា តជាប្រចាាំគៅ
តមទីតាំងទាំងគនេះ (អងាការគលខ្/
រចនសមពន័ធ/ការចាតត់ាំង/រិចចសនា...)  

ឬ 

- ប្រុម ៊ាុនឯរជន - រិចចសនារវាងាច ស់ទីតាំង នងិប្រុម ៊ាុន
ឯរជនណ លានរមមវតែុននការសាា តជា
ប្រចាាំគៅតមទីតាំងទាំងគនេះ 

- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែរិចចររស់ភាគី
ជាាច ស់ទីតាំងគនេះ 

ឬ 

- អងាភាពណ លទទួលរន្ុរសាា តគៅតមទី
រណនលងទាំងគនេះតមការចាតត់ាំងររស់អាជាញ ធ្រ
ានសមតែរចិច 

- រិចចសនារវាងាច ស់ទីតាំង នងិអងាភាព
គនេះ ណ លានរមមវតែុជាការសាា តជា
ប្រចាាំគៅតមទីតាំងទាំងគនេះ 

                                              
29 តារាងទី ០១ 



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 39 

- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែរិចចររស់អងា-
ភាពសាា ត 

- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែរិចចររស់ភាគី
ជាាច ស់ទីតាំងគនេះ 

៣ សរមមភាពនងិ
លទធផលជារណ់សតង 

ការណណនាំររស់អាជាញ ធ្រទីប្រុងឲ្យាន
ការសាា តយ៉ា ងគទៀងទតគ់ៅតមទីរណនលង
ស្អធ្លរណៈសាំខ្ន់ៗ ទាំងគនេះ 

-  ីកា/ស្អរាចរណណនាំររស់ទីប្រុងគររខ
ភាព(រនុ ងររណីណ លរិចចការគនេះមិនណមន
ជាសមតែរិចចររស់ទីប្រុងគររខភាព ប្តូវ
ាន ីកាសគប្មច/ស្អរាចរណណនាំររស់
អាជាញ ធ្រណ លានសមតែរិចចគនេះអម
មរជាមយួ) 

និង 

គរៀរចាំជាតរាងអាំពីសរមមភាពននការសាា ត
សប្ារទ់ីតាំងនីមយួៗគោយានរញ្ហា រអ់ាំពី
ប្រគភទគផសងៗននការសាា ត និងភាពញឹរញារ់
ននការសាា ត(យ៉ា ងគហចណស់១ ងរនុង១នែៃ) 

- តរាងសប្មងស់ែិតិ30ណ លានការ
រញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

 

៣. លកខណវិៃិចឆយ័ P១.៣៖ 
“មានយុងសំរាមម្រគប់ម្រគាន់ដៅតាមទីក្ថនលងសំខាន់ៗទំាងដនោះ” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិនទុ ម្របសិនដបើអាចបង្វា ញថាមាន” 

 

 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ ធុ្ងសាំរាម រនុងនយ័គនេះ គយើងសាំគៅប្តឹម ុងសាំរារ រមតាណ លអាចប្តមឹែទុកសាំណលប់្រប់ប្បធភទរនុងចាំណុេះ

ណមយួ។ 
ធុ្ងសាំរាមប្តូវណតជា ងុសាំរារស្ធារណៈសាំរាប់ស្ធារណជន មនិណមនជាធុ្ងសាំរាមគៅតមតូរ
លរច់ាំណីអាហរ ឬហងទាំនញិណមយួណ លានគៅរនុងរមណីយោឋ នគនេះគទ។ 

២ រណនលងស្អធ្លរ
ណៈសាំខ្ន់ៗ  

សាំគៅ ល់ទីរណនលងទាំងឡាយណណ លប្តូវបានគរៀរចាំគឡើងសាំរារទ់ទួលនិងអនុញ្ហា តឲ្យ
ស្ធារណជនទូធៅ (គោយមិនគិតពីគភទ អាយុ ស្អែ នភាពជីវភាព និនន ការស្អសន...) គចញចូល
បានធដ្យធសរី (គោយឥតគិតនែល គិតនែល ឬតប្មូវតមលរខខ្ណឌ ពាណិជារមមគផសងៗ)  រនុង
គោលរាំណងប់្សបចនាប់ណ លអាចជា៖ សាំរារលាំណ  ឬគប្រើប្បាស់គសវារមមណមយួ...ជាគ ើម។  

ទីតាំងណ លអាចប្តូវបានចាតទុ់រជាទីរណនលងស្អធ្លរណៈសាំខ្ន់ៗ ជាអាទិភាព រមួាន៖ 
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-អោរស្អធ្លរណៈ31 
-មណឌ លសុខ្ភាព 
-ទីផារសាំខ្ន់ៗ  
-មជឈមណឌ លពាណិជារមម 
-មជឈមណឌ លពត័ា៌នគទសចរណ៍ 

-តាំរនន់រតង 
-សួនរុារ 
-ទីតាំងសាំរារគ់លងរឡីា 
-ចាំណតរែយនតប្រងុ/ឈនួល/រែយនតគទសចរណ៍ 
-ចាំណតស្អធ្លរណៈសាំរារយ់នជាំនិេះ 

 
 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័P១.៣តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពរង្ហា ញមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ចាំននួ” (បរិោណ) ធុ្ងសាំរាមគៅតមទីរណនលងស្អធ្លរណៈសាំខ្ន់ៗ ណ លានគៅរនុងណ ន
សមតែរិចចររស់ទីប្រុងគររខភាព។  ូគចនេះ ទីប្រងុគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំនួនគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ
គណៈរាម ធ្ិការជាតគិធ្វើការវាយតនមល។ 

លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៣ គ៖ឺ 
- ពត័ា៌នអាំពីទីរណនលងស្អធ្លរណៈសាំខ្ន់ៗ (ណ លាន) 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវគលើការរាំពារន់ិងណែររាធុ្ងសាំរាមទាំងគនេះ 
- រង្ហា ញអាំពីចាំនួនធុ្ងសាំរាមណ លានគៅតមទីរណនលងស្អធ្លរណៈសាំខ្ន់ៗ ទាំងគនេះ។ 
  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័P១.៣ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់គររខភាព
នូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៣ ខ្ងគលើ។ 
  

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័P១.៣ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពទីីរណនលង
ស្អធ្លរណៈសាំខ្ន់ៗ  
(ណ លាន) 

ប្សងស់ែិតិអាំពីទរីណនលងស្អធ្លរណៈសាំខ្ន់ៗ
ទាំងឡាយ ណ លសែិតរនុងណ នសមតែរចិចររស់
ខ្លួនរនុងតរាងគាំរមូយួ ណ លានរញ្ហា រព់ី
ប្រគភទ និងពត័ា៌នគផសងៗអាំពីទីរណនលងទាំង
គនេះ  

- តរាងសប្មងស់ែិតិ32ណ លានការ
រញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

២ វតតានអនរទទួលខុ្ស
ប្តូវគលើការសាា តគៅ
តមទីរណនលងទាំងគនេះ 

រញ្ហា រព់ីវតតានអនរទទួលរន្ុរគលើការសាា ត
ជាប្រចាាំគៅតមទីរណនលងទាំងគនេះណ ល
អាចជា៖ 

- ស្អែ រន័ ឬអងាភាពណ លប្គរប់្គងគលើ
ទីរណនលងគនេះ្្ល់  

- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែរិចចររស់
ខ្លួនគលើទីតាំងគនេះ 

- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីវតតាននងិចាំនួនអនរ
ណ លទទួលរន្ុរសាា តជាប្រចាាំគៅ
តមទីតាំងទាំងគនេះ (អងាការគលខ្/
រចនសមពន័ធ/ការចាតត់ាំង/រិចចសនា...)  

ឬ 
- ប្រុម ៊ាុនឯរជន - រិចចសនារវាងាច ស់ទីតាំង នងិប្រុម ៊ាុន

ឯរជនណ លានរមមវតែុននការសាា តជា
ប្រចាាំគៅតមទីតាំងទាំងគនេះ 

                                              
31 អគារស្ថធារណ្ៈ៖ សំដៅ ល់អគារស្ថន ក់្ការថ លបំដរ ើដសវាក្មមស្ថធារណ្ៈ។ 
32 តារាងទី ៣១ 
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- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែរិចចររស់ភាគី
ជាាច ស់ទីតាំងគនេះ 

ឬ 

- អងាភាពណ លទទួលរន្ុរសាា តគៅតមទី
រណនលងទាំងគនេះតមការចាតត់ាំងររស់
អាជាញ ធ្រានសមតែរចិច 

- រិចចសនារវាងាច ស់ទីតាំង នងិអងាភាព
គនេះ ណ លានរមមវតែុជាការសាា តជា
ប្រចាាំគៅតមទីតាំងទាំងគនេះ 

- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែរិចចររស់អងា-
ភាពសាា ត 

- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែរិចចររស់ភាគី
ជាាច ស់ទីតាំងគនេះ 

៣ ធុ្ងសាំរាមប្តូវាន
ចាំនួនប្គរប់្ោន ់

ការណណនាំររស់អាជាញ ធ្រទីប្រុងអាំពីការ
តប្មូវឲ្យានធុ្ងសាំរាមគៅតមទីតាំងទាំង
គនេះ 

-  ីកា/ស្អរាចរណណនាំររស់ទីប្រុងគររខ
ភាព(រនុ ងររណីណ លរិចចការគនេះមិន
ណមនជាសមតែរិចចររស់ទីប្រុងគររខភាព
ប្តូវាន ីកាសគប្មច/ស្អរាចរណណនាំ
ររស់អាជាញ ធ្រណ លានសមតែរិចចគនេះ
អមជាមយួ) 

និង រាំណតប់្រគភទ/ចាំនួន/ទីតាំងោរធុ់្ងសាំរាមគៅ
តមទីរណនលងស្អធ្លរណៈសាំខ្ន់ៗ ទាំងគនេះ 

- តរាងពត័ា៌ន33ណ លានការរញ្ហា រព់ី
អាជាញ ធ្រទីប្រុងគររខភាព 

 

 
 

P២. េចូនករលំអតិ្នៃភាពសាា ត្សៅតាមបងគៃស់ាធារណៈ 
 
កមមវត្ថុេចូនករលអំតិ្ P២ 
 

សូចនររលាំអិត P២ បានតប្មូវឲ្យានរងានស់្អធ្លរណៈគៅតមរមណីយោឋ នគទសចរណ៍នីមយួៗសប្ាររ់ាំគរ ើ
 ល់គសចរតីប្តូវការររស់ស្អធ្លរណជនណ លចូលមររាំស្អនតគៅតមទសី្អធ្លរណៈ ឬរមណីយោឋ នគទសចរណ៍នន។ 
គលើសពីគនេះគទៀត រងានស់្អធ្លរណៈប្តូវណតស្អា តនងិានអនមយ័ (រមណីយោឋ នណ លានរងានម់និស្អា ត និងោម នអនមយ័ 
គសមើោន នឹងោម នរងានណ់ រ)។ 
  

គ ើមបជីាជាំនួយ ល់ទីប្រងុគររខភាពទាំងអស់ រនុងការរាំគពញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងឡាយណ លតាំរវូរនុងសូចនររ
លមាតិ P២ ឯរស្អរខ្ងគប្កាមគនេះ នងឹររយិយណណនាំលមាតិអាំពីលរខណវនិចិឆយ័ទាំង ៣ ននសូចនររលមាតិគនេះ ល់
ទីប្រុងគររខភាពឲ្យយល់ និងអាចគរៀរចាំខ្លួនគ ើមបគីធ្វើយ៉ា ងណទទួលបានពិន្ុ។ 
 

លកខណវិៃចិឆយ័នៃការវាយត្នមៃ ការវាយត្នមៃ ពិៃទ ុ
P២.១.ានបងគនស់្ធារណៈគៅតមររណីយដ្ឋននធទសចរណ៍ទាំងឡាយ ាន-មនិាន ១ 
P២.២.ភាពស្អនតគៅតមបងគន់ស្ធារណៈទាំងគនេះ ាន-មនិាន ១ 
P២.៣.គតើបងគនស់្ធារណៈទាំងគនេះជារមមវតែុននការផែរកនានិងសោអនតយ៉ា ងគទៀងទ
តណ់ រឬគទ? 

យ៉ា ងគហច៤ ង
រនុង១នែៃ 

១ 

 

                                              
33 តារាងទី ៣៣ 
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(ែតល់ពិនទុ ៣/១៧ ននពិនទុសរុបរបស់សូចនាករធោលននភាពស្អនត) 
  

ការណណនំេម្រាបទ់ីម្រកុងសបកខភាព 
 

១. លកខណវិៃចិឆយ័ P២.១៖ 
“ានបងគនស់្ធារណៈគៅតមររណីយដ្ឋននធទសចរណទ៍ាំងឡាយ។” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោន” 

 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ រងានស់្អធ្លរណៈ សាំគៅ ល់រងានទ់ាំងឡាយណ ណ លអនុញ្ហា តឲ្យស្ធារណជនទូធៅ (គោយមិនគិតពីគភទ 

អាយុ ស្អែ នភាពជីវភាព និនន ការស្អសន...) អាចធប្បើប្ាស់ានធដ្យធសរី។  

រនុងររណីគនេះ រងានស់្អធ្លរណៈអាចសែិតគៅទសី្អធ្លរណៈសុទធស្អធ្ ឫអាចសែិតគៅអាោរ ឬ
ទីតាំងណមយួណ លសែិតគប្កាមការប្គរប់្គងររស់រ ឋ ឫឯរជនរគ៏ោយ (រងានគ់ៅតមហង
ទាំនិញ ស្អែ នីយគ៍ប្រង...ឲ្យណតស្អធ្លរណជនអាចគប្រើប្បាស់បាន គទេះប្តូវរងប់្បាររ់តី 
ឬប្តូវគោរពតមលរខខ្ណឌ មយួចាំនួនរត)ី។ 

២ រមណីយោឋ ន 
គទសចរណ៍ 

សាំគៅ ល់ទីតាំង ណ លានភាពទាក់ទាញធទសចរណ ូ៍ចជា វរបធ្ម ៌ប្រវតតសិ្អស្តសត ធ្មមជាតិ 
គននរសមុប្ទ ឬណ លគរៀរចាំណរនចនគឡើង គ ើយប្តូវបានអនុញ្ហា តឲ្យគរៀរចាំសប្ារគ់ធ្វើអាជីវករមបធប្រើ
ឲនយការសប្ោកលាំផេ និងករនានតតារធោលបាំណងធទសចរណ៍ប្សបចនាប។់ 

 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្នអវីណ លលរខណវនិិចឆយ័P២.១តប្មូវឲ្យទីប្រុងគររខភាពរង្ហា ញមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា 
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ចាំនួន” (បរិោណ) 
រងានស់្អធ្លរណៈគៅតមរមណីយោឋ នគទសចរណ៍ណ លានគៅរនុងណ នសមតែរិចចររស់ទីប្រុងគររខភាព។  ូគចនេះ 
ទីប្រុងគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំននួគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យគណៈរាម ធ្ិការជាតិគធ្វើការវាយតនមល។ 

លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៣ គ៖ឺ 
- ពត័ា៌នអាំពីរមណីយោឋ នគទសចរណ៍ណ លាន 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវគលើការរាំពារ ់និងណែររាធុ្ងសាំរាមទាំងគនេះ 
- រង្ហា ញអាំពីចាំនួនរងានស់្អធ្លរណៈណ លានគៅតមរមណីយោឋ នគទសចរណ៍នមីយួៗ។ 
  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័P២.១ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ-
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៣ ខ្ងគលើ។ 
  

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័P២.១ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
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១ ពត័ា៌នអាំពី
រមណីយោឋ ន
គទសចរណ៍ (ណ ល
ាន) 

ប្សងស់ែិតិអាំពីរមណីយោឋ នគទសចរណ៍
ទាំងឡាយ ណ លសែិតរនុងណ នសមតែរចិច
ររស់ខ្លួនរនុងតរាងគាំរមូយួ ណ លាន
រញ្ហា រព់ីប្រគភទ នងិពត័ា៌នគផសងៗអាំពី
រមណីយោឋ នគនេះ  

- តរាងសប្មងស់ែិតិ34ណ លានការរញ្ហា រព់ី
អាជាញ ធ្រានសមតែរចិច 

និង 
គរៀរចាំជាណផនទីទីប្រុងណ លានគៅរញ្ហា រ់
ចាំនុចទីតាំងរមណីយោឋ នគទសចរណ៍
ទាំងគនេះ។ 

- ណផនទីរ ឋបាលណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរចិច 

២ វតតានអនរទទួល
ខុ្សប្តូវគលើការប្គរ់
ប្គងណែររារងាន់
ស្អធ្លរណៈគៅ
តមរមណីយោឋ ន
គទស
ចរណ៍ទាំងគនេះ 

រញ្ហា រព់ីវតតានអនរណ លទទលួខុ្សប្តូវជា
ប្រចាាំគលើរញ្ហា ទាំងគនេះ គៅតមរមណីយ
ោឋ នគទសចរណ៍ខ្ងគលើ ណ លអនរទទួល
ខុ្សប្តូវទាំងគនេះអាចជា៖ 
- ាច ស់រមណីយោឋ ន  

- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែភាពជាាច ស់រមណីយ
ោឋ ន (អាជាញ រណ័ា រមណីយោឋ ន...) 

- អងាការគលខ្/រចនសមពន័ធ/ការចាតត់ាំងណ ល
អាចរញ្ហា រព់ីវតតាននិងចាំននួអនរណ លទទួល
រន្ុរអនមយ័គៅតមទីតាំងទាំងគនេះ 

ឬ 

- ប្រុម ៊ាុនឯរជនណ លទទួលរន្ុរណចរ
ចាយធុ្ងសាំរាម និងប្រមូលសាំរាមជា
ប្រចាាំតមរយៈកាតពវរិចចគរើតគចញពីរិចច
សនាណមយួ 

- រិចចសនារវាងាច ស់ទីតាំង នងិប្រុម ៊ាុនឯរជន 
- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែភាពជាាច ស់
រមណីយោឋ ន (អាជាញ រណ័ា រមណីយោឋ ន...) 

ឬ 

- អងាភាពណ លទទួលរន្ុរគលើការប្គរ់
ប្គងធុ្ងសាំរាមគៅតមទីរណនលងទាំងគនេះ
តមការចាតត់ាំងររស់អាជាញ ធ្រទីប្រុង 

- រិចចសនារវាងាច ស់ទីតាំង នងិអងាភាពណ ល
ានរមមវតែុជាការសាា តជាប្រចាាំគៅតមទីតាំង
ទាំងគនេះ 

- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែភាពជាាច ស់រមណីយ
ោឋ ន (អាជាញ រណ័ា រមណីយោឋ ន...) 

៣ រងានស់្អធ្លរណៈ
ប្តូវាន
ចាំនួនប្គរប់្ោន ់

ការណណនាំររស់អាជាញ ធ្រទីប្រុងអាំពីការ
តប្មូវឲ្យានធុ្ងសាំរាមគៅតមទីតាំងទាំង
គនេះ 

-  ីកា/ស្អរាចរណណនាំររស់ទីប្រុងគររខភាព
(រនុ ងររណីណ លរិចចការគនេះមិនណមនជាសមតែ
រិចចររស់ទីប្រុងគររខភាពប្តូវាន ីកាសគប្មច/
ស្អរាចរណណនាំររស់អាជាញ ធ្រណ ល
ានសមតែរិចចគនេះអមមរជាមយួ) 

និង រាំណតប់្រគភទ/ចាំនួន/ទីតាំងោរធុ់្ងសាំរាម
គៅតមរមណីយោឋ នគទសចរណ៍ 

- តរាងពត័ា៌ន35ណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រ
ទីប្រុងគររខភាព 

 
២. លកខណវិៃិចឆយ័ P២.២៖ 

                                              
34 តារាងទី ២៤ 
35 តារាងទី ៣២ 
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“ភាពស្អនតគៅតមបងគនស់្ធារណៈទាំងគនេះ។” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោន” 

 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ ភាពស្អា ត ភាពស្អា តអាចរាំណតប់ានតមរយៈអវតតាននូវសោសធាត៣ុគឺ៖ ភាពរខ្វរ ់សាំរាម/ការ

សាំណល់គផសងៗណ លគៅរាយបា៉ា យ និងរលិនមនិលា។ 
២ រងានស់្អធ្លរណៈ សាំគៅ ល់រងានទ់ាំងឡាយណ ណ លអនុញ្ហា តឲ្យស្ធារណៈជនទូធៅ (គោយមិនគិតពីគភទ 

អាយុ ស្អែ នភាពជីវភាព និនន ការស្អសន...) អាចធប្បើប្ាស់ានធដ្យធសរី។  

រនុងររណីគនេះរងានស់្អធ្លរណៈអាចសែិតគៅទសី្អធ្លរណៈសុទធស្អធ្ ឫគៅតមអោរ  ឬទីតាំង
ណមយួណ លសែិតគប្កាមការប្គរប់្គងររស់រ ឋ ឬឯរជន (រងានគ់ៅតមហងទាំនិញ ស្អែ នីយ៍
គប្រង... ឲ្យណតស្អធ្លរណៈជនអាចគប្រើប្បាស់បាន គទេះប្តូវរងប់្បាររ់តី ឬប្តូវគោរពតមលរខខ្ណឌ
មយួចាំនួនរតី)។ 

 
ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 

 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័P២.២តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពរង្ហា ញមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គ ឺ“កប្រិត” (ររាិណ) ននភាពស្អា តគៅតមរងានស់្អធ្លរណៈគៅតមរមណីយោឋ នគទសចរណ៍
ណ លានគៅរនុងណ នសមតែរិចចររស់ទីប្រុងគររខភាព។ រនុងនយ័គនេះ ទីប្រុងគររខភាពប្តវូរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំនួន
គ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យគណៈរាម ធ្ិការជាតិគធ្វើការវាយតនមល។ 

លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៣ គ៖ឺ 
- ពត័ា៌នអាំពីរមណីយោឋ នគទសចរណ៍(ណ លាន) 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវគលើការរាំពារន់ិងណែររារងានស់្អធ្លរណៈទាំងគនេះ 
- រង្ហា ញអាំពីលទធផលជារណ់សតង។ 
  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័P២.២ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ-
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៣ ខ្ងគលើ។ 
  

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័P២.២ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពី
រមណីយោឋ ន
គទសចរណ៍ 

ប្សងស់ែិតិអាំពីរមណីយោឋ នគទសចរណ៍
ទាំងឡាយ ណ លសែិតរនុងណ នសមតែរចិច
ររស់ខ្លួនរនុងតរាងគាំរមូយួ ណ លាន

- តរាងសប្មងស់ែិតិ36ណ លានការរញ្ហា រព់ី
អាជាញ ធ្រានសមតែរចិច 

                                              
36 តារាងទី ២៤ 
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(ណ លាន) រញ្ហា រព់ីប្រគភទ នងិពត័ា៌នគផសងៗអាំពី
រមណីយោឋ នគនេះ  

និង 
គរៀរចាំជាណផនទីទីប្រុងណ លានគៅរញ្ហា រ់
ចាំនុចទីតាំងរមណីយោឋ នគទសចរណ៍
ទាំងគនេះ។ 

- ណផនទីរ ឋបាលណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរចិច 

២ វតតានអនរទទួល
ខុ្សប្តូវគលើការប្គរ់
ប្គងណែររារងាន់
ស្អធ្លរណៈគៅ
តមរមណីយោឋ ន
គទស
ចរណ៍ទាំងគនេះ 

រញ្ហា រព់ីវតតានអនរណ លទទលួខុ្សប្តូវជា
ប្រចាាំគលើរញ្ហា ទាំងគនេះ គៅតមរមណីយ
ោឋ នគទសចរណ៍ខ្ងគលើ ណ លអនរទទួល
ខុ្សប្តូវទាំងគនេះអាចជា៖ 
- ាច ស់រមណីយោឋ ន  

- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែភាពជាាច ស់រមណីយ
ោឋ ន (អាជាញ រណ័ា រមណីយោឋ ន...) 

- អងាការគលខ្/រចនសមពន័ធ/ការចាតត់ាំងណ ល
អាចរញ្ហា រព់ីវតតាននិងចាំននួអនរណ លទទួល
រន្ុរអនមយ័គៅតមទីតាំងទាំងគនេះ 

ឬ 

- ប្រុម ៊ាុនឯរជនណ លទទួលរន្ុរណចរ
ចាយធុ្ងសាំរាម និងប្រមូលសាំរាមជា
ប្រចាាំតមរយៈកាតពវរិចចគរើតគចញពីរិចច
សនាណមយួ 

- រិចចសនារវាងាច ស់ទីតាំង នងិប្រុម ៊ាុនឯរជន 
- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែភាពជាាច ស់
រមណីយោឋ ន (អាជាញ រណ័ា រមណីយោឋ ន...) 

ឬ 

- អងាភាពណ លទទួលរន្ុរគលើការប្គរ់
ប្គងធុ្ងសាំរាមគៅតមទីរណនលងទាំងគនេះ
តមការចាតត់ាំងររស់អាជាញ ធ្រទីប្រុង 

- រិចចសនារវាងាច ស់ទីតាំង នងិអងាភាពណ ល
ានរមមវតែុជាការសាា តជាប្រចាាំគៅតមទីតាំង
ទាំងគនេះ 

- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែរិចចររស់អនរចាតត់ាំង 
- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែភាពជាាច ស់រមណីយ
ោឋ ន (អាជាញ រណ័ា រមណីយោឋ ន...) 

៣ លទធផលជារណ់សតង គរៀរចាំជារបាយការណ៍ររូភាពសតីពី
គស្អភណឌ ភាពគៅតមទីរណនលងស្អធ្លរណៈ
សាំខ្ន់ៗ នីមយួៗ 

- ររូែត ររូភាព ណខ្សវគី អូ ឬឯរស្អរគផសងៗណ ល
រញ្ហា រអ់ាំពីទ ិឋភាពជារណ់សតងគៅតមទីតាំង
នីមយួៗ 

៣. លកខណវិៃិចឆយ័ P២.៣៖ 
“គតើបងគនស់្ធារណៈទាំងគនេះជារមមវតែុ ននការផែរកនានងិសោអនតយ៉ា ងគទៀងទតណ់ រឬគទ?” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោនការសោអនតយ នងធោច៤ដងកនុង១នែៃ” 

 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តីពៃយល ់
១ ភាពស្អា ត ភាពស្អា តអាចរាំណតប់ានតមរយៈអវតតាននូវសោសធាត៣ុគឺ៖ ភាពរខ្វរ ់សាំរាម/ការសាំណល់

គផសងៗណ លគៅរាយបា៉ា យ នងិរលិនមនិលា។ 
២ ការណែររា រនុងនយ័គនេះសាំគៅ ល់ទធងវើទាំងឡាយណណ លប្តូវបានគិតគូរធ វើធឡើងធដ្យអងគភាពោនសរតថ
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និងសាា ត កិចេណរួយជាក់លាក់ រនុងគោលរាំណងគធ្វើយ៉ា ងណររាឲ្យបាននូវ “ភាពស្អនត” ណ លជារមមវតែុនន
ការណែររា និងសាា តគនេះ្្ល់។ 

ឧទាេរណ៍៖ សរមមភាពទាំងគនេះអាចជា ការោរគ់វនសាា ត ឬការចាតត់ាំងប្រុម/ជនណមយួឲ្យគៅ
សាា តជាប្រចាាំជាគ ើម។ 

 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័ P២.៣ តប្មូវឲ្យទីប្រុងគររខភាពរង្ហា ញមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គ ឺ“ចាំននួ” (ររាិណ) ននការសាា តគៅតមរងានស់្អធ្លរណៈគៅតមរមណីយោឋ នគទសចរណ៍
ណ លានគៅរនុងណ នសមតែរិចចររស់ទីប្រុងគររខភាព ឲ្យបានយ៉ា ងគហចណស់ានការសាា ត៤ ងរនុង១នែៃ។  ូគចនេះ 
ទីប្រុងគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំននួគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យគណៈរាម ធ្ិការជាតិគធ្វើការវាយតនមល។ 

លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៣ គ៖ឺ 
- ពត័ា៌នអាំពីរមណីយោឋ នគទសចរណ៍(ណ លាន) 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវគលើការរាំពារ ់និងណែររារងានស់្អធ្លរណៈទាំងគនេះ 
- រង្ហា ញអាំពីសរមមភាពនងិលទធផលជារណ់សតង។ 
  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័ P២.៣ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ-
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៣ ខ្ងគលើ។ 

 
 

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័P២.៣ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពី
រមណីយោឋ ន
គទសចរណ៍ 
(ណ លាន) 

ប្សងស់ែិតិអាំពីរមណីយោឋ នគទសចរណ៍
ទាំងឡាយ ណ លសែិតរនុងណ នសមតែរចិច
ររស់ខ្លួនរនុងតរាងគាំរមូយួ ណ លាន
រញ្ហា រព់ីប្រគភទ នងិពត័ា៌នគផសងៗអាំពី
រមណីយោឋ នគនេះ  

- តរាងសប្មងស់ែិតិ37ណ លានការរញ្ហា រព់ី
អាជាញ ធ្រានសមតែរចិច 

និង 
គរៀរចាំជាណផនទីទីប្រុងណ លានគៅរញ្ហា រ់
ចាំនុចទីតាំងរមណីយោឋ នគទសចរណ៍ទាំង
គនេះ។ 

- ណផនទីរ ឋបាលណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរចិច 

   វតតានអនរទទួល
ខុ្សប្តូវគលើការប្គរ់
ប្គងណែររារងាន់
ស្អធ្លរណៈគៅ
តមរមណីយោឋ ន
គទសចរណ៍ទាំង

រញ្ហា រព់ីវតតានអនរណ លទទលួខុ្សប្តូវជា
ប្រចាាំគលើរញ្ហា ទាំងគនេះ គៅតមរមណីយ
ោឋ នគទសចរណ៍ខ្ងគលើ ណ លអនរទទួល
ខុ្សប្តូវទាំងគនេះអាចជា៖ 
- ាច ស់រមណីយោឋ ន (អនរវនិិគយគ 
ប្រុម ៊ាុន អនរគ ៉ាការ...)  

- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែភាពជាាច ស់រមណីយ
ោឋ ន (អាជាញ រណ័ា រមណីយោឋ ន...) 

- អងាការគលខ្/រចនសមពន័ធ/ការចាតត់ាំងណ ល
អាចរញ្ហា រព់ីវតតាននិងចាំននួអនរណ លទទួល
រន្ុរអនមយ័គៅតមទីតាំងទាំងគនេះ 

                                              
37 តារាងទី ២៤ 
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គនេះ 

ឬ 

- ប្រុម ៊ាុនឯរជនណ លទទួលរន្ុរណចរ
ចាយធុ្ងសាំរាម និងប្រមូលសាំរាមជា
ប្រចាាំតមរយៈកាតពវរិចចគរើតគចញពីរិចច
សនាណមយួ 

- រិចចសនារវាងាច ស់ទីតាំង នងិប្រុម ៊ាុនឯរជន 
- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែភាពជាាច ស់រមណីយ
ោឋ ន (អាជាញ រណ័ា រមណីយោឋ ន...) 

ឬ 

- អងាភាពណ លទទួលរន្ុរគលើការប្គរ់
ប្គងធុ្ងសាំរាមគៅតមទីរណនលងទាំងគនេះ
តមការចាតត់ាំងររស់អាជាញ ធ្រទីប្រុង 

- រិចចសនារវាងាច ស់ទីតាំង នងិអងាភាពណ ល
ានរមមវតែុជាការសាា តជាប្រចាាំគៅតមទីតាំង
ទាំងគនេះ 

- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែរិចចររស់អនរចាតត់ាំង 
- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែភាពជាាច ស់រមណីយ
ោឋ ន (អាជាញ រណ័ា រមណីយោឋ ន...) 

៣ សរមមភាពនងិ
លទធផលជារណ់សតង 

ការណណនាំររស់អាជាញ ធ្រទីប្រុងឲ្យាន
ការសាា តយ៉ា ងគទៀងទតនូ់វរងាន់
ស្អធ្លរណៈគៅតមរមណីយោឋ ន
គទសចរណ៍នន 

-  ីកា/ស្អរាចរណណនាំររស់ទីប្រុងគររខភាព
(រនុ ងររណីណ លរិចចការគនេះមិនណមនជាសមតែ
រិចចររស់ទីប្រុងគររខភាពប្តូវាន ីកាសគប្មច/
ស្អរាចរណណនាំររស់អាជាញ ធ្រណ ល
ានសមតែរិចចគនេះអមមរជាមយួ) 

និង 

គរៀរចាំជាតរាងអាំពីសរមមភាពននការ
សាា តសប្ាររ់មណីយោឋ នគទសចរណ៍
នីមយួៗគោយានរញ្ហា រអ់ាំពីប្រគភទ
គផសងៗននការសាា ត នងិភាពញឹរញារ់
ននការសាា ត (យ៉ា ងគហចណស់៤
 ងរនុង១នែៃ) 

- តរាងសប្មងស់ែិតិ38ណ លានការរញ្ហា រព់ី
អាជាញ ធ្រានសមតែរចិច 

 
 
 
 

P៣. េចូនករលអំិត្នៃភាពសាា ត្សៅតាមកណៃៃងៃិងេមបទសទេចរណ ៍
 

កមមវត្ថុេចូនករលអំតិ្ P៣ 
 ូចានណចងរនុងចារស់តីពីគទសចរណ៍ រមណីយោឋ នសាំគៅគលើទីតាំងណ លានភាពទរទ់ញគទសចរ  ូចជា 

ប្រវតតិស្អស្តសត ធ្មមជាតិ គននរសមុប្ទឬរមណីយោឋ នណ លគរៀរចាំណរនចនគឡើងគ ើយ ប្តូវបានអនុញ្ហា តឲ្យគរៀរចាំគធ្វើអាជីវរមមរគប្មើ
ឲ្យឧសា រមមសាំរារលាំណ  និងរាំស្អនតតមគោលរាំណងគទសចរប្សរចារ។់  ូគចនេះ ទីរមណីយោឋ ន (ពិគសសគៅទីប្រុង
ណតមតង) ប្តូវណតររាឲ្យបាននូវគស្អភណ័ឌ ភាព និងភាពស្អា តជានិចច។ គប្ៅពីរងានស់្អធ្លរណៈការោរឲ់្យានធុ្ងសាំរាមនិង
ការសាា តណែររាជាប្រចាាំនូវទី រមណីយោឋ ន គឺជារតត ចាាំបាចន់ឹងប្តូវអនុវតតឲ្យបានលា។ 

គស្អភណ័ឌ ភាព ភាពស្អា តគៅទីរមណីយោឋ នគទសចរណ៍ពិតជាចូលរមួយ៉ា ងសាំខ្នរ់នុងការគលើររាំពស់ សប្មស់
ទីប្រុង។ រ៉ាុណនតរិចចការគនេះទមទរឲ្យានការយរចិតតទុរោរខ់្ពស់ពីរ ឋបាលថ្នន រគ់ប្កាមជាតិរនុងការប្គរប់្គងនិងគរៀរចាំប្រររ
គោយការទទួលខុ្សប្តូវខ្ពស់។ 

                                              
38 តារាងទី ៤៦ 
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លកខណវិៃិចឆយ័នៃការវាយត្នមៃ ការវាយត្នមៃ ពិៃទុ 

P៣.១.ភាពស្អនតគៅតមទីររណីយដ្ឋននសាំខាន់ៗណ លរង្ហា ញនូវភាពទទួលរារទ់រ់
ចាំគពាេះគភញៀវគទសចរ 

ាន-មនិាន ១ 

P៣.២.គតើររណីយដ្ឋននធទសចរណ៍ទាាំងធនាោះគឺជារមមវតែុននការផែរកនានិងសោអនតយ៉ា ង
គទៀងទត់ណ រឬគទ? 

យ៉ា ងគហច២ ង
រនុង១នែៃ 

១ 

P៣.៣.ាន ុងសាំរារប្គរ់ប្ោន់គៅតមទីររណីយដ្ឋននធទសចរណ៍ទាំងគនេះ ាន-មនិាន ១ 
 

(ែតល់ពិនទុ ៣/១៧ ននពិនទុសរុបរបស់សូចនាករធោលននភាពស្អនត) 
 

ការណណនំេម្រាបទ់ីម្រកុងសបកខភាព 
 
១. លកខណវិៃចិឆយ័ P៣.១៖ 
“ភាពស្អនតគៅតមទីររណយីដ្ឋននសាំខាន់ៗណ លរង្ហា ញនូវភាពទទួលរារទ់រច់ាំគពាេះគភញៀវគទសចរ។” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោន” 
 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ ភាពស្អា ត ភាពស្អា តអាចរាំណតប់ានតមរយៈអវតតាននូវសោសធាតុ៣គឺ៖ ភាពរខ្វរ ់សាំរាម/ការសាំណល់គផសងៗ

ណ លគៅរាយបា៉ា យ និងរលិនមនិលា។ 
២ ទីរមណីយោឋ

នសាំខ្ន់ៗ  
សាំគៅ ល់ទីតាំង ណ លានភាពទរទ់ញគទសចរណ៍ ូចជា វរបធ្ម ៌ ប្រវតតស្អស្តសត ធ្មមជាតិ គននរសមុប្ទ 
ឬណ លគរៀរចាំណរនចនគឡើងគ ើយប្តូវបានអនុញ្ហា តឲ្យគរៀរចាំសប្ារគ់ធ្វើអាជីវរមមរគប្មើឲ្យការសប្ារលាំណ  
និងរមានត តមគោលរាំណងគទសចរណ៍ប្សរចារ។់  
ឧទាេរណ៍៖ គៅប្រុងប្ពេះសី នុ : រមណីយោឋ នគទសចរណ៍គននរអូរគឈើទល, រមណីយោឋ នគទសចរណ៍ 
អូរប្តសជាគ ើម   ។ 

 
ខ. ការវាយត្នមៃ 

 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័P៣.១តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពរង្ហា ញមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា 
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “កប្រតិ” (ររាិណ) ននភាពស្អា តគៅតមទីរមណីយោឋ នសាំខ្ន់ៗ ណ លានគៅរនុងណ ន
សមតែរិចចររស់គររខភាព។  ូគចនេះ ទីប្រុងគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំនួនគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ រ.ជ.វ.ទ. 
គធ្វើការវាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៣ គ៖ឺ 
- ពត័ា៌នអាំពីទីរមណីយោឋ នសាំខ្ន់ៗ (ណ លាន) 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវគលើការណែររាសាា តជាប្រចាាំគៅតមទីរណនលងទាំងគនេះ 
- រង្ហា ញអាំពីលទធផលជារណ់សតង។ 
  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័P៣.១ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ-
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ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៣ ខ្ងគលើ។ 
 

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័P៣.១ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពី

ទីរមណីយោឋ ន
សាំខ្ន់ៗ (ណ ល
ាន) 

ប្សងស់ែិតិអាំពីទីរមណីយោឋ នសាំខ្ន់ៗ  
ណ លសែិតរនុងណ នសមតែរចិចររស់ខ្លួន
រនុងតរាងគាំរមូយួ ណ លានរញ្ហា រព់ី
ប្រគភទ និងពត័ា៌នគផសងៗអាំពីទីរណនលង
ទាំងគនេះ  

- តរាងសប្មងស់ែិតិ39ណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរចិច 

និង 
គរៀរចាំជាណផនទីទីប្រុងណ លានគៅ
រញ្ហា រច់ាំនុចទីតាំងទីរមណីយោឋ ន
សាំខ្ន់ៗ ទាំងគនេះ។ 

- ណផនទីរ ឋបាលណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រាន
សមតែរិចច 

២ វតតានអនរ
ទទួលខុ្សប្តូវ
គលើការសាា ត
គៅតមទីរណនលង
ទាំងគនេះ 

រញ្ហា រព់ីវតតានអនរទទួលរន្ុរគលើការ
សាា តជាប្រចាាំគៅតមទីរណនលងទាំង
គនេះណ លអាចជា៖ 
- ស្អែ រន័ ឬអងាភាពណ លប្គរប់្គងទី
រណនលងគនេះ្្ល់  

- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែភាពររស់ស្អែ រន័ 
ឬអងាភាពគនេះ(អាចជាអាជាញ រណា គទសចរណ៍) 

- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីវតតាននងិចាំនួនអនរណ ល
ទទួលរន្ុរសាា តជាប្រចាាំគៅតមទីតាំងទាំង
គនេះ (អងាការគលខ្/រចនសមពន័ធ/ការចាតត់ាំង/
រិចចសនា...)  

ឬ 

- ប្រុម ៊ាុនឯរជន - រិចចសនារវាងាច ស់ទីតាំង នងិប្រុម ៊ាុនឯរជន
ណ លានរមមវតែុជាការសាា តជាប្រចាាំគៅតម
ទីតាំងទាំងគនេះ 

- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែរិចចររស់ភាគីជាាច ស់
ទីតាំងគនេះ (អាចជាអាជាញ រណា គទសចរណ៍) 

ឬ 

- អងាភាពណ លទទួលរន្ុរសាា តគៅ
តមទីរណនលងទាំងគនេះតមការចាត់
តាំងររស់អាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

- រិចចសនារវាងាច ស់ទីតាំង នងិស្អែ រន័ ឬអងាភាព
គនេះ (រមមវតែុជាការសាា តជាប្រចាាំគៅតមទីតាំង
ទាំងគនេះ) 

- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែរិចចររស់ភាគីជាាច ស់
ទីតាំង 

៣ លទធផល 
ជារណ់សតង 

គរៀរចាំជារបាយការណ៍ររូភាពសតីពីគស្អ
ភណ័ឌ ភាពគៅតមរមណីយោឋ ន
គទសចរណ៍សាំខ្ន់ៗ នីមយួៗ 

- ររូែត ររូភាព ណខ្សវគី អូ ឬឯរស្អរគផសងៗណ ល
រញ្ហា រអ់ាំពីទ ិឋភាពជារណ់សតងគៅតមទីតាំង
នីមយួៗ 

 
២. លកខណវិៃិចឆយ័ P៣.២៖ 
“គតើររណីយដ្ឋននធទសចរណទ៍ាាំងធនាោះគឺជារមមវតែុ ននការផែរកនានិងសោអនតយ៉ា ងគទៀងទតណ់ រឬគទ?” 
                                              
39 តារាងទី ២៣ 
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“នឹងផតល់ជូន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោនការសោអនតយ នងធោច២ដងកនុង១នែៃ” 
 

 
 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ ទីរមណីយោឋ ន

សាំខ្ន់ៗ  
សាំគៅ ល់ទីតាំង ណ លានភាពទរទ់ញគទសចរណ៍ ូចជា វរបធ្ម ៌ ប្រវតតស្អស្តសត ធ្មមជាត ិ
គននរសមុប្ទ ឬណ លគរៀរចាំណរនចនគឡើងគ ើយប្តូវបានអនុញ្ហា តឲ្យគរៀរចាំ សប្ារគ់ធ្វើអាជីវរមម 
រគប្មើឲ្យការសប្ារលាំណ  និងរមានត តមគោលរាំណងគទសចរណ៍ប្សរចារ។់  
ឧទាេរណ៍៖ គៅប្រុងប្ពេះសី នុ : រមណីយោឋ នគទសចរណ៍គននរអូរគឈើទល, រមណីយោឋ ន
គទសចរណ៍ អូរប្តសជាគ ើម   ។ 

២ ការណែររានិង
សាា ត 

រនុងនយ័គនេះរមមវតែុននការណែររា និងសាា តសាំគៅ ល់ទធងវើទាំងឡាយណណ លគធ្វើគឡើងគោយ
អងគភាពោនសរតថកចិេរួយជាក់លាក់ រនុងគោលរាំណងគធ្វើយ៉ា ងណររាឲ្យបាននូវ 
“ភាពស្អនត” គៅតមទីរមណីយោឋ ន។ 
 
ឧទាេរណ៍៖ សរមមភាពទាំងគនេះអាចជា ការោរគ់វនសាា ត ឬការចាតត់ាំងប្រុម/ជនណមយួ
ឲ្យគៅសាា តជាប្រចាាំគៅតមទីរមណីយោឋ នគទសចរណ៍។ 

 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័P៣.២តប្មូវឲ្យទីប្រុងគររខភាពរង្ហា ញមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា 
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គ ឺ “ចាំនួន” (ររាិណ) ននការណែររា និងសាា តគៅតមទីរមណីយោឋ នសាំខ្ន់ៗ ណ លានគៅ
រនុងណ នសមតែរិចចររស់គររខភាពឲ្យបានយ៉ា ងគហចានការសាា ត២ ងរនុង១នែៃ។  ូគចនេះ ទីប្រុងគររខភាពប្តូវរង្ហា ញរាំភលឺ
នូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំននួគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យគណៈរាម ធ្ិការជាតិវាយតនមលទីប្រងុស្អា តគធ្វើការវាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៣ គ៖ឺ 
- ពត័ា៌នអាំពីទីរមណីយោឋ នសាំខ្ន់ៗ (ណ លាន) 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវគលើការណែររាសាា តជាប្រចាាំគៅតមទីរណនលងទាំងគនេះ 
- រង្ហា ញអាំពីសរមមភាព នងិលទធផលជារណ់សតង។ 
  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័P៣.២ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៣ ខ្ងគលើ។ 
 

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័P៣.២ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
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១ ពត័ា៌នអាំពី
ទីរម-ណីយ
ោឋ នសាំខ្ន់ៗ
(ណ លាន) 

ប្សងស់ែិតិអាំពីទីរមណីយោឋ នសាំខ្ន់ៗ  
ណ លសែិតរនុងណ នសមតែរចិចររស់ខ្លួន
រនុងតរាងគាំរមូយួ ណ លានរញ្ហា រព់ី
ប្រគភទ និងពត័ា៌នគផសងៗអាំពីទីរណនលង
ទាំងគនេះ  

- តរាងសប្មងស់ែិតិ40ណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរចិច 

និង 
គរៀររាងជាណផនទីទីប្រុងណ លានគៅ
រញ្ហា រច់ាំនុចទីតាំងទីរមណីយោឋ ន
សាំខ្ន់ៗ ទាំងគនេះ។ 

- ណផនទីរ ឋបាលណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រាន
សមតែរិចច 

២ វតតានអនរ
ទទួលខុ្សប្តូវ
គលើការសាា ត
គៅតមទី
រណនលងទាំងគនេះ 

រញ្ហា រព់ីវតតានអនរទទួលរន្ុរគលើការ
សាា តជាប្រចាាំគៅតមទីរណនលងទាំង
គនេះណ លអាចជា៖ 
- ស្អែ រន័ ឬអងាភាពណ លប្គរប់្គងគលើ
ទីរណនលងគនេះ្្ល់  

- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែភាពររស់ស្អែ រន័ ឬ
អងាភាពគនេះ (អាចជាអាជាញ រណា គទសចរណ៍) 

- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីវតតាននងិចាំនួនអនរណ លទទួល
រន្ុរសាា តជាប្រចាាំគៅតមទីតាំងទាំងគនេះ (អងា
ការគលខ្/រចនសមពន័ធ/ការចាតត់ាំង/រិចចសនា...)  

ឬ 

- ប្រុម ៊ាុនឯរជន - រិចចសនារវាងាច ស់ទីតាំង នងិប្រុម ៊ាុនឯរជន 
(រមមវតែុជាការសាា តជាប្រចាាំគៅតមទីតាំងទាំង
គនេះ) 

- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែភាពររស់ភាគីជាាច ស់
ទីតាំងគនេះ (អាចជាអាជាញ រណា គទសចរណ៍) 

ឬ 

- អងាភាពណ លទទួលរន្ុរសាា តគៅ
តមទីរណនលងទាំងគនេះតមការចាត់
តាំងររស់អាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

- រិចចសនារវាងាច ស់ទីតាំង នងិស្អែ រន័ 
ឬអងាភាពគនេះ (រមមវតែុជាការសាា តជាប្រចាាំគៅ
តមទីតាំងទាំងគនេះ) 

- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែរិចចររស់អនរចាតត់ាំង 
- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែរិចចររស់ភាគីជាាច ស់
ទីតាំង 

៣ សរមមភាពជារ់
ណសតង 

ទីប្រុងគររខភាពគធ្វើការណណនាំ ល់អនរ
ទទួលខុ្សប្តូវគៅតមទីរមណីយោឋ ន
សាំខ្ន់ៗ ទាំងឡាយអាំពីការយរចិតតទុរ
ោរគ់លើការររាភាពស្អា តគៅតម
ទីរណនលងទាំងគនេះ 

-  ីកា/ស្អរាចរណណនាំររស់ទីប្រុងគររខភាព 
(រនុ ងររណីណ លរិចចការគនេះមិនណមនជាសមតែរិចច
ររស់ទីប្រុងគររខភាព ប្តូវាន ីកាសគប្មច/ស្អរាចរ 
ណណនាំររស់អាជាញ ធ្រណ លានសមតែរិចចគនេះអម
ជាមយួ) 

និង 

គរៀរចាំជាតរាងអាំពីសរមមភាពននការ
សាា តសប្ារទ់ីតាំងនមីយួៗគោយ
ានរញ្ហា រអ់ាំពីប្រគភទគផសងៗននការ
សាា ត និងភាពញឹរញារន់នការសាា ត

- តរាងសប្មងស់ែិតិ41ណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរចិច 

                                              
40 តារាងទី ២៣ 
41 តារាងទី ៤៦ 
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យ៉ា ងគហច២ ងរនុង១នែៃ 

 
៣. លកខណវិៃិចឆយ័ P៣.៣៖ 
“ាន ុងសាំរារប្គរប់្ោនគ់ៅតមទីររណីយដ្ឋននធទសចរណ៍។” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោន” 
 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ ធុ្ងសាំរាម រនុងនយ័គនេះ គយើងសាំគៅប្តឹម ុងសាំរារ រមតាណ លអាចប្តឹមផ្ុរសាំណល់ប្គរ់ប្រគភទរនុងចាំណុេះណមយួ។ 

ធុ្ងសាំរាមប្តូវណតជាធុ្ងសាំរាមស្អធ្លរណៈសាំរាប់ស្ធារណៈជន មនិណមនជាធុ្ងសាំរាមគៅតមតូរលរ់
ចាំណីអាហរ ឬហងទាំនិញណមយួណ លានគៅរនុងរមណីយោឋ នគនេះគទ។ 

២ ទីរមណីយ- 
ោឋ នសាំខ្ន់ៗ 

សាំគៅ ល់ទីតាំង ណ លានភាពទរទ់ញគទសចរណ៍ ូចជា វរបធ្ម ៌ប្រវតតស្អស្តសត ធ្មមជាតិ គននរសមុប្ទ ឬ
ណ លគរៀរចាំណរនចនគឡើងគ ើយប្តូវបានអនុញ្ហា តឲ្យគរៀរចាំ សប្ារគ់ធ្វើអាជីវរមម រគប្មើឲ្យការសប្ារលាំណ  
និងរមានត តមគោលរាំណងគទសចរណ៍ប្សរចារ។់  
ឧទាេរណ៍៖ គៅប្រុងប្ពេះសី នុ : រមណីយោឋ នគទសចរណ៍គននរអូរគឈើទល, រមណីយោឋ នគទសចរណ៍ 
អូរប្តសជាគ ើម   ។ 

 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័P៣.៣តប្មូវឲ្យទីប្រុងគររខភាពរង្ហា ញមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា 
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ចាំនួន” (ររាិណ) ធុ្ងសាំរាមគៅតមទីរមណីយោឋ នគទសចរណ៍សាំខ្ន់ៗ ណ លានគៅរនុង
ណ នសមតែរចិចររស់គររខភាព។  ូគចនេះ ទីប្រងុគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំនួនគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ
រ.ជ.វ.ទ គធ្វើការវាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៣ គ៖ឺ 
- ពត័ា៌នអាំពីទីរមណីយោឋ នសាំខ្ន់ៗ  (ណ លាន) 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវគលើការរាំពារន់ិងណែររាធុ្ងសាំរាមទាំងគនេះ 
- រង្ហា ញអាំពីចាំនួនធុ្ងសាំរាមណ លានគៅតមទីរមណីយោឋ នសាំខ្នន់ីមយួៗ។ 
  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័P៣.៣ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ-
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៣ ខ្ងគលើ។ 
  

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័P៣.៣ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
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១ ពត័ា៌នអាំពីទរីម-
ណីយោឋ ន
សាំខ្ន់ៗ ណ ល
ាន 

ប្សងស់ែិតិអាំពីទីរមណីយោឋ នសាំខ្ន់ៗ ទាំង
ឡាយ ណ លសែិតរនុងណ នសមតែរិចចររស់
ខ្លួនរនុងតរាងគាំរមូយួ ណ លានរញ្ហា រព់ី
ប្រគភទ និងពត័៌ានគផសងៗអាំពីទីរណនលងទាំង
គនេះ  

- តរាងសប្មង់សែិតិ42ណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រាន
សមតែរិចច 

និង គរៀរចាំជាណផនទីទីប្រុងណ លានគៅរញ្ហា រ់
ចាំនុចទីតាំងទីរមណីយោឋ នទាំងគនេះ 

- ណផនទីរ ឋបាលណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រាន
សមតែរិចច 

២ វតតានអនរទទួល
ខុ្សប្តូវគលើការ
ប្គរប់្គងណែររា
ធុ្ងសាំរាមគៅ
តមទរីមណីយ
ោឋ នសាំខ្ន់ៗ
ទាំងគនេះ 

រញ្ហា រព់ីវតតានអនរណ លទទួលខុ្សប្តូវជា
ប្រចាាំគលើរញ្ហា ទាំងគនេះ គៅតមរមណីយ
ោឋ នគទសចរណ៍ខ្ងគលើ ណ លអនរទទួល
ខុ្សប្តូវទាំងគនេះអាចជា៖ 
- ាច ស់រមណីយោឋ ន  

- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែភាពជាាច ស់រមណីយោឋ ន 
(អាជាញ រ័ណា រមណីយោឋ ន...) 

- អងាការគលខ្/រចនសមពន័ធ/ការចាតត់ាំងណ លអាច
រញ្ហា រព់ីវតតាននិងចាំនួនអនរណ លទទួលរន្ុរ
អនមយ័គៅតមទីតាំងទាំងគនេះ 

ឬ 

- ប្រុម ៊ាុនឯរជនណ លទទួលរន្ុរណចរ
ចាយធុ្ងសាំរាម និងប្រមូលសាំរាមជាប្រចាាំ
តមរយៈកាតពវរិចចគរើតគចញពីរិចចសនា
ណមយួ 

- រិចចសនារវាងាច ស់ទីតាំង និងប្រុម ៊ាុនឯរជន 
- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែភាពជាាច ស់រមណីយោឋ ន 
(អាជាញ រ័ណា រមណីយោឋ ន...) 

ឬ 

- អងាភាពណ លទទួលរន្ុរគលើការប្គរប់្គង
ធុ្ងសាំរាមគៅតមទីរណនលងទាំងគនេះតម
ការចាត់តាំងររស់អាជាញ ធ្រប្រុង/ខ្ណឌ  

- រិចចសនារវាងាច ស់ទីតាំង និងអងាភាពណ លានរមម
វតែុជាការសាា តជាប្រចាាំគៅតមទីតាំងទាំងគនេះ 

- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែរិចចររស់អនរចាតត់ាំង 
- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែភាពជាាច ស់រមណីយោឋ ន 
(អាជាញ រ័ណា រមណីយោឋ ន...) 

៣ ធុ្ងសាំរាមប្តូវាន
ចាំនួនប្គរប់្ោន់ 

ការណណនាំររស់អាជាញ ធ្រទីប្រុង/ខ្ណឌ អាំពី
ការតប្មូវឲ្យានធុ្ងសាំរាមគៅតមទីតាំង
ទាំងគនេះ 

-  ីកា/ស្អរាចរណណនាំររស់ទីប្រុងគររខភាព
(រនុ ងររណីណ លរិចចការគនេះមិនណមនជាសមតែរិចចររស់ 
ទីប្រុងគររខភាពប្តូវាន ីកាសគប្មច/ស្អរាចរណណនាំ
ររស់អាជាញ ធ្រណ លានសមតែរិចចគនេះអមជាមយួ) 

និង រាំណតប់្រគភទ/ចាំនួន/ទីតាំងោរ់ធុ្ងសាំរាម
គៅតមទីរមណីយោឋ នសាំខ្ន់ៗ 

- តរាងពត័ា៌ន43ណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រទីប្រុង/
ខ្ណឌ គររខភាព 

 

  
 
 

P៤. េចូនករលអំិត្នៃភាពសាា ត្សៅតាមទីកណៃៃងៃងិដ្ងវិថើេំខាៃ់ៗ  
 

កមមវត្ថុេចូនករលអំតិ្ P៤ 
 គប្ៅពីគស្អភណឌ ភាព និងភាពស្អា តគៅតមទីស្អធ្លរណៈសាំខ្ន់ៗ ននននទីប្រុង ( ូចជា ៖ ទីតាំងអោរ រ ឋបាល 
                                              
42 តារាងទី ២៤ 
43 តារាងទី ៣២ 
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សួនចារ សួនរាំស្អនត នងិទរីមណីយោឋ ននន....។ គស្អភណ័ឌ ភាព ជារមួគៅតម ងវែិី និងទីរណនលង គផសងៗគទៀតណ ល
រណមងានការនលងកាតញឹ់រញារគ់ួរណតានការយរចិតតទុរោរផ់ងណ រ ។ ែវីគរើទីប្រុងទាំងគនេះ មនិតាំណងឲ្យលរខណៈ
ពិគសសឬលរខណៈសាំោល់ររស់ទីប្រុងរគ៏ោយ ររ៏៉ាុណនតទតីាំងទាំងគនេះហររ់ី ូចជាធ្លតុ ផសាំមយួលមា និងគលើរគស្អភណ័ឌ
ភាពប្រុងទាំងមូល។ រនុងនយ័គនេះទីប្រុងណ លស្អា តមនិណមនជាទីប្រុងណ លាន សភាពលា និងានគស្អភណឌ ភាពគួរជា
ទីមគនរមយគៅតមទីតាំង ឬគោលគៅគទសចរណ៍សាំខ្ន់ៗ ននប្រុងគនេះ គទ រ៉ាុណនតប្តូវស្អា តគៅទូទាំងប្រុងណតមតង។  
 

លកខណវិៃិចឆយ័នៃការវាយត្នមៃ ការវាយត្នមៃ ពិៃទុ 
P៤.១.ភាពស្អនតគៅតមកផនលងសាំខាន់ៗផដលោនការឆ្លងកាត់ញឹកញាប់គៅរនុងទីប្រុង ាន-មនិាន ១ 
P៤.២.គតើកផនលងទាាំងធនាោះជារមមវតែុននការសោអនតជាប្រចាាំណ រឬគទ? យ៉ា ងគហច២ ងរនុង១នែៃ ១ 
P៤.៣.ាន ុងសាំរារប្គរប់្ោន់គៅតមទីកផនលងទាាំងធនាោះណ រឬគទ? ាន-មនិាន ១ 
P៤.៤.គតើានវតតានននការប្រប់ប្រងធលើអាកបនបកិរិយ និងការកាំណត់អាំពីការធសលៀកពាក់
ររស់អនកធបើកបររែយនតឈនួល រុមឺ៉ាររងរ់ី ម៉ាូតូឌុ្រ និងអនរ ាំគណើ រទាំងឡាយគៅគលើ ង
វែិីស្អធ្លរណៈណ រឬគទ? 

ាន-មនិាន ១ 

 

(ែតល់ពិនទុ ៤/១៧ ននពិនទុសរុបរបស់សូចនាករធោលននភាពស្អនត) 
 

ការណណនំេម្រាបទ់ីម្រកុងសបកខភាព 
 

១. លកខណវិៃចិឆយ័ P៤.១៖ 
“ភាពស្អនតគៅតមកផនលងសាំខាន់ៗផដលោនការឆ្លងកាតញឹ់កញាប់គៅរនុ ងទីប្រុង” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោន” 
 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ ភាពស្អា ត ភាពស្អា តអាចរាំណតប់ានតមរយៈអវតតាននូវសោសធាតុ៣គឺ៖ ភាពរខ្វរ ់សាំរាម/ការសាំណល់

គផសងៗណ លគៅរាយបា៉ា យ និងរលិនមនិលា។ 
២ ទីរណនលងសាំខ្ន់ៗ

ណ លានការនលង
កាតញឹ់រញារ ់

សាំគៅ ល់ទីតាាំង ឬដងវិែីទាំងឡាយណណ លជាចាំនុចគលចគធ្លល ររស់ទីប្រុងគររខភាព គ ើយណ ល
ទីតាំងទាំងគនេះមនិណមនជាទីរណនលងស្អធ្លរណៈ ូចអតែន័យរនុងសូចនររលាំអិតP១ និងរមណីយោឋ ន
សាំខ្ន់ៗ  ូចអតែន័យរនុងសូចនររលាំអិតP៣គនេះណ រ។ ទីតាំងទាំងគនេះ ជាទូគៅរណមងជាប្ចកចូល
សាំខាន់ៗររស់ទីប្រុងគររខភាពនីមយួៗ។ 
 

ឧទាេរណ៍៖ គៅខ្ណឌ  ូនគពញចាំនុចគលចគធ្លល គឺ វាិនឯររាជយ និង ងមហវែិីប្ពេះនគរាតតមណ លជាណខ្ស
ភាា រយ់៉ា ងសាំខ្ន់គៅកានប់្ចរចូលស្អព នគប្ជាយចង្ហវ និងប្ចរចូលស្អព នប្ពេះមុនីវងស។
ជារណនលងសាំខ្ន់ៗ ណ លានការនលងកាតញឹ់រញារ ់អាចចាតរ់ញ្ចូ លផងណ រ ូចខ្ងគប្កាម៖ 

- ប្ចរចូលទីប្រុង 
- ផលូវរនុងទីប្រុងណ លភាា រន់ឹងផលូវជាតិ 
- មហវែិី រុរខវែិី និងតិែិរវែិីទាំងឡាយគៅរនុងទីប្រុងគររខភាព 
- ផលូវ នទគទៀតណ លសែិតគៅរនុងទីប្រជុាំជនននទីប្រុងគររខភាព 
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ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 

 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័P៤.១តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពរង្ហា ញមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ារមមវតែុ
ននការវាយតនមលគនេះ គ ឺ“កប្រតិ” (ររាិណ) ននភាពស្អា តគៅតមទីរណនលងសាំខ្ន់ៗ ណ លានការនលងកាតញឹ់រញាររ់នុងណ ន
សមតែរិចចររស់ទីប្រុងគររខភាព។  ូគចនេះ គររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំននួគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ រ.ជ.វ.ទ. 
គធ្វើការវាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៣ គ៖ឺ 
- ពត័ា៌នអាំពីទីរណនលងសាំខ្ន់ៗ ណ លានការនលងកាតញឹ់រញារ ់(ណ លាន) 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវគលើការណែររាសាា តជាប្រចាាំគៅតមទីរណនលងទាំងគនេះ 
- រង្ហា ញអាំពីលទធផលជារណ់សតង។ 
  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័P៤.១ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ-
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៣ ខ្ងគលើ។ 

 
 

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័P៤.១ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពី

ទីរណនលងសាំខ្ន់ៗ
(ណ លាន) 

ប្សងស់ែិតិអាំពីទីរណនលងសាំខ្ន់ៗ ណ លសែិតរនុង
ណ នសមតែរិចចររស់ខ្លួនរនុងតរាងគាំរមូយួ ណ ល
ានរញ្ហា រព់ីប្រគភទ និងពត័ា៌នគផសងៗអាំពីទី
រណនលងទាំងគនេះ  

- តរាងសប្មង់សែិតិ44ណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរិចច 

និង គរៀរចាំជាណផនទីទីប្រុងណ លានគៅរញ្ហា រច់ាំនុច
ទីតាំងររស់ទីរណនលងសាំខ្ន់ៗ ទាំងគនេះ។ 

- ណផនទីរ ឋបាលណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រាន
សមតែរិចច 

២ វតតានអនរទទួល 
ខុ្សប្តូវគលើការ
សាា តគៅតមទី
រណនលងទាំងគនេះ 

រញ្ហា រព់ីវតតានអនរទទួលរន្ុរគលើការសាា ត
ជាប្រចាាំគៅតមទីរណនលងទាំងគនេះ  
ណ លអាចជា៖ 

- ប្រុម ៊ាុនឯរជន 

- រិចចសនារវាងាច ស់ទីតាំង និងប្រុម ៊ាុនឯរជន (រមម
វតែុជាការសាា តជាប្រចាាំគៅតមទីតាំងទាំងគនេះ) 
 

ឬ 
- អងាភាពណ លទទួលរន្ុរសាា តគៅតម
ទីរណនលងទាំងគនេះតមការចាត់តាំងររស់ 
អាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែរិចចររស់អនរចាតត់ាំង 
 

៣ លទធផលជារ់
ណសតង 

គរៀរចាំជារបាយការណ៍រូរភាពសតីពីគស្អភណឌ
ភាពគៅតមទីរណនលងស្អធ្លរណៈសាំខ្ន់ៗ
នីមយួៗ 

- រូរែត រូរភាព ណខ្សវគី អូ ឬឯរស្អរគផសងៗណ ល
រញ្ហា រអ់ាំពីទិ ឋភាពជារណ់សតងគៅតមទីតាំងនីមយួៗ 

 

២. លកខណវិៃិចឆយ័ P៤.២៖ 
“គតើកផនលងទាាំងធនាោះជារមមវតែុ ននការសោអនតជាប្រចាាំណ រឬគទ?” 

                                              
44 តារាងទី ៣៦ 
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“នឹងផតល់ជូន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោនការសោអនតយ នងធោច២ដងកនុង១នែៃ” 
 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 
ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ ការសាា ត (ការ

ណែររានិង
សាា ត) 

រនុងនយ័គនេះ ការសាា តសាំគៅ ល់ទធងវើទាំងឡាយណណ លប្តូវបានរគធ្វើគឡើងគោយ ស្ថនប័ន ឬអងគភាព
ទទួលបនទុកជាក់លាក់រួយ រនុងគោលរាំណងគធ្វើយ៉ា ងណររាឲ្យបាននូវ “ភាពស្អនត”  
 

ឧទាេរណ៍៖ សរមមភាពទាំងគនេះអាចជា ការោរគ់វនសាា ត ឬការចាត់តាំងប្រុម/ជនណមយួ
ឲ្យគៅសាា តជាប្រចាាំជាគ ើម។ 

២ ទីរណនលងសាំខ្ន់ៗ
ណ លានការនលង
កាតញឹ់រញារ ់

សាំគៅ ល់ទីតាាំង ឬដងវិែីទាំងឡាយណណ លជាចាំនុចគលចគធ្លល ររស់ទីប្រុងគររខភាព គ ើយណ ល
ទីតាំងទាំងគនេះមនិណមនជាទីរណនលងស្អធ្លរណៈ ូចអតែន័យរនុងសូចនររលមាតិP១ និងរមណីយោឋ ន
សាំខ្ន់ៗ  ូចអតែន័យរនុងសូចនររលមាតិP៣គនេះណ រ។ 
 

ទីតាំងទាំងគនេះ ជាទូគៅរណមងជាប្ចកចូលសាំខាន់ៗររស់ទីប្រុងគររខភាពនីមយួៗ។ 
 

ឧទាេរណ៍៖ គៅខ្ណឌ  ូនគពញចាំនុចគលចគធ្លល គឺ វាិនឯររាជយ និង ងមហវែិីប្ពេះនគរាតតមណ លជាណខ្ស
ភាា រយ់៉ា ងសាំខ្ន់គៅកានប់្ចរចូលស្អព នគប្ជាយចង្ហវ និងប្ចរចូលស្អព នប្ពេះមុនីវងស។ 

 

រណនលងសាំខ្ន់ៗណ លានការនលងកាតញឹ់រញារអ់ាចប្តូវបានចាតរ់ញ្ចូ លទីតាំង ូចខ្ងគប្កាម៖ 

- ប្ចរចូលទីប្រុង/ខ្ណឌ  
- ផលូវរនុងទីប្រុង/ខ្ណឌ ណ លរនតភាា រ់នឹងផលូវជាតិ 
- មហវែិី រុរខវែិី និងតិែិរវែិីទាំងឡាយគៅរនុងទីប្រុងគររខភាព 
-  ងផលូវទាំងឡាយណ លសែិតគៅរនុងទីប្រជុាំជនននទីប្រុងគររខភាព 

 
ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 

 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័P៤.២តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពរង្ហា ញមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា 
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គ ឺ“ចាំនួន” (ររាិណ) ននការណែររាសាា តគៅតមទរីណនលងសាំខ្ន់ៗ ណ លានការនលងកាតញឹ់រ
ញារណ់ លានគៅរនុងណ នសមតែរិចចររស់ទីប្រុងគររខភាព ឲ្យបានយ៉ា ងគហច២ ងរនុង១នែៃ។  ូគចនេះ ទីប្រុងគររខភាពប្តូវ
រង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំនួនគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ រ.ជ.វ.ទ គធ្វើការវាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៣ គ៖ឺ 
- ពត័ា៌នអាំពីទីរណនលងសាំខ្ន់ៗ ណ លានការនលងកាតញឹ់រញារ ់(ណ លាន) 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវគលើការណែររាសាា តជាប្រចាាំគៅតមទីរណនលងទាំងគនេះ 
- រង្ហា ញអាំពីសរមមភាព នងិលទធផលជារណ់សតង។ 
  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័P៤.២ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៣ ខ្ងគលើ។ 

  

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័P៤.២ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 57 

១ ពត័ា៌នអាំពី
ទីរណនលងសាំខ្ន់ៗ
ណ លាន 

ប្សងស់ែិតិអាំពីទីរណនលងសាំខ្ន់ៗ ណ លសែិតរនុងណ ន
សមតែរិចចររស់ខ្លួនរនុងតរាងគាំរូមយួ ណ លានរញ្ហា រព់ី
ប្រគភទ និងពត័៌ានគផសងៗអាំពីទីរណនលងទាំងគនេះ  

- តរាងសប្មង់សែិតិ45ណ លានការរញ្ហា រព់ី
អាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

និង 
គរៀរចាំជាណផនទីទីប្រុងណ លានគៅរញ្ហា រច់ាំនុចទីតាំង
ររស់ទីរណនលងសាំខ្ន់ៗទាំងគនេះ។ 

- ណផនទីរ ឋបាលណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ
ធ្រានសមតែរិចច 

២ វតតានអនរទទួល 
ខុ្សប្តូវគលើការ
សាា តគៅតមទី
រណនលងទាំងគនេះ 

រញ្ហា រព់ីវតតានអនរទទួលរន្ុរគលើការសាា តជាប្រចាាំ
គៅតមទីរណនលងទាំងគនេះ  
ណ លអាចជា៖ 

- ប្រុម ៊ាុនឯរជន 

- រិចចសនារវាងាច ស់ទីតាំង និងប្រុម ៊ាុន
ឯរជនណ លានរមមវតែុជាការសាា ត
ជាប្រចាាំគៅតមទីតាំងទាំងគនេះ 
 

ឬ 
- អងាភាពណ លទទួលរន្ុរសាា តគៅតមទីរណនលងទាំង
គនេះតមការចាត់តាំងររស់ អាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែរិចចររស់អនរចាត់
តាំង 
 

៣ សរមមភាពជារ់
ណសតង 

ទីប្រុងគររខភាពគធ្វើការណណនាំ ល់អនរទទួលខុ្សប្តូវ
ណែររាសាា តគៅតមទីតាំងទាំងគនេះអាំពីការយរចិតតទុរ
ោរគ់លើការររាភាពស្អា តគៅតមទីរណនលងទាំងគនេះ 

-  ីកា/ស្អរាចរណណនាំររស់ទីប្រុងគររខភាព 
(រនុ ងររណីណ លរិចចការគនេះមិនណមនជា
សមតែរិចចររស់ទីប្រុងគររខភាព 
ប្តូវាន ីកាសគប្មច/
ស្អរាចរណណនាំររស់អាជាញ ធ្រណ ល
ានសមតែរិចចគនេះអមជាមយួ) 

និង 
គរៀរចាំជាតរាងអាំពីសរមមភាពននការសាា តសប្ារទ់ីតាំង
នីមយួៗគោយានរញ្ហា រអ់ាំពីប្រគភទគផសងៗននការសាា ត 
និងភាពញឹរញារន់នការសាា តយ៉ា ងគហច២ ងរនុង១នែៃ 

- តរាងសប្មង់សែិតិ46ណ លានការរញ្ហា រព់ី
អាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

 
៣. លកខណវិៃិចឆយ័ P៤.៣៖ 
“មានយុងសំរាមម្រគប់ម្រគាន់ដៅតាមទីក្ថនលងទំាងដនោះថ រឬដទ?” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិនទុ ម្របសិនដបើអាចបង្វា ញថាមាន” 
 
 
 
 
 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ ធុ្ងសាំរាម រនុងនយ័គនេះ សាំគៅប្តឹម ុងសាំរារ រមតាណ លអាចប្តឹមផ្ុរសាំណល់ប្គរប់្រគភទរនុងចាំណុេះណមយួ។ 

 

ធុ្ងសាំរាមប្តូវណតជាធុ្ងសាំរាមស្អធ្លរណៈសាំរាប់ស្ធារណៈជន មនិណមនជាធុ្ងសាំរាមគៅតម
តូរលរច់ាំណីអាហរ ឬហងទាំនិញណមយួណ លានគៅរនុងរមណីយោឋ នគនេះគទ។ 

                                              
45 តារាងទី ៣៦ 
46 តារាងទី ៣៦ 
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២ ទីរណនលងសាំខ្ន់ៗ
ណ លានការនលង
កាតញឹ់រញារ ់

សាំគៅ ល់ទីតាាំង ឬដងវិែីទាំងឡាយណណ លជាចាំនុចគលចគធ្លល ររស់ទីប្រុងគររខភាព គ ើយណ ល
ទីតាំងទាំងគនេះមនិណមនជាទីរណនលងស្អធ្លរណៈ ូចអតែន័យរនុងសូចនររលមាតិP១ និងរមណីយោឋ ន
សាំខ្ន់ៗ  ូចអតែន័យរនុងសូចនររលមាតិP៣។ 
 

ទីតាំងទាំងគនេះ ជាទូគៅរណមងជាប្ចកចូលសាំខាន់ៗររស់ទីប្រុងគររខភាពនីមយួៗ។ 
 

ឧទាេរណ៍៖ គៅខ្ណឌ  ូនគពញចាំនុចគលចគធ្លល គឺ វាិនឯររាជយ និង ងមហវែិីប្ពេះនគរាតតមណ លជាណខ្ស
ភាា រយ់៉ា ងសាំខ្ន់គៅកានប់្ចរចូលស្អព នគប្ជាយចង្ហវ និងប្ចរចូលស្អព នប្ពេះមុនីវងស។ 

 

រណនលងសាំខ្ន់ៗណ លានការនលងកាតញឹ់រញារអ់ាចប្តូវបានចាតទុ់ររាររ់ញ្ចូ លនូវទីតាំងមយួចាំនួន ូច
ខ្ងគប្កាម៖ 

- ប្ចរចូលទីប្រុង/ខ្ណឌ  
- ផលូវរនុងទីប្រុង/ខ្ណឌ ណ លរនតភាា រ់នឹងផលូវជាតិ 
- មហវែិី រុរខវែិី និងតិែិរវែិីទាំងឡាយគៅរនុងទីប្រុងគររខភាព 
-  ងផលូវទាំងឡាយណ លសែិតគៅរនុងទីប្រជុាំជនននទីប្រុងគររខភាព 

 
ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 

 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័P៤.៣តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពរង្ហា ញមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា 
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គ ឺ“ចាំនួន” (ររាិណ) ធុ្ងសាំរាមគៅតមទីរណនលងសាំខ្ន់ៗ ណ លានការនលងកាតញឹ់រញារណ់ ល
ានគៅរនុងណ នសមតែរិចចររស់ទីប្រុងគររខភាព។  ូគចនេះ ទីប្រុងគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំននួគ ើមបជីាទុន
សប្ារឲ់្យ រ.ជ.វ.ទ គធ្វើការវាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៣ គ៖ឺ 
- ពត័ា៌នអាំពីទីរណនលងសាំខ្ន់ៗ ណ លានការនលងកាតញឹ់រញារ ់(ណ លាន) 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវគលើការរាំពារន់ិងណែររាធុ្ងសាំរាមទាំងគនេះ 
- រង្ហា ញអាំពីចាំនួនធុ្ងសាំរាមណ លានគៅតមទីរមណីយោឋ នសាំខ្ន់ៗ នមីយួៗ។ 
  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័P៤.៣ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៣ ខ្ងគលើ។ 
  

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័P៤.៣ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពីទីរណនលង

សាំខ្ន់ៗ ណ លាន
ការនលងកាត់ញឹរញារ ់
ណ លាន 

ប្សងស់ែិតិអាំពីទីរណនលងសាំខ្ន់ៗ ទាំងឡាយ 
ណ លសែិតរនុងណ នសមតែរិចចររស់ខ្លួនរនុង
តរាងគាំរមូយួ ណ លានរញ្ហា រ់ពីប្រគភទ 
និងពត័ា៌នគផសងៗអាំពីទីរណនលងទាំងគនេះ  

- តរាងសប្មង់សែិតិ47ណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរិចច 

និង គរៀរចាំជាណផនទីទីប្រុង/ខ្ណឌ ណ លានគៅ
រញ្ហា រច់ាំនុចទីតាំងទីរមណីយោឋ ន

- ណផនទីរ ឋបាលណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រាន
សមតែរិចច 

                                              
47 តារាងទី ៣៦ 
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ទាំងគនេះ 
២ វតតានអនរទទួល 

ខុ្សប្តូវគលើការ
សាា តគៅតមទី
រណនលងទាំងគនេះ 

រញ្ហា រព់ីវតតានអនរទទួលរន្ុរគលើការ
សាា តជាប្រចាាំគៅតមទីរណនលងទាំងគនេះ  
ណ លអាចជា៖ 

- ប្រុម ៊ាុនឯរជន 

- រិចចសនារវាងាច ស់ទីតាំង និងប្រុម ៊ាុនឯរជន (រមម
វតែុជាការសាា តជាប្រចាាំគៅតមទីតាំងទាំងគនេះ) 
 

ឬ 
- អងាភាពណ លទទួលរន្ុរសាា តគៅ 
តមទីរណនលងទាំងគនេះតមការចាត់
តាំងររស់អាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែរិចចររស់អនរចាតត់ាំង 
 

៣ ធុ្ងសាំរាមប្តូវាន
ចាំនួនប្គរប់្ោន់ 

ការណណនាំររស់អាជាញ ធ្រទីប្រុង/ខ្ណឌ អាំពី
ការតប្មូវឲ្យានធុ្ងសាំរាមគៅតមទីតាំង
ទាំងគនេះ 

-  ីកា/ស្អរាចរណណនាំររស់ទីប្រុងគររខភាព
(រនុ ងររណីណ លរិចចការគនេះមិនណមនជាសមតែរិចច
ររស់ទីប្រុងគររខភាពប្តូវាន ីកាសគប្មច/
ស្អរាចរណណណនាំររស់អាជាញ ធ្រណ ល
ានសមតែរិចចគនេះអមជាមយួ) 

និង រាំណតប់្រគភទ/ចាំនួន/ទីតាំងោរ់ធុ្ងសាំរាម
គៅតមទីរណនលងទាំងគនេះ 

- តរាងពត័ា៌ន48ណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រទី
ប្រុង/ខ្ណឌ គររខភាព 

 

៤. លកខណវិៃចិឆយ័ P៤.៤៖ 
“គតើានវតតានននការប្រប់ប្រងធលើអាកបនបកិរិយ និងការកាំណត់អាំពីការធសលៀកពាក់ររស់អនកធបើកបររែយនតឈ្នួល រុ៉ឺរ កកង់ប ី
រ ូតូឌបុ នងិអនកដាំធណើរទាាំងឡាយធៅធលើដងវិែីស្ធារណៈណ រឬគទ?” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោន” 
 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ ការប្គរ់ប្គងគលើ 

អាររបរិរយិ 
សាំគៅ ល់វធិ្លនការប្តួតពិនិតនយ និងផណនាាំ ល់បុរគលោ្នក់ៗ ឬប្កុរណរួយឲ្យគោរពតមវិធានរួរ
ណមយួជារាំណតរ់នុងការប្បាប្ស័យទរទ់ងរវាងោន និងោន  និងរនុងការអនុវតតវជិាា ជីរៈររស់ខ្លួន។ 

២ ការរាំណតអ់ាំពកីារ
គសលៀរពារ់ 

សាំគៅ ល់ការកាំណត់ និងផណនាាំអាំពីការគសលៀរពារ ់ល់ជន ឬប្កុរណរួយ 
រនុងគពលប្រររជាំនញ វជិាា ជីវៈររស់ខ្លួន  តមរយៈការរាំណតឯ់រសណឋ នកនុងការធសលៀកពាក់ 
ការពាក់ស្្នកសញ្ញនសោគនល់ ឬពណ៌សោគនល់ធែនសងៗជាធដើរ។ 

៣ អនរគរើររររែយនតឈនួ
ល រុមឺ៉ាររងរ់ី ម៉ាូតូឌុ្រ 
និងអនរ ាំគណើ រទាំង
ឡាយគៅគលើ ងវែិី
ស្អធ្លរណៈ 

សាំគៅអនរគរើររររធ នោាយដឹកជញ្ជូនរួរប្រប់ប្បធភទ (ទាំងការ ឹរជញ្ាូ នរនុងទីប្រុង និងការ ឹរ
ជញ្ាូ ននលងប្ពាំប្រទល់ទីប្រុង)  ូចជា៖ 

- អនរគរើររររែយនត ឹរជញ្ាូ នធុ្នតូច និងធ្ាំ 
- អនរគរើររររុមឺ៉ាររងរ់ី ម៉ាូតូឌុ្រ ជាគ ើម។ 

 
ខ. ការវាយត្នមៃ 

 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័P៤.៤តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពគរៀរចាំរញ្ាូ នមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា 
                                              
48 តារាងទី ៣៣ 
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រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គ ឺ“ប្បសទិធិភាព” វធិ្លនការននការប្តួតពិនិតយគលើអាររបរិរយិ និងការគសលៀរពាររ់រស់អនរគរើរររ 
មគធ្ាបាយ ឹរជញ្ាូ នរមួទាំងឡាយណ លានរនុងណ នសមតែរិចចររស់ខ្លួន។  យនតការគនេះអាចជាវធិ្លន ឬរទោឋ នណមយួ
ណ លគចញគោយរ ឋបាលថ្នន រគ់ប្កាមជាតិ ។   ូគចនេះ ទីប្រុងគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំននួគ ើមបជីាទុន
សប្ារឲ់្យ រ.ជ.វ.ទ គធ្វើការវាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៤ គឺ៖ 
- ផតល់ពត័ា៌នអាំពីចាំនួនអនរគរើរររមគធ្ាបាយ រឹជញ្ាូ នរមួ (ណ លាន) 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានវធិ្លនការននការប្តួតពិនិតយគលើអាររបររិយិនិងការគសលៀរពាររ់រស់អនរគរើរររទាំងគនេះ 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអងាភាពទទួលខុ្សប្តូវអនុវតតវធិ្លនការគនេះ 
- រង្ហា ញអាំពីសរមមភាពអនុវតតជារណ់សតងររស់អងាភាពគនេះ។ 
  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័P៤.៤ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ-
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៤ ខ្ងគលើ។ 

 តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័P៤.៤ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពចីាំនួនអនរគរើរររ

មគធ្ាបាយ ឹរជញ្ាូ នរមួ 
(ណ លាន) 

ប្សងស់ែិតិអាំពីអនរគរើរររមគធ្ាបាយ ឹរ-
ជញ្ាូ នរមួណ លសែិតរនុងណ នសមតែរិចច
ររស់ខ្លួន រនុងតរាងគាំរមូយួ 

- តរាងសប្មង់សែិតិ49ណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ
ធ្រានសមតែរិចច 

២ វតតានវធិ្លនការប្តួតពិនិតយ
អាររបរិរយិនិងការគសលៀរ
ពាររ់រស់អនរគរើរររទាំង
គនេះ 

គរៀរចាំជាវធិ្លន យនតការ ឬរទោឋ ន
គផសងៗសប្ារអ់នុវតតការប្តួតពិនិតយ
អាររបរិរយិនិងការគសលៀរពារ់ររស់អនរ
គរើរររទាំងគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬនីតិវធិ្ីគផសងៗណ លាន
តនមលគសមើសតីពីការរាំណតយ់នតការប្តួតពិនិតយ
អាររបរិរយិនិងការគសលៀរពារ់ររស់អនរ
គរើរររទាំងគនេះ 

៣ វតតានអងាភាពាន
សមតែរិចចណ លទទួលខុ្ស
ប្តូវគលើការប្តួតពិនិតយ 

គរៀរចាំឲ្យានជាអងាភាពមយួណ លាន
សាសភាពនិងយនតការប្គរប់្ោន់
សប្ារអ់នុវតតការង្ហរគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬលិខ្ិតរទោឋ ន នទ
គទៀតណ លានតនមលគសមើសតីពីការចាតត់ាំងសាស
ភាពអនរណ លប្តូវរាំគពញការង្ហរគនេះ  

៤ សរមមភាពជារ់ណសតង គធ្វើការណរងណចរជាប្រុមការង្ហរតូចៗ
សប្ារ់ ចុេះប្តួតពិនិតយ (ប្រុមលាត) 

- រញ្ា ីរាយនមប្រុមការង្ហរទាំងគនេះ ណ លាន
ការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រប្រុង/ខ្ណឌ  ឬអាជាញ ធ្រាន
សមតែរិចច 

និង គរៀរចាំជាតរាងណផនការសរមមភាព - តរាងណផនការសរមមភាពររស់អងាភាពណ ល
ទទួលខុ្សប្តូវការង្ហរគនេះ  

និង 

ចងប្រងរបាយការណ៍រូរសរុរការង្ហរ
ប្រចាាំណខ្ 

- របាយការណ៍រូរសរុរការង្ហរណ លាន តែ
គលខ្ 
និងរញ្ហា រសុ់ពលភាពពីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច  

- រូរែត រូរភាព ណខ្សវគី អូ ឬឯរស្អរគផសងៗណ ល
រញ្ហា រអ់ាំពីសរមមភាពជារ់ណសតង 

 

                                              
49 តារាងទី ១៩ 
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P៥. េចូនករលអំិត្នៃភាពេុីោែ នៃសាថ បត្យកមមរបេត់្បំៃ ់
ណដ្លជាអោរសាធារណៈ ៃិង្ទឹះរបេម់្ររជាពលរដ្ឋ 

 

កមមវត្ថុេចូនករលអំតិ្ P៥ 
 ការគរៀរចាំទីប្រុងណ លណសតងតមរយៈការររាបាននូវភាពសីុចង្ហវ រោ់ន ននរចនរទអោរស្អែ រតយរមមទាំងឡាយ
ននទីប្រុង/ខ្ណឌ រជ៏ាធ្លតុផសាំមយួសាំខ្នចូ់លរមួ ល់ការររាបាននូវភាពស្អា តគៅទីប្រុងផងណ រ។ គយើងអាចប្សនម៉ាគប្រៀរ-
គធ្ៀររវាងទិ ឋភាពគៅតម ងផលូវណ លានអោរជារ់ៗ ោន ណ លានពណ៌ ទាំ ាំ និងរចនរទប្រហរប់្រណ លោន  ឬសីុោន ពី
មយួគៅមយួ និងទ ិឋភាពគៅតម ងផលូវណ លានអោរចាំរេុះខ្ពស់ទរ ធ្ាំតូចៗ (ជាវឡីាផង ជាផ្េះណលវងផង ជាអោរស្អង
សងត់មណររប្រនពណីរុរាណផង និងជាអោរសមយ័ផង ... ។ល។)ថ្នគតើទ ិឋភាពមយួណណ លានភាពទរទ់ញជាង? 
 

លកខណវិៃិចឆយ័នៃការវាយត្នមៃ ការវាយត្នមៃ ពិៃទុ 
P៥.១.ភាពសុីសង្វនក់ោ្នននរចនាបទររស់អោរស្ធារណៈ ាន-មនិាន ១ 
P៥.២.ភាពសុីសង្វនក់ោ្នននរចនាបទរបស់លាំធៅដ្ឋននប្បជាពលរដឋ ាន-មនិាន ១ 

 

(ែតល់ពិនទុ ២/១៧ ននពិនទុសរុបរបស់សូចនាករធោលននភាពស្អនត) 
ការណណនំេម្រាបទ់ីម្រកុងសបកខភាព 

 

១. លកខណវិៃចិឆយ័ P៥.១៖ 
“ភាពសុីសង្វនក់ោ្នននរចនាបទររស់អោរស្ធារណៈ” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោន” 
 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ ភាពសីុសង្ហវ រោ់ន   ប្រសិនគរើវតែុពីរ ឬគប្ចើនានភាពសីុសង្ហវ រ់ោន  ាននយ័ថ្ន វតែុទាំងគនេះអាចគធ្វើសា រណរមមោន បាន 

ណ លនលុេះរញ្ហច ាំងពីចាំណងពារព់័នធោន យ៉ា ងសាិតរមតួរវាងោន  ។ 
២ រចនរទ សាំគៅ ល់ទប្រង់ ឬបធចេកធទសននការស្ងសង់ណ លរាំគរ ើ ល់រមមវតែុគធ្វើយ៉ា ងណឲ្យានការទរទ់ញ។ 

 

ទប្មងគ់នេះអាចប្តូវនលុេះរញ្ហច ាំងពីទាំនរទ់ាំនងរវាងអាោរ  និងរររិទសងាម វរបធ្ម ៌នប្ពគឈើ និងធ្មមជាត ិ
ររសិ្អែ នជុាំវញិណ លណសតងពីទាំនរទ់ាំនងរវាងប្រតិរតតិការររស់អោរនិងររសិ្អែ នជុាំវញិ។ 

 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័P៥.១តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពរង្ហា ញមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ារមមវតែុ

ននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ចាំននួ” (ររាិណ) អោរស្អធ្លរណៈណ លានគៅរនុងណ នសមតែរិចចររស់ទីប្រុងគររខភាព ណ ល
ររាបាននូវភាពសីុសង្ហវ រោ់ន ននស្អែ រតយរមម។  ូគចនេះ ទីប្រុងគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំននួគ ើមបជីាទុន
សប្ារឲ់្យ រ.ជ.វ.ទ គធ្វើការវាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៤ គឺ៖ 
- ពត័ា៌នអាំពីអោរស្អធ្លរណៈ (ណ លាន) 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានវធិ្លនការគលើរទឹរចតិតឬជាំរញុការអនុវតតការររាភាពសីុសង្ហវ រោ់ន ននអោរស្អធ្លរណៈ 
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- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវអនុវតតវធិ្លនការណ លបានោរគ់ចញ 
- រង្ហា ញអាំពីលទធផលជារណ់សតង។ 
  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័P៥.១ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ-
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៤ ខ្ងគលើ។ 

 
 

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័P៥.១ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពអីោរ

ស្អធ្លរណៈ 
ប្សងស់ែិតិអាំពីអោរស្អធ្លរណៈណ លសែិតរនុង
ណ នសមតែរិចចររស់ខ្លួនរនុងតរាងគាំរមូយួ ណ ល
ានរញ្ហា រព់ីប្រគភទ និងពត័ា៌នគផសងៗអាំពី
ទីរណនលងទាំងគនេះ  

- តរាងសប្មង់សែិតិ50ណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរិចច 

២ វតតានវធិ្លនការ
គលើរទឹរចិតតឬ
ជាំរុញការអនុវតត 

គរៀរចាំជាវធិ្លន យនតការ ឬរទោឋ នគផសងៗ
សប្ារអ់នុវតតការគលើរទឹរចិតតឬជាំរុញការររា
ឲ្យបាននូវភាពសីុសង្ហវ រ់ោន ននរចនរទអោរ
ស្អធ្លរណៈ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬនីតិវធិ្ីគផសងៗណ លាន
តនមលគសមើសតីពីការរាំណតយ់នតការគលើរទឹរចិតតឬជាំរុញ
ការររាឲ្យបាននូវភាពសីុសង្ហវ រោ់ន ននរចនរទអោរ
ស្អធ្លរណៈ 

៣ វតតានអងាភាព
ានសមតែរិចច
ណ លទទួលខុ្ស
ប្តូវគលើការអនុវតត 

គរៀរចាំឲ្យានជាអងាភាពមយួណ លានសាស
ភាពនិងយនតការប្គរ់ប្ោន់សប្ារអ់នុវតតការង្ហរ
គនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬលិខ្ិតរទោឋ ន នទគទៀត
ណ លានតនមលគសមើសតីពីការចាត់តាំងសាសភាពអនរ
ណ លប្តូវរាំគពញការង្ហរគនេះ  

៤ លទធផល 
ជារណ់សតង 

គរៀរចាំជារបាយការណ៍រូរភាពសតីពីភាពសីុសង្ហវ រ់
ោន ននរចនរទអោរស្អធ្លរណៈគៅតមតាំរន់
នីមយួៗ 

- រូរែត រូរភាព ណខ្សវគី អូ ឬឯរស្អរគផសងៗណ ល
រញ្ហា រអ់ាំពីទិ ឋភាពជារណ់សតងគៅតមទីតាំងនីមយួៗ 

 

២. លកខណវិៃិចឆយ័ P៥.២៖ 
“ភាពសុីសង្វនក់ោ្នននរចនាបទររស់លាំធៅដ្ឋននប្បជាពលរដឋ” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោន” 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ ភាពសីុសង្ហវ រោ់ន  ប្រសិនគរើវតែុពីរ ឬគប្ចើនានភាពសីុសង្ហវ រ់ោន  ាននយ័ថ្ន វតែុទាំងគនេះអាចគធ្វើសា រណរមមោន បាន 

ណ លនលុេះរញ្ហច ាំងពីចាំណងពារព់័នធោន យ៉ា ងសាិតរមតួរវាងោន  ។ 
២ រចនរទ សាំគៅ ល់ទប្រង់ ឬបធចេកធទសននការស្ងសង់ណ លរាំគរ ើ ល់រមមវតែុគធ្វើយ៉ា ងណឲ្យានការទរ់ទញ។ 

ទប្មងគ់នេះអាចប្តូវនលុេះរញ្ហច ាំងពីទាំនរទ់ាំនងរវាងអាោរ  និងរររិទសងាម វរបធ្ម ៌នប្ពគឈើ និងធ្មមជាត ិ
ណ លណសតងពីទាំនរទ់ាំនងរវាងប្រតិរតតិការររស់អោរ និងររសិ្អែ នជុាំវញិ។ 

៣ លាំគៅោឋ ន សាំគៅ ល់លាំធៅដ្ឋននរបស់ប្បជាពលរដឋទូធៅ រនុងគោលរាំណងសប្ារ់ការស្្នក់ធៅជាចាំបង។ 
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ប្រជាពលរ ឋ ប្តូវបានរាររ់ញ្ចូ លផងណ រនូវផ្េះជួល រុរ ីអា្តណ់មន។ល។ 
 

ណតមនិប្តូវបានរាររ់ញ្ចូ លគទនូវ ៖ អោរប្រុម ៊ាុន អោរការយិល័យទូគៅ ហងលរទ់ាំនិញ 
គភាជនីយោឋ ន ។ល។  

 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័P៥.២តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពរង្ហា ញមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា 
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ចាំនួន” (ររាិណ) ននលាំគៅោឋ នប្រជាពលរ ឋណ លានគៅរនុងណ នសមតែរិចចររស់ទីប្រុង
គររខភាព។  ូគចនេះ ទីប្រុងគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំនួនគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ រ.ជ.វ.ទ គធ្វើការវាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៤ គឺ៖ 
- ពត័ា៌នអាំពីតាំរនល់ាំគៅោឋ នប្រជាពលរ ឋណ លាន 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានវធិ្លនការគលើរទឹរចតិតឬជាំរញុការអនុវតតការររាភាពសីុសង្ហវ រោ់ន ននលាំគៅោឋ ន 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវអនុវតតវធិ្លនការណ លបានោរគ់ចញ 
- រង្ហា ញអាំពីលទធផលជារណ់សតង។ 
  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័P៥.២ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ-
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៤ ខ្ងគលើ។ 

 

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័P៥.២ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពតីាំរន់

លាំគៅោឋ នប្រជា
ពលរ ឋ(ណ លាន) 

ប្សងស់ែិតិអាំពីតាំរន់លាំគៅោឋ នប្រជាពលរ ឋ
ណ លសែិតរនុងណ នសមតែរិចចររស់ខ្លួនរនុង
តរាងគាំរូមយួ ណ លានរញ្ហា រ់ពីប្រគភទ និង
ពត័ា៌នគផសងៗអាំពីទីរណនលងទាំងគនេះ  

- តរាងសប្មង់សែិតិ51ណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរិចច 

២ វតតានវធិ្លនការ
គលើរទឹរចិតតឬ
ជាំរុញការអនុវតត 

គរៀរចាំជាវធិ្លន យនតការ ឬរទោឋ នគផសងៗ
សប្ារអ់នុវតតការគលើរទឹរចិតតឬជាំរុញការ
ររាឲ្យបាននូវភាពសីុសង្ហវ រោ់ន ននលាំគៅោឋ ន
ប្រជាពលរ ឋគៅតមតាំរន់ននណ លាន 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬនីតិវធិ្ីគផសងៗណ លាន
តនមលគសមើសតីពីការរាំណត់យនតការគលើរទឹរចិតតឬជាំរុញ
ការររាឲ្យបាននូវភាពសីុសង្ហវ រោ់ន ននរចនរទលាំ-
គៅោឋ នប្រជាពលរ ឋគៅតមតាំរនន់ន(ណ លាន) 

៣ វតតានអងាភាព 
ានសមតែរិចច 
ណ លទទួលខុ្ស
ប្តូវគលើការអនុវតត 

គរៀរចាំឲ្យានជាអងាភាពមយួណ លាន
សាសភាពនិងយនតការប្គរប់្ោនស់ប្ារ់
អនុវតតការង្ហរគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬលិខ្ិតរទោឋ ន នទគទៀត
ណ លានតនមលគសមើសតីពីការចាត់តាំងសាសភាពអនរ
ណ លប្តូវរាំគពញការង្ហរគនេះ  

៤ លទធផលជារ់ណសតង គរៀរចាំជារបាយការណ៍រូរភាពសតីពីភាពសីុ
សង្ហវ រោ់ន ននរចនរទលាំគៅោឋ នប្រជាពលរ ឋ
គៅតមតាំរន់ននគៅតមតាំរនន់ីមយួៗ 

- រូរែត រូរភាព ណខ្សវគី អូ ឬឯរស្អរគផសងៗណ ល
រញ្ហា រអ់ាំពីទិ ឋភាពជារណ់សតងគៅតមទីតាំងនីមយួៗ 
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P៦.េចូនករលអំតិ្នៃការត្បុណត្ងលមាសៅតាមទីរមណីយដ្ឋឋ ៃេំខាៃ់ៗ  
ៃិងេមបទសទេចរណ ៍

 

កមមវត្ថុេចូនករលអំតិ្ P៦ 
សូចនររលាំអិតP៦គនេះសាំគៅគលើសូចនររ P៦ រាំគពញរណនែមរនុងគោលរាំណងជាំរញុគស្អភណឌ ភាពជារមួគៅតម

ទីប្រុងគររខភាពឲ្យកានណ់តានប្សស់ស្អា តគឡើងៗ។ 
    

លកខណវិៃិចឆយ័នៃការវាយត្នមៃ ការវាយត្នមៃ ពិៃទុ 
P៦.១.ភាពសុីសង្វនក់ោ្នននការតុបផតងលរអគៅតមទីររណីយដ្ឋននននប្សរគៅនឹងលកខណៈ
ពិធសសននតាំបន់នីរួយៗ (Spécificité de la région) 

ាន-មនិាន ១ 

P៦.២.ភាពសុីសង្វនក់ោ្នននការតុបផតងលរអរធ នោាយដឹកជញ្ជូនធទសចរណ៍ ាន-មនិាន ១ 
 

(ែតល់ពិនទុ ២/១៧ ននពិនទុសរុបរបស់សូចនាករធោលននភាពស្អនត) 
 

ការណណនំេម្រាបទ់ីម្រកុងសបកខភាព 
 

១. លកខណវិៃចិឆយ័ P៦.១៖ 
“ភាពសុីសង្វនក់ោ្នននការតុរណតងលមាគៅតមទីររណីយដ្ឋននននប្សរគៅនឹងលកខណៈពិធសសននតាំបន់នីរួយៗ 
(Spécificité de la région)” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោន” 
 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ ភាពសីុសង្ហវ រោ់ន  ប្រសិនគរើវតែុពីរ ឬគប្ចើនានភាពសីុសង្ហវ រ់ោន  ាននយ័ថ្ន វតែុទាំងគនេះអាចគធ្វើសា រណរមមោន បាន 

ណ លនលុេះរញ្ហច ាំងពីចាំណងពារព់័នធោន យ៉ា ងសាិតរមតួរវាងោន  ។ 
២ រមណីយោឋ ន 

គទសចរណ៍ 
សាំគៅ ល់ទីតាំង ណ លានភាពទរ់ទញគទសចរណ៍ ូចជា វរបធ្ម ៌ប្រវតតស្អស្តសត ធ្មមជាតិ គននរ សមុប្ទ 
ឬណ លគរៀរចាំណរនចនគឡើងគ ើយប្តូវបានអនុញ្ហា តឲ្យគរៀរចាំសប្ារគ់ធ្វើអាជីវរមម រគប្មើឲ្យការសប្ារ
លាំណ  និងរមានត តមគោលរាំណងគទសចរណ៍ប្សរចារ ់។ 

៣ លរខណៈពិគសស
ននតាំរនន់ីមយួៗ 
(Spécificité de 
la région) 

សាំគៅ ល់រចនរទ រូរសាំណរ  ឬនិមតិតសញ្ហា ណមយួណ លជាតាំណងតៗោន  ឬជាលរខណៈសាំោល់
ជាពិគសសសប្ារត់ាំរនឬ់ប្រុមគនេះ ឬជាលរខណៈរង្ហា ញ/សាំោល់ណមយួណ លានលរខណៈផារភាា រ់
រវាងតាំរនគ់នេះនឹងពិគសសធ្មមជាតិ។ 

 
ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 

 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័P៦.១តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពរង្ហា ញមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ារមមវតែុ
ននការវាយតនមលគនេះ គឺ “កប្រិត” (ររាិណ) ការតុរណតងលមាគៅតមទីរមណីយោឋ នននណ លានគៅរនុងណ នសមតែរិចច
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ររស់ទីប្រុងគររខភាព ឲ្យានភាពសីុចង្ហវ រោ់ន  និងប្សរគៅនឹងលរខណៈពិគសសននតាំរនទ់ាំងគនេះ។  ូគចនេះ ទីប្រងុគររខភាព
ប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំនួនគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យគណៈរាម ធ្ិការជាតិគធ្វើការវាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៤ គឺ៖ 
- ពត័ា៌នអាំពីទីរមណីយោឋ នសាំខ្ន់ៗ  (ណ លាន) 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានវធិ្លនការគលើរទឹរចតិតឬជាំរញុការអនុវតតការររាភាពសីុសង្ហវ រោ់ន ននការតុរណតងលមាគៅតម
រមណីយោឋ នទាំងគនេះគៅនងឹលរខណៈពិគសសននតាំរនគ់នេះ 

- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវអនុវតតវធិ្លនការណ លបានោរគ់ចញ 
- រង្ហា ញអាំពីលទធផលជារណ់សតង។ 
  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័P៦.១ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ-
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៤ ខ្ងគលើ។ 

 

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័P៦.១ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពីរម-

ណីយោឋ ន (ណ ល
ាន) 

ប្សងស់ែិតិអាំពីរមណីយោឋ នណ លសែិតរនុង
ណ នសមតែរិចចររស់ខ្លួនរនុងតរាងគាំរមូយួ  

- តរាងសប្មង់សែិតិ52ណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរិចច 

និង គរៀរចាំជាណផនទីទីប្រុង/ខ្ណឌ ណ លានគៅ
រញ្ហា រច់ាំនុចទីតាំងររស់តាំរន់ទាំងគនេះ។ 

- ណផនទីរ ឋបាលណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រាន
សមតែរិចច 

២ វតតានវធិ្លនការ
គលើរទឹរចិតតឬជាំរុញ
ការអនុវតត 

គរៀរចាំជាវធិ្លន យនតការ ឬរទោឋ នគផសងៗ
សប្ារអ់នុវតតការគលើរទឹរចិតតឬជាំរុញការ
ររាឲ្យបាននូវភាពសីុសង្ហវ រោ់ន រវាងការតុរ
ណតងលមាគៅតមរមណីយោឋ ននិងលរខណៈ
ពិគសសននតាំរន់ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬនីតិវធិ្ីគផសងៗណ លាន
តនមលគសមើសតីពីការរាំណតយ់នតការគលើរទឹរចិតតឬជាំរុញ
ការររាឲ្យបាននូវភាពសីុសង្ហវ រោ់ន រវាងការតុរណតង
លមាគៅតមរមណីយោឋ ននិងលរខណៈពិគសស
ននតាំរន ់

៣ វតតានអងាភាពាន
សមតែរិចចណ ល
ទទួលខុ្សប្តូវគលើ
ការអនុវតត 

គរៀរចាំឲ្យានជាអងាភាពមយួណ លាន
សាសភាពនិងយនតការប្គរប់្ោនស់ប្ារ់
អនុវតតការង្ហរគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬលិខ្ិតរទោឋ ន នទគទៀត
ណ លានតនមលគសមើសតីពីការចាត់តាំងសាសភាពអនរ
ណ លប្តូវរាំគពញការង្ហរគនេះ  

៤ លទធផលជារ់ណសតង គរៀរចាំជារបាយការណ៍រូរភាពសតីពីភាពសីុ 
សង្ហវ រោ់ន រវាងការតុរណតងលមាគៅតម
រមណីយោឋ ននិងលរខណៈពិគសសននតាំរន់ 

- រូរែត រូរភាព ណខ្សវគី អូ ឬឯរស្អរគផសងៗណ ល
រញ្ហា រអ់ាំពីទិ ឋភាពជារណ់សតងគៅតមទីតាំងនីមយួៗ 

 

២. លកខណវិៃិចឆយ័ P៦.២៖ 
“ភាពសុីសង្វនក់ោ្នននការតុរណតងលមារធ នោាយដឹកជញ្ជនូធទសចរណ៍” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោន” 
 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
                                              
52 តារាងទី ០១ 
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ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ ភាពសីុសង្ហវ រោ់ន  ប្រសិនគរើវតែុពីរ ឬគប្ចើនានភាពសីុសង្ហវ រ់ោន  ាននយ័ថ្ន វតែុទាំងគនេះអាចគធ្វើសា រណរមមោន បាន 

ណ លនលុេះរញ្ហច ាំងពីចាំណងពារព់័នធោន យ៉ា ងសាិតរមតួរវាងោន  ។ 
២ មគធ្ាបាយ ឹរ

ជញ្ាូ នគទសចរណ៍ 
សាំគៅ ល់យនតជាំនិៈផដលអាចបាំលាស់ទីវតថុ ឬបុរគល (គទសចរ) ពីទីរណនលងមយួគៅទីរណនលងមយួគទៀត
គ ើយការ ឹរជញ្ាូ នគនេះរាររ់ញ្ចូ លទាំងការ ឹរជញ្ាូ នគភញៀវគទសចររវាងគោលគៅគផសងៗគៅរនុងរមណី- 
យោឋ នគទសចរណ៍មយួផងណ រ។  

 
ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 

 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័P៦.២តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពរង្ហា ញមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា 
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “កប្រតិ” (ររាិណ) ការតុរណតងលមាមគធ្ាបាយ ឹរជញ្ាូ នគទសចរណ លានគៅរនុងណ ន
សមតែរិចចររស់ទីប្រុងគររខភាពគធ្វើយ៉ា ងណឲ្យសីុោន រវាងការតុរណតង និងលរខណៈពគិសសននតាំរនគ់នេះ។  ូគចនេះ ទីប្រុង
គររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំនួនគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ រ.ជ.វ.ទ ជាតិគធ្វើការវាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៤ គឺ៖ 
- ពត័ា៌នអាំពីមគធ្ាបាយ ឹរជញ្ាូ នគទសចរ (ណ លាន) 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានវធិ្លនការគលើរទឹរចតិតឬជាំរញុការអនុវតតការររាភាពសីុសង្ហវ រោ់ន ននការតុរណតងលមារែយនត
 ឹរជញ្ាូ នគទសចរននតាំរនគ់នេះ 

- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវអនុវតតវធិ្លនការណ លបានោរគ់ចញ 
- រង្ហា ញអាំពីលទធផលជារណ់សតង។ 
  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័P៦.១ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ-
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៤ ខ្ងគលើ។ 

 

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័P៦.២ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពីមគធ្ា

បាយ ឹរជញ្ាូ ន
គទសចរណ លាន 

ប្សងស់ែិតិអាំពីមគធ្ាបាយ ឹរជញ្ាូ នគទសចរ 
ណ លសែិតរនុងណ នសមតែរិចចររស់ខ្លួនរនុង
តរាងគាំរូមយួ 

- តរាងសប្មង់សែិតិ53ណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរិចច 

២ វតតានវធិ្លនការ
គលើរទឹរចិតតឬ
ជាំរុញការអនុវតត 

គរៀររាងជាវធិ្លន យនតការ ឬរទោឋ នគផសងៗ
សប្ារអ់នុវតតការគលើរទឹរចិតតឬជាំរុញការររា 
ឲ្យបាននូវភាពសីុសង្ហវ រ់ោន ននការតុរណតងលមា 
មគធ្ាបាយ ឹរជញ្ាូ នគទសចរណ លាន 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬនីតិវធិ្ីគផសងៗណ លាន
តនមលគសមើសតីពីការរាំណតយ់នតការគលើរទឹរចិតតឬជាំរុញ
ការររាឲ្យបាននូវភាពសីុសង្ហវ រោ់ន ននការ តុរណតង
លមាមគធ្ាបាយ ឹរជញ្ាូ នគទសចរណ លាន 

៣ វតតានអងាភាព 
ានសមតែរិចច
ណ លទទួលខុ្ស
ប្តូវគលើការអនុវតត 

គរៀរចាំឲ្យានជាអងាភាពមយួណ លានសាស
ភាពនិងយនតការប្គរ់ប្ោន់សប្ារអ់នុវតត    
ការង្ហរគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬលិខ្ិតរទោឋ ន នទគទៀត
ណ លានតនមលគសមើសតីពីការចាត់តាំងសាសភាពអនរ
ណ លប្តូវរាំគពញការង្ហរគនេះ  

                                              
53 តារាងទី ១០ 
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៤ លទធផលជារណ់សតង គរៀរចាំជារបាយការណ៍រូរភាពសតីពីភាពសីុសង្ហវ រ់
ោន ននការតុរណតងលមាមគធ្ាបាយ ឹរជញ្ាូ ន
គទសចរណ លាន 

- រូរែត រូរភាព ណខ្សវគី អូ ឬឯរស្អរគផសង ណៗ ល
រញ្ហា រអ់ាំពីទិ ឋភាពជារណ់សតងគៅតមទីតាំងនីមយួ ៗ  
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ណ្ែកទ៣ី 
េចូនករសោលេីីអំពីការម្ររបម់្ររងេំណល ់

 

ការប្គរប់្គងសាំណល់គៅសាំគៅ ល់៖ ការប្រមូល ការ ឹរជញ្ាូ ន ការគធ្វើប្រប្ពឹតតរមមការគប្រើប្បាស់ សាំណល់គឡើងវញិ 
ឬការលុររាំបាត ់ សាំណល់គចាលណតមតង។ ការប្គរប់្គងសាំណល់ានរាំណងសាំខ្នចូ់លរមួ  ល់ការកាតរ់នែយផលរ៉ាេះ
ពាល់ជាអវជិាានររស់សាំណល់ទាំងគនេះមរគលើ ៖ សុខ្ភាពររស់ប្រជាពលរ ឋ ររសិ្អែ ន នងិគស្អភណ័ភាពររស់ប្រុង។  

នពាររ់ណត លចននសតវតសទី២១គនេះ ររាិណសាំណល់ទូទាំងពិភពគោរានការគរើនគឡើងគួរឲ្យរតស់ាា ល់ 
(រាំគណើ នគនេះប្សរនងឹរាំគណើ នននការអភវិឌ្ឍឧសា រមម) ។ គនេះជារីតបារមភមយួររស់ពិភពគោរចាំគពាេះឥទធិពលអាប្ររ់
ណ លអាចរងកមរពីសាំណល់ឧសា រមម។ (ប្រពន័ធប្គរប់្គងនិងគធ្វើប្រប្ពតឹតរមមសាំណល់ គៅគលើពិភពគោរជរួប្រទេះនូវការ
លាំបារគប្ចើនរនុងការអនុវតតគនេះ) យ៉ា ងណរគ៏ោយការប្គរប់្គងសាំណល់ គឺជាចាំណុចណ លប្តូវយរចិតតទុរោរខ់្ពស់គ ើយ
យ៉ា ងគហចណស់ប្គរប់្គងតមវធិ្ីស្អស្តសតស្អមញ្ាគួរណតអាជាញ ធ្រប្រុង/ខ្ណឌ គររខភាពប្តូវយរចិតតទុរោរច់ារគ់ផតើមអនុវតត ។ 

ចាស់ណស់ថ្ន តមរយៈសូចនររគោលទី៣គនេះ ចលនប្រឡងប្រណាំងទីប្រងុស្អា តានសាំគៅជាំរញុឲ្យានការ
គរៀរចាំណផនការប្គរប់្គងសាំណល់គៅតមទីប្រុងគររខភាព។ គ ើមបធី្លនប្រសិទធភាពនូវការអនុវតតររស់សូចនររលមាតិមយួ
ចាំនួនរនុងសូចនររគោលទ៣ីគនេះប្រុងគររខភាពប្តូវណតគប្តៀមគរៀរចាំគគប្ាងប្រមូល និងគធ្វើប្រប្ពឹតតរមមសាំណល់រាវ និង
សាំណល់រងឹប្ពមទាំងកាតរ់នែយការរគញ្ចញគចាលនូវសាំណល់ណ លានជាតពុិល។ 

ម៉ាាងគទៀតសូចនររគោលទី៣គនេះ គលើរទឹរចិតតឲ្យាន យុទធនការរស្តញ្ហា រការយល់ ឹងណ លពារព់ន័ធ នឹងរិចចការ
 ល់ប្គរភ់ាគីពារព់ន័ធរនុងប្រងុ។  

 

D១. សូចនក្រលំអិត្ននការម្របមូលសំណ្ល់រាវ 
 

 

កមមវត្ថុេចូនករលអំតិ្D១ 
 

 សាំណល់រាវគឺជាប្រភពរាំពុល ស៏ាំខ្ន ់ល់ធ្នធ្លនធ្មមជាតិ និងររសិ្អែ ន ពិគសសគឺប្រភពទរឹធ្មមជាតិ គផសងៗណត
ាខ ង។ ការគធ្វសប្រណ សមនិបានយរចិតតទុរោរប់្គរប់្គងគលើសាំណល់រាវឲ្យបានប្តឹមប្តូវជា ឧទ រណ៍ អាប្ររម់យួណ ល
រណត លឲ្យានការរាំពុលទរឹយ៉ា ងធ្ៃនធ់្ៃរណ លរញ្ហា ទាំងគនេះគរើតានគប្ចើនររណីមរ គ ើយគៅប្រគទសអភវិឌ្ឍ និងរាំពុង
អភវិឌ្ឍមយួចាំនួនគៅគលើពិភពគោរ។ ការរាំពុលទឹរបានរាំពុងកាល យជារញ្ហា  ណ លរណត ទីប្រុងភាគគប្ចើនគលើពិភពគោរ 
ពិគសសទីប្រុងែមីៗប្តូវយរចិតតទុរោរគ់ោយគ តុថ្នការរាំពុលទឹរ រងកផលជាអវជិាានជាខ្ល ាំង ល់ប្រជាពលរ ឋណ លរស់គៅ
រនុងទីប្រុង ឧទ រណ៍ រងវេះទឹរស្អា តសប្ារគ់ប្រើប្បាស់ រណត លឲ្យានជាំងឺនលងរាតតាតគផសងៗ និងតប្មូវឲ្យានការ
ចាំណយែវកិាយ៉ា ងគប្ចើនសនធឹរសនធ រគ់ ើមបសី្អត រ ប្រភពទឹរគឡើងវញិ។ 
 

លកខណវិៃិចឆយ័នៃការវាយត្នមៃ ការវាយត្នមៃ ពិៃទុ 
D១.១. ភាគរយននប្បជាពលរដឋណ លភាា រខ់្លួនគៅរនុងបណតនញផដលោនវិធានការប្រប់ប្រង
ធលើទឹកផដលានធប្បើប្ាស់រួច 

យ៉ា ងគហចណស់ាន៣
០%ណ លបានចូលរមួ 

១ 

D១.២. ភាពញឹរញារ់ននការប្រមូលសាំណល់រាវ (ឧទ រណ៍គៅតមសណឋ ោរ។ល។) យ៉ា ងគហច១ ងរនុង
១សបាត  ៏ 

១ 
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(ែតល់ពិនទុ ២/៨ ននពិនទុសរុបរបស់សូចនាករធោលសតីពីការប្រប់ប្រងសាំណល់) 
 

ការណណនំេម្រាបទ់ីម្រកុងសបកខភាព 
 

១. លកខណវិៃចិឆយ័ D១.១៖ 
 “ភាគរយននប្បជាពលរដឋណ លភាា រខ់្លួ នគៅរនុ ងបណតនញផដលោនវិធានការប្រប់ប្រងធលើទឹកផដលាន 
 ធប្បើប្ាស់រួច។” 
 “នឹងផតល់ជូន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នយ នងធោចណស់ោនប្បជាពលរដឋ៣០%ានចូលរួរកនុង 
 វិធានការធនោះ” 
 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ ប្រជាពលរ ឋ សាំគៅ ល់ជនប្គរ់រូរណ លានអប្តានុកូលដ្ឋននគៅរនុងណ នសមតែរិចចទីប្រុង គឺរាររ់ញ្ាូ លទាំង

ប្រជារសិររ ប្រជាជនមូលោឋ ន អាជីវររ អនរគធ្វើការការយិល័យ។ល។ 
២ រណត ញណ លានវធិ្លន 

ការប្គរ់ប្គងគលើទឹរណ ល
បានគប្រើប្បាស់រចួ 

សាំគៅ ល់រណត ញប្រមូលសាំណល់រាវ (សាំណល់រាវ រមតា) ណ លគចញពីផ្េះបាយ រន្រទ់ឹរ និង
ណ លរកពីការធប្បើប្ាស់ប្បចាំនែៃធែនសងធទៀតរបស់ប្បជាពលរដឋទូធៅ។ រណត ញគនេះអាចជា 
ប្រពន័ធរងាូររមួ ឬរែយនតរូមសាំណល់រាវតមផ្េះជាគ ើម។  

 
២. លកខខណឌ ត្ម្រមវូ 

 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័D១.១តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពរង្ហា ញមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា 
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ចាំននួ” (ររាិណ) ប្រជាពលរ ឋណ លបានភាា រខ់្លួនគៅនឹងរណត ញណ លានវធិ្លនការប្គរ់
ប្គងគលើទឹរណ លគប្រើប្បាស់រចួណ លានគៅរនុងណ នសមតែរិចចររស់គររខភាព (រយឺ នងធោចោនប្បជាពលរដឋ៣០%ាន
ចូលរួរកនុងវិធានការធនោះ។)   ូគចនេះ  ទីប្រុងគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំនួនគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ គ.ជ.វ.ទ 
គធ្វើការវាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៤ គឺ៖ 
- ពត័ា៌នអាំពីចាំននួប្រជាពលរ ឋណ លគ ើរតួជាប្រភពរគញ្ចញសាំណល់រាវ 
- ពត័ា៌នអាំពីរណត ញប្រមលូសាំណល់រាវណ លាន 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវគលើរណត ញប្រមូលសាំណល់រាវទាំងគនេះ 
- រង្ហា ញអាំពីលទធផលជារណ់សតង។ 
  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័D១.១ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ-
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៤ ខ្ងគលើ។ 

  
 

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័D១.១ 
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ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពចីាំនួន 

ប្រជាពលរ ឋ 
ប្សងស់ែិតិអាំពីចាំនួនប្រជាពលរ ឋណ លសែិតរនុងណ ន
សមតែរិចចររស់ខ្លួនរនុងតរាងគាំរូមយួ  

- តរាងសប្មង់សែិតិ54ណ លានការរញ្ហា រព់ី
អាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

២ ពត័ា៌នអាំពីរណត ញ
ប្រមូលសាំណល់រាវ  

ប្សង់សែិតិអាំពីចាំនួនរណត ញប្រមូលសាំណល់រាវណ ល
សែិតរនុងណ នសមតែរិចចររស់ខ្លួនរនុងតរាងគាំរមូយួ  

- តរាងសប្មង់សែិតិ55ណ លានការរញ្ហា រព់ី
អាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

និង 
គរៀរចាំជាណផនទីទីប្រុង/ខ្ណឌ ណ លានគៅរញ្ហា រ់
ចាំនុចទីតាំងរណត ញប្រមូលសាំណល់រាវទាំងគនេះ ។ 

- ណផនទីរ ឋបាលណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រ 
ានសមតែរិចច 

៣ វតតានអនរទទួល 
ខុ្សប្តូវរណត ញ
ប្រមូលសាំណល់រាវ
ទាំងគនេះ 

រញ្ហា រព់ីវតតានអនរទទួលរន្ុរគលើការប្រមូល 
សាំណល់រាវ ណ លអាចជា៖ 

- ប្រុម ៊ាុនឯរជន 

- រិចចសនារវាងាច ស់ទីតាំង និងប្រុម ៊ាុន 
ឯរជន(ណ លានរមមវតែុជាការសាា តជា 
ប្រចាាំគៅតមទីតាំងទាំងគនេះ) 
 

ឬ 
- អងាភាពណ លទទួលរន្ុរសាា តគៅតម
ទីរណនលងទាំងគនេះតមការចាត់តាំងររស់ 
អាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែរិចចររស់អនរចាត ់
តាំង 
 

៣ លទធផលជារ់ណសតង គរៀរចាំជាតរាងអាំពីសរមមភាពននការប្រមូល សាំណល់ 
រាវ គោយានរញ្ហា រថ់្នាន ប្រជាជនយ៉ា ងគហច 
៣០%បានចូលរមួរនុងវធិ្លនការគនេះ 

- តរាងសប្មង់សែិតិ56ណ លានការរញ្ហា រព់ី
អាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

 
២. លកខណវិៃិចឆយ័D១.២៖ 
“ភាពញឹក្ញាប់ននការម្របមូលសំណ្ល់រាវ” 
“នឹងទទួលបាន ១ពិនទុ ម្របសិនដបើមានការម្របមូលសំណ្ល់រាវយ៉ាងដោចណាស់១ ងក្នុងមួយសបាត េ៍” 
 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ សាំណល់រាវ សាំគៅគលើស្អរធ្លតុ ឬវតែុរាវណ លរគញ្ាញពីប្រភពគផសងៗ ( ូចជា៖ សាំណល់មរពីការគប្រើប្បាស់ប្រចាាំនែៃ 

ររស់ប្រជាពលរ ឋ សណឋ ោរ គរាងចប្រ ស ប្ោស.... )  
 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័D១.២តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពរង្ហា ញមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា 
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ភាពញឹកញាប”់ (ររាិណ) ននការប្រមូលសាំណល់រាវពីប្រជាជនណ លបានភាា រខ់្លួននឹង
រណត ញប្រមូលទរឹណ លគប្រើប្បាស់រចួ។  ូគចនេះ ទីប្រងុគររខភាពប្តូវរញ្ហា ររ់ាំភលនូឺវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំននួគ ើមបជីាទុន
សប្ារឲ់្យ រ.ជ.វ.ទ. គធ្វើការវាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៤ គឺ៖ 

                                              
54 តារាងទី ៣៧ 
55 តារាងទី ១៤ 
56 តារាងទី ៤០ 
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- ពត័ា៌នអាំពីចាំននួប្រជាពលរ ឋណ លគ ើរតួជាប្រភពរគញ្ចញសាំណល់រាវ 
- ពត័ា៌នអាំពីរណត ញប្រមូលសាំណល់រាវ (ណ លាន) 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវគលើរណត ញប្រមូលសាំណល់រាវទាំងគនេះ 
- រង្ហា ញអាំពីសរមមភាព នងិលទធផលជារណ់សតង។ 
  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័D១.២ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ-
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៤ ខ្ងគលើ។ 

  

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័D១.២ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពចីាំនួន 

ប្រជាពលរ ឋ 
ប្សងស់ែិតិអាំពីចាំនួនប្រជាពលរ ឋណ លសែិតរនុងណ ន
សមតែរិចចររស់ខ្លួនរនុងតរាងគាំរូមយួ  

- តរាងសប្មង់សែិតិ57ណ លានការរញ្ហា រព់ី
អាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

២ ពត័ា៌នអាំពីរណត ញ
ប្រមូលសាំណល់រាវ 
 

ប្សងស់ែិតិអាំពីចាំនួនរណត ញប្រមូលសាំណល់រាវណ ល
សែិតរនុងណ នសមតែរិចចររស់ខ្លួនរនុងតរាងគាំរមូយួ  

- តរាងសប្មង់សែិតិ58ណ លានការរញ្ហា រព់ី
អាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

និង 
គរៀរចាំជាណផនទីទីប្រុង/ខ្ណឌ ណ លានគៅរញ្ហា រច់ាំនុច
ទីតាំងរណត ញប្រមូលសាំណល់រាវទាំងគនេះ។ 

- ណផនទីរ ឋបាលណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ - 
ធ្រានសមតែរិចច 

៣ វតតានអនរទទួល 
ខុ្សប្តូវរណត ញ
ប្រមូលសាំណល់រាវ
ទាំងគនេះ 

រញ្ហា រព់ីវតតានអនរទទួលរន្ុរគលើការប្រមូលសាំណល់
រាវ ណ លអាចជា៖ 

- ប្រុម ៊ាុនឯរជន 

- រិចចសនារវាងាច ស់ទីតាំង និងប្រុម ៊ាុន 
ឯរជនណ លានរមមវតែុជាការសាា តជា 
ប្រចាាំគៅតមទីតាំងទាំងគនេះ 
 

ឬ 
- អងាភាពណ លទទួលរន្ុរសាា តគៅតមទីរណនលង
ទាំងគនេះតមការចាតត់ាំងររស់អាជាញ ធ្រាន
សមតែរិចច 

- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែរិចចររស់អនរ   
ចាតត់ាំង 
 

៣ សរមមភាពនិង
លទធផលជារ់ណសតង 

ការណណនាំររស់អាជាញ ធ្រទីប្រុងឲ្យានការប្រមូល
សាំណល់រាវយ៉ា ងគទៀងទត់ 

-  ីកា/ស្អរាចរណណនាំររស់ទីប្រុងគររខភាព 
(រនុ ងររណីណ លរិចចការគនេះមិនណមនជា
សមតែរិចចររស់ទីប្រុង/ខ្ណឌ គររខភាព ប្តូវ
ាន ីកា សគប្មច/ស្អរាចរណណនាំររស់
អាជាញ ធ្រណ លានសមតែរិចចគនេះអម
ជាមយួ) 

និង 

គរៀរចាំជាតរាងអាំពីសរមមភាពននការ
ប្រមូលសាំណល់រាវសប្ារត់ាំរនន់ីមយួៗគោយ
ានរញ្ហា រអ់ាំពីប្រគភទគផសងៗននការប្រមូល និង
ភាពញឹរញារន់នការប្រមូល(យ៉ា ងគហចណស់១
 ងរនុង១សបាត  ៍) 

- តរាងសប្មង់សែិតិ59ណ លានការរញ្ហា រព់ី
អាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

 

                                              
57 តារាងទី ៣៧ 
58 តារាងទី ១៤ 
59 តារាងទី ៤០ 
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D២. េចូនករលអំិត្នៃការម្ររមលូេំណលរឹ់ង 

 

កមមវត្ថុេចូនករលអំតិ្ D២ 
 សាំណល់រងឹគឺជាប្រភពរាំពុលមយួប្រគភទណ ល គួរយរចិតតទុរោរប់្គរប់្គងឲ្យបានលាគោយគ តុថ្នសាំណល់រងឹ
ប្រគភទគនេះនាំឲ្យានការរាំពុល ី និងប្រភពទឹរគផសងៗយ៉ា ងខ្ល ាំងប្រសិនគរើមនិានការប្គរប់្គងឲ្យបានឲ្យបានប្តឹមប្តូវ។ 
មយួវញិគទៀត ការប្គរប់្គងសាំណល់រងឹមនិបានលាប្តឹមប្តូវ ឧទ រណ៍ ូចជាការប្រមូលសាំណល់រងឹឬការទុរោរម់និបាន
ប្តឹមប្តូវ ររ៏ងកផលរ៉ាេះពាល់ជាអវជិាាន ល់គស្អភណឌ ភាពទីប្រុងផងណ រ។  
 

លកខណវិៃិចឆយ័នៃការវាយត្នមៃ ការវាយត្នមៃ ពិៃទុ 
D២.១.ភាគរយននប្បជាពលរដឋណ លសែិតរនុងការប្បរូលសាំណល់រឹងជាគទៀងទត់ អរបររា៥០% ១ 
D២.២.ភាពញឹរញាររ់នុងការប្រមូលសាំណល់រឹង យ៉ា ងគហច១ ងរនុង១នែៃ ១ 

 

(ែតល់ពិនទុ ២/៨ ននពិនទុសរុបរបស់សូចនាករធោលសតីអាំពកីារប្រប់ប្រងសាំណល)់ 
 
 
 

ការណណនំេម្រាបទ់ីម្រកុងសបកខភាព 
 

១. លកខណវិៃចិឆយ័ D២.១៖ 
“ភាគរយននប្បជាពលរដឋណ លសែិតគៅរនុ ងការប្បរូលសាំណល់រឹងជាគទៀងទត។់” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោនចាំនួនប្បជាជនអបនបរោ៥០%សថិតធៅកនុងការប្បរូលសាំណល់រឹងជាធទៀងទា
ត”់ 
 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តីពៃយល ់
១ ប្រជាពលរ ឋ សាំគៅ ល់ជនប្គរ់រូរណ លានអប្តានុកូលដ្ឋននគៅរនុងណ នសមតែរិចចននទីប្រុងគររខភាព 
២ សាំណល់រងឹ សាំគៅគៅគលើស្អរធ្លតុ ឬវតែុរងឹណ លរគញ្ចញពីប្រភពរាំពុលគផសងៗ ( ូចជា៖ មរពីការគប្រើប្បាស់ប្រចាាំនែៃ 

ររស់ប្រជាពលរ ឋ សណឋ ោរ ស ប្ោស...។ល។)  
 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័D២.១តប្មវូឲ្យគររខភាពរង្ហា ញមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ារមមវតែុនន
ការវាយតនមលគនេះ គ ឺ “ចាំននួ” (ររាិណ) ប្រជាពលរ ឋណ លសែិតគៅរនុងការប្រមលូសាំណល់រងឹជាគទៀងទត។់  ូគចនេះ 
ទីប្រុងគររខភាពប្តូវរញ្ហា ររ់ាំភលនូឺវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំននួគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ រ.ជ.វ.ទ គធ្វើការវាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៣ គ៖ឺ 
- ពត័ា៌នអាំពីចាំននួប្រជាពលរ ឋណ លគ ើរតួជាប្រភពរគញ្ចញសាំណល់រងឹ 
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- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវគលើការប្រមូលសាំណល់រងឹ 
- រង្ហា ញអាំពីលទធផលជារណ់សតង។ 
  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័D២.១ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ-
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៣ ខ្ងគលើ។ 

  

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័D២.១ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពចីាំនួន 

ប្រជាពលរ ឋ 
ប្សងស់ែិតិអាំពីចាំនួនប្រជាពលរ ឋណ លសែិតរនុងណ ន
សមតែរិចចររស់ខ្លួនរនុងតរាងគាំរូមយួ  

- តរាងសប្មង់សែិតិ60ណ លានការរញ្ហា រព់ី
អាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

២ វតតានអនរទទួល 
ខុ្សប្តូវគលើការ
ប្រមូល
សាំណល់រងឹ 

រញ្ហា រព់ីវតតានអនរទទួលរន្ុរគលើការប្រមូល
សាំណល់រាវ ណ លអាចជា៖ 

- ប្រុម ៊ាុនឯរជន 

- រិចចសនារវាងាច ស់ទីតាំង និងប្រុម ៊ាុន
ឯរជនណ លានរមមវតែុជាការសាា តជាប្រចាាំ
គៅតមទីតាំងទាំងគនេះ 

ឬ 
- អងាភាពណ លទទួលរន្ុរសាា តគៅតមទីរណនលង
ទាំងគនេះតមការចាតត់ាំងររស់អាជាញ ធ្រាន
សមតែរិចច 

- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែរិចចររស់អនរចាត់
តាំង 
 

៣ លទធផលជារណ់សតង គរៀរចាំជាតរាងអាំពីសរមមភាពននការប្រមូលសាំណល់
រងឹ គោយានរញ្ហា រថ់្នានប្រជាជនយ៉ា ងគហច
៥០%បានចូលរមួរនុងវធិ្លនការគនេះ 

- តរាងសប្មង់សែិតិ61ណ លានការរញ្ហា រព់ី
អាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

 
 

២. លកខណវិៃិចឆយ័ D២.២៖ 
“ភាពញឹរញារន់នការប្រមូលសាំណល់រឹង” 
“នឹងទទួលបាន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើានការប្រមូលសាំណល់រងឹយ នងធោចណស់១ដងកនងុរួយនែៃ” 
 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ សាំណល់រងឹ សាំគៅគៅគលើស្អរធ្លតុ ឬវតែុរងឹណ លរគញ្ចញពីប្រភពរាំពុលគផសងៗ ( ូចជា៖ មរពីការគប្រើប្បាស់ប្រចាាំ 

នែៃររស់ប្រជាពលរ ឋ សណឋ ោរ ស ប្ោស...។ល។)  

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័D២.២តប្មូវឲ្យទីប្រុងគររខភាពរង្ហា ញមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ភាពញកឹញាប”់ (ររាិណ) ននការប្រមូលសាំណល់រងឹពីប្រជាពលរ ឋ។  ូគចនេះ ទបី្រុងគររខ
ភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំនួនគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ រ.ជ.វ.ទ គធ្វើការវាយតនមល។ 

                                              
60 តារាងទី ៣៧ 
61 តារាងទី ១៥ 
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 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៣ គ៖ឺ 
- ពត័ា៌នអាំពីចាំននួប្រជាពលរ ឋណ លជាប្រភពរគញ្ចញសាំណល់រងឹ 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវគលើការប្រមូលសាំណល់រងឹ 
- រង្ហា ញអាំពីសរមមភាពនងិលទធផលជារណ់សតង។ 
  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័D២.១ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ-
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៣ ខ្ងគលើ។ 

  

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័D២.២ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពចីាំនួន

ប្រជាពលរ ឋ 
ប្សងស់ែិតិអាំពីចាំនួនប្រជាពលរ ឋណ លសែិតរនុងណ ន
សមតែរិចចររស់ខ្លួនរនុងតរាងគាំរូមយួ 

- តរាងសប្មង់សែិតិ62ណ លានការរញ្ហា រព់ី
អាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

២ វតតានអនរទទួល 
ខុ្សប្តូវគលើការ
ប្រមូលសាំណល់រងឹ 

រញ្ហា រព់ីវតតានអនរទទួលរន្ុរ
គលើការប្រមូលសាំណល់រាវ ណ លអាចជា៖ 

- ប្រុម ៊ាុនឯរជន 

- រិចចសនារវាងាច ស់ទីតាំង និងប្រុម ៊ាុន 
ឯរជនណ លានរមមវតែុជាការសាា តជាប្រចាាំ
គៅតមទីតាំងទាំងគនេះ 

ឬ 
- អងាភាពណ លទទួលរន្ុរសាា តគៅតមទីរណនលង
ទាំងគនេះតមការចាតត់ាំងររស់អាជាញ ធ្រាន
សមតែរិចច 

- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែរិចចររស់អនរ    
ចាតត់ាំង 
 

៣ សរមមភាពនិង
លទធផលជារ់ណសតង 

ការណណនាំររស់អាជាញ ធ្រទីប្រុង/ខ្ណឌ ឲ្យានការ 
ប្រមូលសាំណល់រងឹយ៉ា ងគទៀងទត ់

-  ីកា/ស្អរាចរណណនាំររស់ទីប្រុងគររខភាព 
(រនុ ងររណីណ លរិចចការគនេះមិនណមនជា
សមតែរិចចររស់ទីប្រុង/ខ្ណឌ គររខភាព ប្តូវ
ាន ីកាសគប្មច/ស្អរាចរណណនាំររស់
អាជាញ ធ្រណ លានសមតែរិចចគនេះអមជាមយួ ) 

និង 

គរៀរចាំជាតរាងអាំពីសរមមភាពននការ
ប្រមូលសាំណល់រងឹសប្ារត់ាំរនន់ីមយួៗគោយ
ានរញ្ហា រអ់ាំពីប្រគភទគផសងៗននការប្រមូល និង
ភាពញឹរញារន់នការប្រមូល(យ៉ា ងគហចណស់១
 ងរនុង១សបាត  ៍) 

- តរាងសប្មង់សែិតិ63ណ លានការរញ្ហា រព់ី
អាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

 
 

D៣.េចូនករលំអតិ្អំពីការេីុក ៃិងការស្វីម្ររម្រពលត្កីមមេំណលរ់ាវ 
 

កមមវត្ថុេចូនករលអំតិ្ D៣ 
  ូចណ លបានគលើមរររយិយរនុងសូចនររលាំអតិ D១ សាំណល់រាវអាចផតល់ផលរ៉ាេះពាល់អវជិាានជា គប្ចើនរ៏
គោយរគ៏យើងទទួលស្អា ល់ ការរស់គៅប្រចាាំនែៃររស់មនុសស និងគស ឋរិចចតាំរន។់ គទេះយ៉ា ងណរគ៏ោយ ជនប្គររ់រូរប៏ាន

                                              
62 តារាងទី ៣៧ 
63 តារាងទី ៣៨ 
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ទទួលស្អា ល់ផងណ រថ្ន គយើងមនិអាចលុររាំបាតស់ាំណល់រាវបានគនេះគទ គប្ពាេះវាគរើតានព ី សរមមភាពរស់គៅប្រចាាំនែៃ
ររស់មនុសស។ ផ្ុយគៅវញិ សាំណល់រាវអាចនឹងគរើនគឡើងពីមយួនែៃគៅមយួនែៃប្សរ តមរាំគណើ នតប្មូវការ នងិរាំគណើ ន
ប្រជាជនពិគសសគៅទីប្រុងណតមតង។  ូគចនេះ គ ើមបកីាតរ់នែយផលរ៉ាេះពាល់ជាអវជិាានររស់សាំណល់រាវចាាំបាចប់្តូវានការ
ប្គរប់្គងឲ្យបានប្តឹមប្តូវតមរយៈការគប្រើប្បាស់វធិ្ីស្អស្តសតរគចចរគទសគផសងៗ ូចជា៖ ការសតុរ ឬការគធ្វើប្រប្ពឹតតរមមជាគ ើម។ 
 

លកខណវិៃិចឆយ័នៃការវាយត្នមៃ ការវាយត្នមៃ ពិៃទ ុ
D៣.១.លទធភាពណ លអាចសតកុសាំណល់រាវ (ោនបាំពាក ់ងុសតុកសាំណលរ់ាវ)។ ាន-មនិាន ១ 
D៣.២.ចាំនួនភាគរយននសណឋ ោរ និងផេ្ះសាំណរណ់ លានអាចសតុរសប្ារគ់ធ្វើប្បប្ពឹតតិករម
សាំណល់។ 

អរបររា៥០% ១ 

 

(ែតល់ពិនទុ ២/៨ ននពិនទុសរុបរបស់សូចនាករធោលសតីអាំពកីារប្រប់ប្រងសាំណល)់ 
 
 

ការណណនំេម្រាបស់បកខភាព 
 

១. លកខណវិៃចិឆយ័ D៣.១៖ 
“លទធភាពណ លអាចសតុកសាំណល់រាវ (ោនបាំពាក់ ងុសតកុសាំណល់រាវ)។” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោន” 
 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តីពៃយល ់
១ ការសតុរសាំណល់រាវ សាំគៅ ល់មគធ្ាបាយគផសងៗរនុងការសតុក រកនាទុកធ វើប្បប្ពឹតតករមបឋរគលើសាំណល់រាវណ លរគញ្ចញ

មរពីប្រភពរាំពុលគផសងៗ ( ូចជា៖ លាំគៅោឋ នប្រជាពលរ ឋ សណឋ ោរ ស ប្ោសជាគ ើម) ។ 

 
ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 

 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិចិឆយ័D៣.១តប្មូវឲ្យទីប្រុងគររខភាពរង្ហា ញមរ រ.ជ.វ.ទ.សប្ារជ់ា 
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ចាំណ ោះ” (ររាិណ) អាងសតុរ ឬធុ្ងសតុរសាំណល់រាវសប្ារគ់ប្រើប្បាស់គៅរនុងទីប្រុង
គររខភាព។  ូគចនេះ ទីប្រុងគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំនួនគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ រ.ជ.វ.ទ. គធ្វើការវាយ
តនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៣ គ៖ឺ 
- ពត័ា៌នអាំពីអាងសតុរសាំណល់រាវ (ណ លាន) 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវគលើការប្គរប់្គងណែររាអាងសតុរសាំណល់រាវទាំងគនេះ 
- រង្ហា ញអាំពីលទធផលជារណ់សតង។ 
  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័D៣.១ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ
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ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៣ ខ្ងគលើ។ 

  
តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័D៣.១ 

ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពីអាងសតុរ

សាំណល់រាវ (ណ ល
ាន) 

ប្សងស់ែិតិអាំពីអាងសតុរសាំណល់រាវទាំង
ឡាយ ណ លសែិតរនុងណ នសមតែរិចចររស់
ខ្លួនរនុងតរាងគាំរមូយួ ណ លានរញ្ហា រព់ី 
ប្រគភទ និងពត័៌ានគផសងៗអាំពីទីរណនលង 
ទាំងគនេះ  

- តរាងសប្មង់សែិតិ64ណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរិចច 

និង គរៀរចាំជាណផនទី ទីប្រុងណ លានគៅរញ្ហា រ់
ចាំនុចទីតាំងអាងសតុរទាំងគនេះ 

- ណផនទីរ ឋបាលណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រាន
សមតែរិចច 

២ វតតានអនរទទួល
ខុ្សប្តូវគលើការ 
រាំពារន់ិងណែររា 
អាងសតុរសាំណល់ 
រាវទាំងគនេះ 

រញ្ហា រព់ីវតតានអនរទទួលរន្ុរគលើការ
រាំពារន់ិងណែររាអាងសតុរសាំណល់រាវ
ណ លអាចជា៖ 

- ប្រុម ៊ាុនឯរជន 

- រិចចសនារវាងាច ស់ទីតាំង និងប្រុម ៊ាុនឯរជនណ ល
ានរមមវតែុជាការសាា តជាប្រចាាំគៅតមទីតាំងទាំង
គនេះ 

ឬ 
- អងាភាពណ លទទួលរន្ុរសាា តគៅតម 
ទីរណនលងទាំងគនេះតមការចាត់តាំង 
ររស់អាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែរិចចររស់អនរចាតត់ាំង 
 

៣ លទធផលជារ់ណសតង គរៀរចាំជារបាយការណ៍រូរភាពសតីពីអាងសតុរ
សាំណល់រាវទាំងឡាយណ លាន 

- រូរែត រូរភាព ណខ្សវគី អូ ឬឯរស្អរគផសងៗណ ល
រញ្ហា រអ់ាំពីទិ ឋភាពជារណ់សតងគៅតមទីតាំងនីមយួៗ 

 

២. លកខណវិៃិចឆយ័ D៣.២៖ 
“ចាំនួនភាគរយននសណឋ ោរ និងផ្េះសាំណរណ់ លានអាងសតុកសប្ោប់ធ វើប្បប្ពឹតតិករមសាំណល់។” 
“នឹងទទួលបាន១ពិន្ុ ប្បសិនធបើយ នងធោចណស់៥០%ននចាំនួនសណឋនោរនិងែទោះសាំណក់ផដលោន ានអាងសតុ រ
សប្ារគ់ធ្វើប្រប្ពឹតតរមមសាំណល់រាវ។”  
 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ អាងសតុរសប្ារ់គធ្វើ

ប្រប្ពឹតតរមមសាំណល់រាវ 
(ការសតុរសាំណល់រាវ) 

សាំគៅ ល់មគធ្ាបាយគផសងៗរនុងការសតុក រកនាទុកធ វើប្បប្ពឹតតករមបឋរគលើសាំណល់រាវណ ល 
រគញ្ចញមរពីប្រភពរាំពុលគផសងៗ ( ូចជា៖ លាំគៅោឋ នប្រជាពលរ ឋ សណឋ ោរ ស ប្ោស 
ជាគ ើម) ។ 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័D៣.២តប្មូវឲ្យទីប្រុងគររខភាពរង្ហា ញមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា

រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ចាំនួន” (ររាិណ) សណឋ ោរ និងផេ្ះសាំណរណ់ លានអាងសតុរសប្ារគ់ធ្វើប្រប្ពឹតតរមម

                                              
64 តារាងទី ០៧ 
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សាំណល់រាវ។  ូគចនេះ ទីប្រងុគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំនួនគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ រ.ជ.វ.ទ គធ្វើការវាយ
តនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៣ គ៖ឺ 
- ពត័ា៌នអាំពីសណឋ ោរនិងផ្េះសាំណរ ់(ណ លាន) 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវគលើការប្គរប់្គងណែររាអាងសតុរសាំណល់រាវទាំងគនេះ 
- រង្ហា ញអាំពីលទធផលជារណ់សតង។ 
  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័D៣.២ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៣ ខ្ងគលើ។ 

  
តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័D៣.២ 

ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពីសណឋ -

ោរនិងផ្េះសាំណរ់
(ណ លាន) 

ប្សងស់ែិតិអាំពីសណឋ ោរនិងផ្េះសាំណរ់
ទាំងឡាយ ណ លសែិតរនុងណ នសមតែរិចច
ររស់ខ្លួនរនុងតរាងគាំរូមយួ ណ លាន
រញ្ហា រព់ីប្រគភទ និងពត័ា៌នគផសងៗអាំពីទី
រណនលងទាំងគនេះ  

- តរាងសប្មង់សែិតិ65ណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរិចច 

២ វតតានអនរទទួល
ខុ្សប្តូវគលើការ 
រាំពារន់ិងណែររា 
អាងសតុរសាំណល់ 
រាវទាំងគនេះ 

រញ្ហា រព់ីវតតានអនរទទួលរន្ុរគលើការ
រាំពារន់ិងណែររាអាងសតុរសាំណល់រាវ
ណ លអាចជា៖ 

- ប្រុម ៊ាុនឯរជន 

- រិចចសនារវាងាច ស់ទីតាំង និងប្រុម ៊ាុនឯរជនណ ល
ានរមមវតែុជាការសាា តជាប្រចាាំគៅតមទីតាំងទាំង
គនេះ 

ឬ 
- អងាភាពណ លទទួលរន្ុរសាា តគៅត
មទីរណនលងទាំងគនេះតមការចាត់
តាំងររស់អាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែរិចចររស់អនរចាតត់ាំង 
 

៣ លទធផលជារ់ណសតង គរៀរចាំជាតរាងអាំពីអាងសតុរសាំណល់រាវ
គៅតមសណឋ ោរនិងផ្េះសាំណរ ់គោយ
ានរញ្ហា រ់ថ្នានសណឋ ោរនិងផ្េះសាំណរ ់
យ៉ា ងគហច៥០%ានអាងសតុរ 

- តរាងសប្មង់សែិតិ66ណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរិចច 

 
 

D៤.េចូនករលអំតិ្នៃការេីុក ៃិងការស្វីម្ររម្រពលត្កីមមសលេីំណលរឹ់ង 
 

កមមវត្ថុេចូនករលអំតិ្ D៤ 
  ូចណ លបានគលើរមរររយិយរនុង សូចនររលាំអិត D២ សាំណល់រងឹអាចនឹងផតល់ផលរ៉ាេះពាល់ជា អវជិាាន រ៉ាុណនត
គយើងគៅណតទទួលស្អា ល់ថ្នមនិអាចលុររាំបាតសាំណល់រងឹបានទាំងប្សុងគនេះគទ គោយគ តុថ្នវាគរើតគចញពសីរមមភាព

                                              
65 តារាងទី ២៣ 
66 តារាងទី ០៧ 
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រស់គៅររស់មនុសសជាគរៀងរាល់នែៃ។  ូគចនេះ គ ើមបកីាតរ់នែយផលរ៉ាេះពាល់ជាអវជិាានររស់សាំណល់រងឹចាាំបាចប់្តូវានការ
ប្គរប់្គងឲ្យបានប្តឹមប្តូវតមរយៈការគប្រើប្បាស់វធិ្ីស្អស្តសតរគចចរគទសគផសងៗ។ 
 

លកខណវិៃិចឆយ័នៃការវាយត្នមៃ ការវាយត្នមៃ ពិៃទុ 
D៤.១.លទធភាពផដលអាចសតកុសាំណល់រឹង គប្ៅអាំពីការសតកុធចលធដ្យោមននការ
ការពារឱ្យបានប្តឹមប្តូវ។ 

ាន-មនិាន ១ 

 

(ែតល់ពិនទុ ១/៨ ននពិនទុសរុបរបស់សូចនាករធោលសតីពីការប្រប់ប្រងសាំណល់) 
 

ការណណនំេម្រាបទ់ីម្រកុងសបកខភាព 
 

២. លកខណវិៃិចឆយ័ D៤.១៖ 
“លទធភាពផដលអាចសតុកសាំណល់រឹង គប្ៅអាំពីការសតុកធចលធដ្យោមននការការពារឱ្យបានប្តឹមប្តូវ។” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោន” 
 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.
រ 

ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់

១ លទធភាពសតុរ
សាំណល់រងឹ 

សាំគៅ ល់មគធ្ាបាយគផសងៗរនុងការសតុក រកនាសាំណល់រឹងទាំងឡាយណ លរគញ្ចញមរពីប្រភពរាំពុល
គផសងៗ( ូចជា៖ លាំគៅោឋ នប្រជាពលរ ឋ សណឋ ោរ គរាងចប្រស ប្ោស) ។ 

២ ការសតុរគចាលគោយ
ោម នការការពារ 

សាំគៅ ល់លទធភាពគផសងៗរនុងការសតុរសាំណល់រងឹផដលប្ាសចកពីបចេកធទសប្តឹរប្តូវ ។ 

 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័D៤.១តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពរង្ហា ញមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា 
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គ ឺ“ចាំណ ោះ” (ររាិណ) ទីរណនលងសតុរសាំណល់រងឹណ លគរៀរចាំតមរបួនខ្ន តរគចចរគទសប្តឹមប្តូវ។ 
 ូគចនេះ ទីប្រងុគររខភាពប្តូវរញ្ហា ររ់ង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំនួនគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ រ.ជ.វ.ទ គធ្វើការវាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៣ គ៖ឺ 
- ពត័ា៌នអាំពីរណនលងសតុរសាំណល់រងឹ (ណ លាន) 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវគលើការប្គរប់្គងណែររារណនលងសតុរសាំណល់រងឹទាំងគនេះ 
- រង្ហា ញអាំពីលទធផលជារណ់សតង។ 
  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័D៤.១ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៣ ខ្ងគលើ។ 

  
តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័D៤.១ 
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ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពីរណនលង

សតុរសាំណល់រងឹ 
(ណ លាន) 

ប្សងស់ែិតិអាំពីរណនលងសតុរសាំណល់រងឹទាំង
ឡាយ ណ លសែិតរនុងណ នសមតែរិចចររស់ខ្លួន
រនុងតរាងគាំរមូយួ ណ លានរញ្ហា រព់ីប្រគភទ 
និងពត័ា៌នគផសងៗអាំពីទីរណនលងទាំងគនេះ  

- តរាងសប្មង់សែិតិណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រាន
សមតែរិចច 

និង គរៀរចាំជាណផនទី ទីប្រុងណ លានគៅរញ្ហា រ់
ចាំនុចទីតាំងរណនលងសតុរទាំងគនេះ 

- ណផនទីរ ឋបាលណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រាន
សមតែរិចច 

២ វតតានអនរទទួល
ខុ្សប្តូវគលើរណនលង 
សតុរសាំណល់រងឹ 
ទាំងគនេះ 

រញ្ហា រព់ីវតតានអនរទទួលរន្ុរគលើរណនលង
សតុរសាំណល់រងឹណ លអាចជា៖ 

- ប្រុម ៊ាុនឯរជន 

- រិចចសនាររស់ប្រុម ៊ាុនឯរជនណ លានរមមវតែុជា
ការការណែររាប្គរ់ប្គងរណនលងសតុរសាំណល់រងឹ 
ទាំងគនេះ 

ឬ 
- អងាភាពណ លទទួលរន្ុរណែររាប្គរប់្គង
ទីរណនលងទាំងគនេះតមការចាត់តាំងររស់
អាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

- ឯរស្អររញ្ហា រអ់ាំពីសមតែរិចចររស់អនរចាតត់ាំង 
 

៣ លទធផលជារណ់សតង គរៀរចាំជារបាយការណ៍រូរភាពសតីពីរណនលងសតុរ
សាំណល់រងឹទាំងឡាយណ លាន 

- រូរែត រូរភាព ណខ្សវគី អូ ឬឯរស្អរគផសងៗណ ល
រញ្ហា រអ់ាំពីទិ ឋភាពជារណ់សតងគៅតមទីតាំងនីមយួៗ 

 

  
D៥.េចូនករលអំតិ្នៃការណបងណចកេំណលរឹ់ង 

 

កមមវត្ថុេចូនករលអំតិ្ D៥ 
 ទន្ឹមនងឹវធិ្លនការរនុងការសតុរទុរ និងគធ្វើប្រប្ពឹតតរមមសាំណល់រងឹ ការណរណប្រសាំណល់ (Reuse or Recycling) 
គ ើមបយីរមរគប្រើប្បាស់គឡើងវញិបានរាំពុងអនុវតតគៅគលើពិភពគោរ ពិគសសប្រគទសអភវិឌ្ឍ។ ជាការពតិការអនុវតតណររ
គនេះ ចូលរមួយ៉ា ងសាំខ្ន ់ល់ការកាតរ់នែយសាំណល់ កាតរ់នែយការគប្រើប្បាស់វតែុ ធ្លតុគ ើម និងជាំរញុគលើរទរឹចិតត ល់ការ
ប្រមូលសាំណល់គោយគ តុថ្នគពលខ្លេះគគអាចររប្បាររ់ាំនរបានតម រយៈការទិញលរស់ាំណល់ទាំងគនេះ ូចវតែុធ្លតុគ ើម
 នទៗណ រ។  
 ែវីតបតិណតការអនុវតតណររគនេះ គៅរមពុជាពុាំទនា់នប្ទងប់្ទយធ្ាំគៅគឡើយរ៉ាុណនតរស៏គងកតគ ើញានការគប្រើប្បាស់
សាំណល់គឡើងខ្លេះណ រ ូចជា៖ សាំណល់គោ ៈធ្លតុ សាំរររាំរ៉ាុង  រ បាល ស្ិរ បាវ ។ល។  ូគចនេះ ការណរងណចរសាំណល់រងឹ ពី
សាំណល់ នទពិគសសពពួរសាំណុលណ លានជាតពុិលអាចជួយ សាំរាលមយួណផនរ  ល់លទធភាពគប្រើប្បាស់សាំណល់គឡើង
វញិឲ្យបានកានណ់តគប្ចើន នងិជួយ កាតរ់នែយការរគញ្ចញសាំណល់ពុល គៅរនុងររសិ្អែ នគោយមនិបាននលងកាតប់្រប្ពឹតតរមម
ប្តឹមប្តូវ។ 
 

លកខណវិៃិចឆយ័នៃការវាយត្នមៃ ការវាយត្នមៃ ពិៃទ ុ
D៥.១.លទធភាពណ លអាចឱ្យស ប្ោសទាំងឡាយនិង/ឬប្រជាជនមូលោឋ នអាចគធ្វើការ
ផបងផចកសាំណលរ់វាងសាំណល់ រមតា និងសាំណល់ផដលោនជាតិពុល(ែមពិលអាគុយ 
គប្រងណ លគប្រើប្បាស់រចួ។ល។) 

ាន-មនិាន ១ 

 

(ែតល់ពិនទុ ១/៨ ននពិនទុសរុបរបស់សូចនាករធោលសតីអាំពកីារប្រប់ប្រងសាំណល)់ 
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ការណណនំេម្រាបទ់ីម្រកុងសបកខភាព 
 

១. លកខណវិៃចិឆយ័ D៥.១៖ 
“លទធភាពថ លអាចឱ្យសេម្រគាសទំាងឡាយ និង/ឬម្របជាជនមូលោា នអាចដយាើការថបងថចក្សំណ្ល់រវាង 
សំណ្ល់យមមតា និងសំណ្ល់ថ លមានជាតិ្ពុល។” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិនទុ ម្របសិនដបើអាចបង្វា ញថាមាន” 
 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ ការណរងណចរ

សាំណល់ 
សាំគៅ ល់វធិ្ី ឬមគធ្ាបាយគផសងៗរនុងការសតុកទុក ឬទុកដ្ក់សាំណល់រឹងណ លរគញ្ចញពីប្រភពរាំពុល
គផសងៗ( ូចជា៖ លាំគៅោឋ នប្រជាពលរ ឋ សណឋ ោរ គរាងចប្រស ប្ោស) ធៅតារប្បធភទមុននឹង
រញ្ាូ នគៅរណនលងសតុររមួ។ 

២ សាំណល់ធ្មមត សាំគៅ ល់សាំណល់រងឹណ លរគញ្ចញគោយប្រភពរាំពុលគផសងៗ ( ូចជា៖ លាំគៅោឋ នប្រជាពលរ ឋ 
សណឋ ោរ...) គ ើយសាំណល់ទាំងគនេះោនកប្រិតបាំពុលប្ស្ល ។ 

៣ សាំណល់ាន
ជាតពុិល 

សាំគៅគលើសាំណល់ទាំងឡាយណណ លោនែលប ោះពាល់អវិជជោនខា្នាំងចាំធពាោះភាវៈផដលោនជីវិត 
(មជឈោឋ នធ្មមជាតិ ប្រជាជន...)។ សាំណល់ទាំងគនេះរមួាន អាគុយ សឺុរុា ាំង ែមពិល  រថ្នន ាំសាំោរស់តវ
ចនប្ង...។ 

 
ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 

 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័D៥.១តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពរង្ហា ញមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “បរិោណ” សាំណល់ានជាតិពុលណ លបាននលងកាតក់ារណរងណចរសាំណល់។  ូគចនេះ 
ទីប្រុងគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំននួគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ រ.ជ.វ.ទ. គធ្វើការវាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៤ គឺ៖ 
- ពត័ា៌នអាំពីរណនលងណ លអាចឲ្យប្រជាពលរ ឋគធ្វើការណរងណចរសាំណល់ 
- រង្ហា ញអាំពីវធិ្លនការគលើរទឹរចិតត និង/ឬជាំរញុឲ្យានការណររណចរសាំណល់ 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវគលើការអនុវតតវធិ្លនការណ លបានោរគ់ចញ 
- រង្ហា ញអាំពីលទធផលជារណ់សតង។ 
  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័D៥.១ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៤ ខ្ងគលើ។ 

  
តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័D៥.១ 

ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
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១ ពត័ា៌នអាំពីរណនលង
ណររណចរសាំណល់
ណ លាន 

ប្សងស់ែិតិអាំពីរណនលងណរងណចរសាំណល់ទាំង
ឡាយ ណ លសែិតរនុងណ នសមតែរិចចររស់
ខ្លួនរនុងតរាងគាំរមូយួ  

- តរាងសប្មង់សែិតិ67ណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរិចច 

និង គរៀរចាំជាណផនទីទីប្រុងណ លានគៅរញ្ហា រ់
ចាំនុចទីតាំងរណនលងសតុរទាំងគនេះ 

- ណផនទីរ ឋបាលណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រាន
សមតែរិចច 

២ វតតានវធិ្លនការ
គលើរទឹរចិតតឬ
ជាំរុញការអនុវតត 

គរៀររាងជាវធិ្លន យនតការ ឬរទោឋ នគផសងៗ
សប្ារអ់នុវតតការគលើរទឹរចិតតឬជាំរុញឲ្យ
ានការណរងណចរសាំណល់ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬនីតិវធិ្ីគផសងៗណ លានតនមល
គសមើសតីពីការរាំណត់យនតការគលើរទឹរចិតតឬជាំរុញឲ្យាន
ការណរងណចរសាំណល់ 

៣ វតតានអងាភាពាន
សមតែរិចចណ ល
ទទួលខុ្សប្តូវគលើ
ការអនុវតត 

គរៀរចាំឲ្យានជាអងាភាពមយួណ លាន
សាសភាពនិងយនតការប្គរប់្ោនស់ប្ារ់
អនុវតតការង្ហរគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬលិខ្ិតរទោឋ ន នទគទៀតណ ល
ានតនមលគសមើសតីពីការចាតត់ាំងសាសភាពអនរ
ណ លប្តូវរាំគពញការង្ហរគនេះ  

៤ លទធផលជារ់ណសតង គរៀរចាំជាតរាងរាយនមអាំពីប្រគភទសាំណល់ 
ពុលណ លប្រមូលបាន 

- តរាងសប្មង់សែិតិ68ណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរិចច 

                                              
67 តារាងទី ២១ 
68 តារាងទី ២២ 
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ណ្ែកទី៤ 
េចូនករសោលនៃការបញ្ជ្ញ្ជា បការយលដ់្ឹង 

 

ការរស្តញ្ហា រការយល់ ឹងអាចចាតទុ់រជាទប្មងម់យួននការគផ្រ/ផតល់ចាំគណេះ ឹង ឫការយល់ ឹងទូគៅគផសងៗ (ជាទូគៅវា
គរើតគចញពីសរមមភាពជាទាំោរ ់ណ លៗ)។  ូចគនេះគោលរាំណងននការរស្តញ្ហា រការយល់ ឹងគនេះ គចឺងផ់សពវផាយពត័៌
ានអាំពីរាំ ុសគផសងៗណ លគរើតគចញពីការអនុវតតខុ្សរាល់នែៃ និងចងផ់សពវផាយ/ណណនាំអាំពី ឥរយិរទ និងការអនុវតតលាៗ
មយួចាំនួនណ លអាចចូលរមួគធ្វើឲ្យជីវតិនិងការរស់គៅកានណ់តប្រគសើរគឡើង។ 

ចលនប្រលងប្រណាំងទីប្រងុស្អា តគ ត្ តជាពិគសស ល់ការគប្រើនរ ាំលឹរឲ្យយរចិតតទុរោរគ់លើររសិ្អែ ន និងភាព
ស្អា ត។ ចាំគពាេះគោលគៅណ លប្តូវគធ្វើការរស្តញ្ហា រ ល់គនេះរមួាន៖ ប្រជាជនណ លរស់គៅរនុងណ នសមតែរចិចររស់ប្រុង
គររខភាព ប្រតិរតតរិរគទសចរណ៍ និងគភញៀវគទសចរ។ 

ការរស្តញ្ហា រការយល់ ឹង គឺជាយនតការមយួយ៉ា ងសាំខ្នស់ប្ារជ់ប្មុញការអនុវតតចលនប្រឡងប្រណាំងទីប្រុង-
ស្អា ត។ យនតការគនេះប្តូវបានចាតទុ់រថ្នជាមូលោឋ នប្គឹេះ និងជាសរមមភាពណ លទីប្រុងគររខភាពប្តូវយរ ចតិតទុរោរគ់ ើមប ី
គប្រើនរ ាំលឹរឲ្យប្គរភ់ាគីពារព់ន័ធទាំងអស់យល់ ងឹនិងចារគ់ផតើមចូលរមួអនុវតតជារគណតើ រៗ ល់ការណែររាររសិ្អែ នស្អា ត។ 
សូចនររលមាតិណ លបានគលើរគឡើងរនុងសូចនររគោលទី៤គនេះ ានគោលរាំណងតប្មងទ់ិសអនុវតតររស់ទីប្រងុគររខភាព
គោយណផារគលើ៖ ប្រជាជន នងិប្រតិរតតរិរគទសចរណ៍ នងិគភញៀវគទសចរ ។ 

ការរស្តញ្ហា រការយល់ ឹងគឺជាសរមមភាពគប្រើនរ ាំលឹរោស់គតឿន ល់ប្រជាពលរ ឋនងិភាគីពារព់ន័ធគ ើយអាចគធ្វើគឡើង
គប្កាមររូភាពគផសងៗោន ។  ូគចនេះ តមរយៈសូចនររគោលគនេះ រ.ជ.វ.ទ មនិតប្មូវនូវសរមមភាពជាពិគសសណមយួគទ 
គោយទុរលទធភាពឲ្យទីប្រុងគររខភាពនន ជាអនរសគប្មចគប្ជើសយរវធិ្ីស្អស្តសតណ លសរតិ-សមនឹងស្អែ នភាពររស់ខ្លួន។ 
គោយណឡរ ការវាយតនមលប្តូវបានគ ត្ តជាសាំខ្នគ់លើប្រសិទធភាព និងភាពញឹរញាររ់រស់សរមមភាពណ លបានោរគ់ចញ។ 
ការរស្តញ្ហា រការយល់ ឹងអាចនឹងប្តូវបានអនុវតតគប្កាមរិចចស ការជាមយួនឹងភាគីពារព់ន័ធគផសងៗ។ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

I១. េចូនករលអំតិ្
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នៃការបញ្ជ្ញ្ជា បការយលដ់្ងឹពីបរិសាថ ៃៃិងភាពសាា ត្ដ្លម់្ររជាជៃមលូដ្ឋឋ ៃ 
 

លកខណវិៃិចឆយ័នៃការវាយត្នមៃ ការវាយត្នមៃ ពិៃទ ុ
I១.១.សរមមភាពរនុងការបស្តញ្ជនបការយល់ដឹងពីបរិស្ថនន ល់ប្បជាជនរូលដ្ឋនន 
(គរើរការប្រជុាំរគងកើតប្រុមោាំពារររសិ្អែ ន ។ល។) 

ាន-មនិាន ១ 

I១.២.គតើសករមភាពបស្តញ្ជនបការយល់ដឹងទាំងគនេះប្តូវបានគធ្វើគឡើងញឹរញារ់ណ រ
ឬគទ? 

យ៉ា ងគហចណស់
២ ងរនុងមយួឆ្ន ាំ 

១ 

I១.៣.វតតានរធ នោាយែតល់ព័ត៌ោនអាំពីបរិស្ថនន (រោពត័៌ាន ខ្ិតរណ័ា ផសពវ
ផាយ) 

ាន-មនិាន ១ 

 

(្លីព់ៃិទុ  ៣/៧ នៃពៃិទុេរបុរបេេ់ចូនករសោលនៃការបញ្ជ្ញ្ជា បការយលដ់្ងឹ) 
 

ការណណនំេម្រាបទ់ីម្រកុងសបកខភាព 
 

១. លកខណវិៃចិឆយ័ I១.១ 
“សរមមភាពរនុ ងការបស្តញ្ជនបការយល់ដឹងពីបរិស្ថនន ល់ប្បជាជនរូលដ្ឋនន (គរើរការប្រជុាំរគងកើតប្រមុោាំពារ ររសិ្អែ ន។ល។)” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោន” 
 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.
រ 

ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់

១ ការរស្តញ្ហា រការ
យល់ ឹងពីររសិ្អែ ន 

សាំគៅ ល់ការពននយល់ផណនាាំអាំពីបរិស្ថននតមរយៈប្បព័នធឬរធបៀបែនសពវែនាយធែនសងៗ ល់ស្ធារណជន គលើ
រញ្ហា ននណ លគ ត្ តជាសាំខ្ន់ពវិី ីនិងរធបៀបង្យៗកនុងការចូលរួរដល់ការផែរកនាបរិស្ថនន រមជាតិជុាំវញិ
គោយការអនុវតតគផសងៗកនុងជីវភាពរស់ធៅប្បចាំនែៃ។ 

២ ប្រជាជនមូលោឋ ន សាំគៅ ល់ជនប្គរ់រូរណ លានអប្តានុកូលដ្ឋននរស់គៅរនុងណ នសមតែរិចចររស់ទីប្រុងគររខភាព។ 
 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័I១.១តប្មូវឲ្យទីប្រុងគររខភាពគរៀរចាំរញ្ាូ នមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ប្បសិទធិភាព” ននសរមមភាពននការរស្តញ្ហា រការយល់ ឹងអាំពរីរសិ្អែ ននិងភាពស្អា ត ល់ប្រជា- 
ពលរ ឋមូលោឋ ន។  ូគចនេះ ទបី្រុងគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំននួគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ រ.ជ.វ.ទ. គធ្វើការ
វាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៣ គ៖ឺ 
- ពត័ា៌នអាំពីវធិ្ីស្អស្តសតគផសងៗននការរស្តញ្ហា រការយល់ ឹងអាំពីររសិ្អែ ននិងភាពស្អា ត(ណ លាន) 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវអនុវតត 
- រង្ហា ញអាំពីសរមមភាពអនុវតតជារណ់សតង។ 
  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័I១.១ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខភាព
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នូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៣ ខ្ងគលើ។ 
 

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័I១.១ 
ល.
រ 

លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់

១ ពត័ា៌នអាំពីវធិ្ីស្អស្តសត
គផសងៗននការរស្តញ្ហា រ
ការយល់ ឹង 

ប្សងស់ែិតិអាំពីវធិ្ីស្អស្តសតគផសងៗននការរស្តញ្ហា រ
ការយល់ ឹងអាំពីររសិ្អែ ននិងភាពស្អា តណ លបាន
អនុវតតរនលងមរឬណ លបានោរ់គចញ ចុេះរនុង
តរាងគាំរូមយួ  

- តរាងសប្មង់សែិតិ69ណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរិចច 

២ វតតានអងាភាព ណ ល
ទទួលខុ្សប្តូវគលើ
ការអនុវតត 

គរៀរចាំឲ្យានជាអងាភាពមយួណ លានសាស
ភាពនិងយនតការប្គរ់ប្ោន់សប្ារអ់នុវតតការង្ហរ
គនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬលិខ្ិតរទោឋ ន នទគទៀត
ណ លានតនមលគសមើសតីពីការចាត់តាំងសាសភាពអនរ
ណ លប្តូវរាំគពញការង្ហរគនេះ  

៣ សរមមភាពអនុវតត
ជារណ់សតង 

គរៀរចាំជារបាយការណ៍សតីពីសរមមភាពរស្តញ្ហា រ
ការយល់ ឹងណ លបានអនុវតតរនលងមរ 

- រូរែត រូរភាព ណខ្សវគី អូ ឬឯរស្អរគផសងៗណ ល
រញ្ហា រអ់ាំពីទិ ឋភាពជារណ់សតងសប្ារស់រមមភាព
នីមយួៗ 

 
២. លកខណវិៃិចឆយ័ I១.២ 
“ដត្ើសក្មមភាពបញ្រ្ជជ បការយល់ ឹងទំាងដនោះម្រត្ូវបានដយាើដ ើងញឹក្ញាប់ថ រឬដទ?” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិនទុ ម្របសិនដបើអាចបង្វា ញថាដយាើបានយ៉ាងដោចណាស់២ ងក្នុងមួយឆ្ន ំ” 
 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ សរមមភាពរស្តញ្ហា រ

ការយល់ ឹង(ការ
រស្តញ្ហា រការយល់ ឹង
ពីររសិ្អែ ន) 

សាំគៅ ល់ការពននយល់ផណនាាំអាំពីបរិស្ថននតមរយៈប្បព័នធឬរធបៀបែនសពវែនាយធែនសងៗ ល់ស្ធារណជន 
គលើរញ្ហា នន
ណ លគ ត្ តជាសាំខ្នព់ីវិ ីនិងរធបៀបង្យៗកនុងការចូលរួរដល់ការផែរកនាបរិស្ថនន រមជាតិជុាំវញិ
គោយការអនុវតតគផសងៗកនុងជីវភាពរស់ធៅប្បចាំនែៃ។ 

 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័I១.២តប្មូវឲ្យទីប្រុងគររខភាពគរៀរចាំរញ្ាូ នមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ភាពញកឹញាប”់ (ររាិណ) ននការរស្តញ្ហា រការយល់ ឹងអាំពរីរសិ្អែ ននិងភាពស្អា ត ល់ប្រជា
ពលរ ឋមូលោឋ ន។  ូគចនេះ ទបី្រុងគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំននួគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ រ.ជ.វ.ទ. គធ្វើការ
វាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៣ គ៖ឺ 
- ពត័ា៌នអាំពីវធិ្ីស្អស្តសតគផសងៗននការរស្តញ្ហា រការយល់ ឹងអាំពីររសិ្អែ ននិងភាពស្អា ត 

                                              
69 តារាងទី ៤៥ 
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- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវអនុវតត 
- រង្ហា ញអាំពីលទធផលជារណ់សតង។ 
  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័I១.២ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខភាព
នូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៣ ខ្ងគលើ។ 

 

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័I១.២ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពីវធិ្ី
ស្អស្តសតគផសងៗនន
ការរស្តញ្ហា រការ
យល់ ឹង 

ប្សងស់ែិតិអាំពីវធិ្ីស្អស្តសតគផសងៗននការរស្តញ្ហា រការ
យល់ ឹងអាំពីររសិ្អែ ននិងភាពស្អា តណ លបាន
អនុវតតរនលងមរឬណ លបានោរ់គចញ ចុេះរនុង
តរាងគាំរមូយួ  

- តរាងសប្មង់សែិតិ70ណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរិចច 

២ វតតានអងាភាព 
ណ លទទួលខុ្សប្តូវ
គលើការអនុវតត 

គរៀរចាំឲ្យានជាអងាភាពមយួណ លានសាស
ភាពនិងយនតការប្គរ់ប្ោន់សប្ារអ់នុវតតការង្ហរ
គនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬលិខ្ិតរទោឋ ន នទគទៀត
ណ លានតនមលគសមើសតីពីការចាត់តាំងសាសភាពអនរ
ណ លប្តូវរាំគពញការង្ហរគនេះ  

៣ លទធផលជារ់ណសតង គរៀរចាំជាតរាងសរមមភាពចុេះអនុវតតសរមមភាព
រស្តញ្ហា រការយល់ ឹងររស់អងាភាពណ លទទួលខុ្ស
ប្តូវអនុវតតទាំងគនេះ គោយរញ្ហា រ់ថ្នានសរមម
ភាពយ៉ា ងគហចណស់២ ងរនុង១ឆ្ន ាំ 

- តរាងសប្មង់សែិតិ71ណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរិចច 

 
៣. លកខណវិៃិចឆយ័ I១.៣ 
“វតតានរធ នោាយែតលព់័តោ៌នអាំពីបរិស្ថនន (រោពត័ា៌ន ខិ្តរណ័ា ផសពវផាយ)” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោន” 
 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.
រ 

ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់

១ មគធ្ាបាយផតល់
ពត័ា៌នអាំពីររសិ្អែ ន 

សាំគៅ ល់រធបៀបឬវិ ីធែនសងៗសប្ារគ់ធ្វើការទាំនាក់ទាំនង ែតល់ព័ត៌ោននិងដាំណឹងធែនសងៗ (ធដ្យរិនចាំ
ាច់ោនអនកធ វើការបរិយយគពាលគឺតមរយៈរោពតា៌ន ឬខ្ិតរណ័ា ផសពវផាយ) ណ លទរទ់ងគៅ
នឹងរញ្ហា ននពារព់ន័ធនឹង រមជាតិនិងបរិស្ថននជុាំវិញកនុងតាំបន់ធនាោះ  ល់ស្ធារណជនឲ្យបានប្ជួតប្ជារ
។ 

 

 
ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 

 

                                              
70 តារាងទី ៤៥ 
71 តារាងទី ២៨ 
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គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័I១.៣តប្មូវឲ្យទីប្រុងគររខភាពគរៀរចាំរញ្ាូ នមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារ់
ជារមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ចាំនួន” មគធ្ាបាយផតល់ពត័ា៌នអាំពីររសិ្អែ ន ល់ប្រជាពលរ ឋមូលោឋ ន។  ូគចនេះ ទីប្រុងគររខ
ភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំនួនគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ រ.ជ.វ.ទ. គធ្វើការវាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៣ គ៖ឺ 
- ពត័ា៌នអាំពីមគធ្ាបាយគផសងៗននការរស្តញ្ហា រការយល់ ឹង 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវអនុវតត 
- រង្ហា ញអាំពីការអនុវតតជារណ់សតង។ 
  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័I១.៣ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខភាព
នូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៣ ខ្ងគលើ។ 

 

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័I១.៣ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពីមគធ្ា
បាយគផសងៗនន
ការរស្តញ្ហា រការ
យល់ ឹង 

ប្សងស់ែិតិអាំពីមគធ្ាបាយគផសងៗននការរស្តញ្ហា រ
ការយល់ ឹងអាំពីររសិ្អែ ន ចុេះរនុងតរាងគាំរមូយួ  

- តរាងសប្មង់សែិតិ72ណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរិចច 

២ វតតានអងាភាព 
ណ លទទួលខុ្ស
ប្តូវគលើ
ការប្គរ់ប្គង
ណែររា 

គរៀរចាំឲ្យានជាអងាភាពមយួណ លានសាស
ភាពនិងយនតការប្គរ់ប្ោន់សប្ារអ់នុវតតការង្ហរ
គនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬលិខ្ិតរទោឋ ន នទគទៀត
ណ លានតនមលគសមើសតីពីការចាត់តាំងសាសភាពអនរ
ណ លប្តូវរាំគពញការង្ហរគនេះ  

៣ ការអនុវតតជារណ់សត
ង 

រាំណតប់្រគភទ/ចាំនួន/ទីតាំងននមគធ្ាបាយផសពវ
ផាយណ លាន 

- តរាងពត័ា៌ន73ណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រទីប្រុង
គររខភាព 

 

I២. េចូនករលអំតិ្នៃការបញ្ជ្ញ្ជា បការយលដ់្ឹង
ពីបរិសាថ ៃៃិងភាពសាា ត្ដ្លម់្ររតិបតិកីរសទេចរណ ៍

 

លកខណវិៃិចឆយ័នៃការវាយត្នមៃ ការវាយត្នមៃ ពិៃទ ុ
I២.១.វតតានឯកស្រធែនសងៗននការបស្តញ្ជនបការយល់ដឹងពីបរិស្ថនន 
ណ លឯរស្អរទាំងគនេះគធ្វើគឡើងសាំគៅ ល់ប្បតិបតតិករធទសចរណ៍ទាំងឡាយ 
(រូនគសៀវគៅ ការណណនាំ) 

ាន-មនិាន ១ 

I២.២.ភាពញឹរញារ់ននសករមភាពបស្តញ្ជនបការយល់ដឹងពីបរិស្ថនននិង
ភាពស្អនត ល់ប្បតិបតតិករធទសចរណ៍ 

យ៉ា ងគហចណស់
១ ងរនុងមយួឆ្ន ាំ 

១ 

 

                                              
72 តារាងទី ៤៥ 
73 តារាងទី ៤៥ 
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(ែតល់ពិនទុ ២/៧ ននពនិទុសរុបរបសសូ់ចនាករធោលននការបស្តញ្ជនបការយល់ដឹង) 
 

ការណណនំេម្រាបទ់ីម្រកុងសបកខភាព 
 

១. លកខណវិៃចិឆយ័ I២.១ 
“វតតានឯកស្រធែនសងៗននការបស្តញ្ជនបការយល់ដឹងពបីរិស្ថនន ណ លឯរស្អរទាំងគនេះគធ្វើគឡើងសាំគៅ ល់ប្បតិបតតិករ
ធទសចរណ៍ទាំងឡាយ (រូនគសៀវគៅ ការណណនាំ)” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោន” 
 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ ឯរស្អរននការ

រស្តញ្ហា រការយល់
 ឹងពីររសិ្អែ ន 

សាំគៅ ល់រប្មងឯរស្អរគផសងៗសប្ារគ់ធ្វើការពននយល់ផណនាាំអាំពីបរិស្ថនន  ល់ស្ធារណជន គលើរញ្ហា
ននណ លគ ត្ តជាសាំខ្នព់ីវិ ីនិងរធបៀបង្យៗកនុងការចូលរួរដល់ការផែរកនាបរិស្ថនន រមជាតិជុាំវញិគោយ
ការអនុវតតគផសងៗកនុងសករមភាពប្បចាំនែៃ។ 
 

ឯរស្អរទាំងគនេះអាចជា៖ ឯរស្អរសរគសរ ឬរូរភាព ឬណខ្សវគី អូ។ល។ 
២ ប្រតិរតតិររ

គទសចរណ៍ 
សាំគៅ ល់ ល់បុរគលណ លប្រតិរតតិ ប្រររអាជីព ឬធ វើអាជីវករមធលើធសវាករមធទសចរណ៍។ 

 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័I២.១តប្មូវឲ្យទីប្រុងគររខភាពគរៀរចាំរញ្ាូ នមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ឯកស្រ” សប្ារគ់ធ្វើការរស្តញ្ហា រការយល់ ឹងអាំពីររសិ្អែ ននងិភាពស្អា ត ល់ប្រតរិតតិររគទស
ចរណ៍។  
   

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័I២.១ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ឯរស្អរសប្ារគ់ធ្វើការ
រស្តញ្ហា រការយល់ ឹង
អាំពីររសិ្អែ ន
និងភាពស្អា ត 

គរៀររាងជាឯរស្អរគផសងៗសប្ារគ់ធ្វើការរស្តញ្ហា រ
ការយល់ ឹងអាំពីររសិ្អែ ននិងភាពស្អា ត ណ លគ ត្ ត
ជាសាំខ្ន់សប្ារណ់ណនាំ ល់ប្រតិរតតិររគទសចរណ៍  

- ឯរស្អរចុងគប្កាយគោយានការរញ្ហា រ់
សុពលភាពពីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

 
២. លកខណវិៃិចឆយ័ I២.២ 
“ភាពញឹរញារន់នសករមភាពបស្តញ្ជនបការយល់ដឹងពីបរិស្ថនននិងភាពស្អនត ល់ប្បតិបតតកិរធទសចរណ៍” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នគធ្វើបានយ នងធោចណស់១ដងកនុងរួយឆ្នាំ” 
 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
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១ សរមមភាពរស្តញ្ហា រការយល់ ឹងពី
ររសិ្អែ ននិងភាពស្អា ត(ការរស្តញ្ហា រ 
ការយល់ ឹងពីររសិ្អែ ន) 

សាំគៅ ល់ការពននយល់ផណនាាំអាំពីបរិស្ថននតមរយៈប្បព័នធឬរធបៀបែនសពវែនាយធែនសងៗ ល់
ស្ធារណជន ជុាំវញិរញ្ហា នន(ឲ្យយល់ពីវិ ីនិងរធបៀបង្យៗកនុងការចូលរួរ
ដល់ការផែរកនាបរិស្ថននជុាំវញិគោយការអនុវតតគផសងៗកនុងជីវភាពរស់ធៅប្បចាំនែៃ)។ 

២ ប្រតិរតតិររគទសចរណ៍ សាំគៅ ល់ ល់បុរគលណ លប្រតិរតតិ ប្រររអាជីព ឬធ វើអាជីវករមធលើធសវាករមធទសចរណ៍។ 
 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័I២.២តប្មូវឲ្យទីប្រុងគររខភាពគរៀរចាំរញ្ាូ នមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ភាពញឹកញាប”់ (ររាិណ) ននការរស្តញ្ហា រការយល់ ឹងអាំពរីរសិ្អែ ននិងភាពស្អា ត ល់
ប្រតិរតតិររគទសចរណ៍។  ូគចនេះ ទីប្រងុគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំននួគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ រ.ជ.វ.ទ. 
គធ្វើការវាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៣ គ៖ឺ 
- ពត័ា៌នអាំពីវធិ្ីស្អស្តសតគផសងៗននការរស្តញ្ហា រការយល់ ឹងអាំពីររសិ្អែ ននិងភាពស្អា ត(ណ លាន) 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវអនុវតត 
- រង្ហា ញអាំពីលទធផលជារណ់សតង។ 
  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័I២.២ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខភាព
នូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៣ ខ្ងគលើ។ 

 

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័I១.២ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពីវធិ្ី
ស្អស្តសតគផសងៗនន
ការរស្តញ្ហា រការ
យល់ ឹង 

ប្សងស់ែិតិអាំពីវធិ្ីស្អស្តសតគផសងៗននការរស្តញ្ហា រការ
យល់ ឹងអាំពីររសិ្អែ ននិងភាពស្អា តណ លបាន
អនុវតតរនលងមរឬណ លបានោរ់គចញ ចុេះរនុង
តរាងគាំរមូយួ  

- តរាងសប្មង់សែិតិ74ណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរិចច 

២ វតតានអងាភាព 
ណ លទទួលខុ្ស
ប្តូវគលើការអនុវតត 

គរៀរចាំឲ្យានជាអងាភាពមយួណ លានសាស
ភាពនិងយនតការប្គរ់ប្ោន់សប្ារអ់នុវតតការង្ហរ
គនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬលិខ្ិតរទោឋ ន នទគទៀត
ណ លានតនមលគសមើសតីពីការចាត់តាំងសាសភាពអនរ
ណ លប្តូវរាំគពញការង្ហរគនេះ  

៣ លទធផលជារណ់សតង គរៀរចាំជាតរាងសរមមភាពចុេះអនុវតតសរមមភាព
រស្តញ្ហា រការយល់ ឹងររស់អងាភាពណ លទទួលខុ្ស
ប្តូវអនុវតតទាំងគនេះ គោយរញ្ហា រ់ថ្នានសរមម
ភាពយ៉ា ងគហចណស់១ ងរនុង១ឆ្ន ាំ 

- តរាងសប្មង់សែិតិ75ណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរិចច 

 

I៣. េចូនករលអំតិ្នៃការបញ្ជ្ញ្ជា បការយលដ់្ឹងពីបរសិាថ ៃដ្លស់ភញៀវសទេចរ 

                                              
74 តារាងទី ៤៥ 
75 តារាងទី ២៨ 
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លកខណវិៃិចឆយ័នៃការវាយត្នមៃ ការវាយត្នមៃ ពិៃទ ុ

I៣.១.វតតានរធ នោាយែតល់ព័ត៌ោនអាំពីបរិស្ថនន (រោពត័៌ាន និង
ខ្ិតរណ័ា ផសពវផាយរស្តញ្ហា រការយល់ ឹង។ល។) 

ាន-មនិាន ១ 

I៣.២.សករមភាពបស្តញ្ជនបការយល់ដឹងពីបរិស្ថននគធ្វើគឡើងគោយប្បតិបតតិករ
ធទសចរណ៍គៅតមគោលគៅគទសចរណ៍ 

ាន-មនិាន ១ 

 

(ែតល់ពិនទុ ២/៧ ននពនិទុសរុបរបសសូ់ចនាករធោលននការបស្តញ្ជនបការយល់ដឹង) 
 

ការណណនំេម្រាបទ់ីម្រកុងសបកខភាព 
 

១. លកខណវិៃចិឆយ័ I៣.១ 
“វតតានរធ នោាយែតលព់័តោ៌នអាំពីបរិស្ថនន (រោពត័ា៌ន និងខិ្តរណ័ា ផសពវផាយរស្តញ្ហា រការយល់ ឹង។ល។)” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោន” 
 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ មគធ្ាបាយផតល់

ពត័ា៌នអាំពី
ររសិ្អែ ន 

សាំគៅ ល់រធបៀបឬវិ ីធែនសងៗសប្ារគ់ធ្វើការទាំនាក់ទាំនង ែតល់ព័ត៌ោននិងដាំណឹងធែនសងៗ 
(ធដ្យរិនចាំាច់ោនអនកធ វើការបរិយយគពាលគឺតមរយៈរោពតា៌ន និងខ្ិតរ័ណា ផសពវផាយ) 
ណ លទរទ់ងគៅនឹងរញ្ហា ននពារព់ន័ធនឹង រមជាតិនិងបរិស្ថននជុាំវិញកនុងតាំបន់ធនាោះ  ល់ស្ធារណជន
ឲ្យបានប្ជួតប្ជារ។ 

 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័I៣.១តប្មូវឲ្យទីប្រុងគររខភាពគរៀរចាំរញ្ាូ នមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គ ឺ“ចាំននួ” (ររាិណ) ននមគធ្ាបាយផតល់ពត័ា៌នអាំពរីរសិ្អែ ន ល់គភញៀវគទសចរ។  ូគចនេះ ទីប្រងុ 
គររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំនួនគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ រ.ជ.វ.ទ. គធ្វើការវាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៣ គ៖ឺ 
- ពត័ា៌នអាំពីមគធ្ាបាយគផសងៗននការរស្តញ្ហា រការយល់ ឹង 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវអនុវតត 
- រង្ហា ញអាំពីការអនុវតតជារណ់សតង។ 
  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័I៣.១ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខភាព
នូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៣ ខ្ងគលើ។ 

 

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័I៣.១ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
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១ ពត័ា៌នអាំពីមគធ្ា
បាយគផសងៗនន
ការរស្តញ្ហា រការ
យល់ ឹង 

ប្សងស់ែិតិអាំពីមគធ្ាបាយគផសងៗននការរស្តញ្ហា រ
ការយល់ ឹងអាំពីររសិ្អែ នណ លាន ចុេះរនុងតរាង
គាំរមូយួ  

- តរាងសប្មង់សែិតិ76ណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរិចច 

២ វតតានអងាភាព 
ណ លទទួលខុ្ស
ប្តូវគលើការប្គរ់ 
ប្គងណែររា 

គរៀរចាំឲ្យានជាអងាភាពមយួណ លានសាស
ភាពនិងយនតការប្គរ់ប្ោន់សប្ារអ់នុវតតការង្ហរ
គនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬលិខ្ិតរទោឋ ន នទគទៀត
ណ លានតនមលគសមើសតីពីការចាត់តាំងសាសភាពអនរ
ណ លប្តូវរាំគពញការង្ហរគនេះ  

៣ ការអនុវតតជារណ់សតង រាំណតប់្រគភទ/ចាំនួន/ទីតាំងននមគធ្ាបាយផសពវ
ផាយណ លាន 

- តរាងពត័ា៌ន77ណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រទី
ប្រុង/ខ្ណឌ គររខភាព 

   

២. លកខណវិៃិចឆយ័ I៣.២ 
“សករមភាពបស្តញ្ជនបការយល់ដឹងពីបរិស្ថននគធ្វើគឡើងគោយប្បតិបតតកិរធទសចរណ៍គៅតមគោលគៅគទសចរណ៍” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោន” 
 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ សរមមភាពរស្តញ្ហា រការយល់ ឹងពី

ររសិ្អែ ន(ការរស្តញ្ហា រការយល់ ឹង 
ពីររសិ្អែ ន) 

សាំគៅ ល់ការពននយល់ផណនាាំអាំពីបរិស្ថននតមរយៈប្បព័នធឬរធបៀបែនសពវែនាយធែនសងៗ ល់
ស្ធារណជន ជុាំវញិរញ្ហា នន(ឲ្យយល់ពីវិ ីនិងរធបៀបង្យៗកនុងការចូលរួរ
ដល់ការផែរកនាបរិស្ថននជុាំវញិគោយការអនុវតតគផសងៗកនុងជីវភាពរស់ធៅប្បចាំនែៃ)។ 

២ ប្រតិរតតិររគទសចរណ៍ សាំគៅ ល់បុរគលណ លប្រតិរតតិ ប្រររអាជីព ឬធ វើអាជីវករមធលើធសវាករមធទសចរណ៍។ 
 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័I៣.២តប្មូវឲ្យទីប្រុងគររខភាពគរៀរចាំរញ្ាូ នមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ចាំនួន” (ររាិណ) ប្រតរិតតិររគទសចរណ៍ណ លបានចូលរមួរនុងសរមមភាពគធ្វើការរស្តញ្ហា រការ
យល់ ឹងអាំពរីរសិ្អែ ន ល់គភញៀវគទសចរ។  ូគចនេះ ទីប្រុងគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំនួនគ ើមបជីាទុនសប្ារ់
ឲ្យ រ.ជ.វ.ទ. គធ្វើការវាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០២ គឺ៖ 
- រង្ហា ញអាំពីការណណនាំររស់អាជាញ ធ្រានសមតែរចិច ល់ប្រតិរតតរិរគទសចរណ៍ឲ្យគធ្វើការរស្តញ្ហា រការយល់ ឹង
 ល់គភញៀវគទសចរអាំពីររសិ្អែ ន 

- រង្ហា ញអាំពីលទធផលជារណ់សតង។ 
  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័I៣.២ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខភាព
នូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០២ ខ្ងគលើ។  

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័I៣.២ 
                                              
76 តារាងទី ៤៥ 
77 តារាងទី ៤៥ 
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ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ការណណនាំររស់
អាជាញ ធ្រាន 
សមតែរិចច 

គរៀររាងជាវធិ្លន យនតការ ឬរទោឋ នគផសងៗ
សប្ារអ់នុវតតការគលើរទឹរចិតតឬជាំរុញឲ្យប្រតិរតតិររ
គទសចរណ៍ទាំងឡាយគធ្វើការរស្តញ្ហា រការយល់ ឹង
ពីររសិ្អែ ន ល់គភញៀវគទសចរ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬនីតិវធិ្ីគផសងៗណ លាន
តនមលគសមើសតីពីការរាំណតយ់នតការគលើរទឹរចិតតឬជាំរុញ
ឲ្យប្រតិរតតិររគទសចរណ៍ទាំងឡាយគធ្វើការរស្តញ្ហា រ
ការយល់ ឹងពីររសិ្អែ ន ល់គភញៀវគទសចរ 

២ លទធផលជារណ់សតង គរៀរចាំជាតរាងសែិតិអាំពីប្រតិរតតិររគទសចរណ៍ណ ល
បានចូលរមួ 

- តរាងសប្មង់សែិតិ78ណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរិចច 

និង 
របាយការណ៍រូរភាពអាំពីសរមមភាពណ លបានអនុវតត
ជារណ់សតង 

- រូរែត រូរភាព ណខ្សវគី អូ ឬឯរស្អរគផសងៗណ ល
រញ្ហា រអ់ាំពីទិ ឋភាពជារណ់សតងសប្ារស់រមមភាព
នីមយួៗ 

 
 
 
 
 
 

                                              
78 តារាងទី ២៨ 
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ណ្ែកទី៥ 
េចូនករសោលនៃត្ំបៃន់បត្ង 

 
តាំរនន់រតងរនុងតាំរនទី់ប្រុងជាទីតាំងទាំងឡាយណណ លានគរៀរចាំោាំលមាគោយ ក្  គ ើមគឈើ ឬគៅម ...។ 

តាំរនន់រតងប្តូវសែិតគៅរនុងប្រុង និងអាចជាតាំរនជុ់ាំវញិ គ ើយប្តូវគរើរជាស្អធ្លរណៈ និងអាចចូលគៅបាន 
គោយគែមើរគជើង (សួនចារស្អធ្លរណៈ ឧទានរាំស្អនត រមណីយោឋ នគទសចរណ៍ តមណររធ្មមជាតិ...)។  

ជាទូគៅ តាំរនន់រតងជាទីរណនលងសប្ារប់្រជាជនទូគៅអាចជរួជុាំសប្ារលាំណ រាំស្អនតណ លជាការចូលរមួ 
ចាំណណរយ៉ា ងសាំខ្ន ់ល់ការគលើររមពស់សុខ្ាលភាពរនុងការរស់គៅររស់ប្រជាជនរនុងតាំរនស់មតែរិចចររស់ 
ប្រុង/ខ្ណឌ គររខភាព។ គោយណឡររងវងមូ់លននមនិប្តូវបានចាតរ់ញ្ចូ លថ្នជាតាំរនន់រតងគនេះគទ គោយគ តុថ្ន 
ជាទូគៅរងវងមូ់លប្ោនណ់តជាចាំណណរមយួននផលូវស្អធ្លរណៈ គ ើយមនិណមនសប្ារគ់ ើរលាំណ រាំស្អនតគនេះគទ។ 
មយួវញិគទៀត វាលណប្ស (គទេះរីសែិតគៅរនុងណ ន ីប្រុង /ខ្ណឌ រគ៏ោយ) រម៏និប្តូវបានចាតរ់ញ្ចូ លជាតាំរនន់រតង 
ផងណ រ គោយគ តុថ្ន វាលណប្សមនិណមនជាទីតាំងណ លប្តូវបានគិតគូរគរៀរចាំោាំតុរណតងលមាជាពិគសសសប្ារ ់
ស្អធ្លរណៈជនគនេះគឡើយ។ តាំរនន់រតងរគ៏ៅណតជាប្រធ្លនរទសាំខ្នគ់ទេះរីជាតាំរនន់រតងមនិប្តូវបានរ ាំគលច 
គប្ចើនគៅរនុងសតងោ់ ទីប្រុងស្អា តរគ៏ោយ។ 

តាំរនន់រតងជាធ្លតុផសាំមយួណ លចូលរមួគធ្វើឲ្យការរស់គៅររស់ប្រជាជនានភាពកានណ់តប្រគសើរគឡើង 
តមរយៈការផតល់នូវទីរណនលងធ្មមជាតិ គ៏ខ្ៀវប្សង្ហតគ់ៅរនុងតាំរនទី់ប្រុង។ ជាទូគៅ តាំរនន់រតងប្តូវបានគិតគូរ 
គរៀរចាំឲ្យានមយួចាំននួរចួគៅគ ើយគៅតមប្រុង/ខ្ណឌ គររខភាពនន។ រណនែមគលើគនេះ ចលនប្រឡងប្រណាំង 
ទីប្រុងស្អា តានរាំណងចូលរមួជប្មុញរណនែមគលើចាំនុចគនេះគោយគ ត្ តជាសាំខ្នគ់លើការរគងកើនទាំ ាំររស់តាំរន ់
នរតងឲ្យសមប្សរនឹងរររិទនគពលរចចុរបនន និងការយរចិតតទុរោរណ់ែររាតាំរនទ់ាំងគនេះឲ្យសរតិសមជាទីសប្ារ
លាំណ ណ លប្រររគោយ្សុខ្ភាព។ 

ទន្ឹមនឹងគនេះ ការគរៀរចាំឲ្យានតាំរនន់រតងគនេះជាប្រភពខ្ចេះខ្ច យធ្នធ្លនផងណ រ ប្រសិនគរើមនិាន 
ការប្គរប់្គង គោយ មតច់ត។់ 
សូចនររគោលទី៥គនេះ  ចងឲ់្យប្រុង/ខ្ណឌ គររខភាពគរៀរចាំតាំរនន់រតងររស់ខ្លួនគោយគិតគូរគលើពីរចាំនុចសាំខ្នគឺ់៖ 

• ការធរៀបចាំធេដ្ឋនរចនាសរព័នធ ការបាំពាក់សោភនរៈបរិកាខន និងការតុបផតងលរអធែនសងៗ   
ជាទូគៅ រងវេះររកិាខ គផសង គៗៅតមសួនស្អធ្លរណៈ ូចជា ៖ គៅអីណវងសប្ារអ់ងាុយជាគ ើម និងរងវេះពនលឺ
គភលើងរាំភលគឺៅគពលយរជ់ាគ តុគធ្វើឲ្យរណនលងគនេះមនិបានសមប្រររជាទីរណនលងសប្ារលាំណ  ណតណររជាអាច
នឹងកាល យជាទីតាំងទាំគនរសប្ារប់្រជាជនណ លខ្វេះលាំគៅោឋ នចារ ់ទីយរគធ្វើជាលាំគៅតមណររអនធិ្រគតយយ 
គៅវញិ។ ទរទ់ងនឹងគស្អភណ័ភាពជារមួគៅតម តាំរនន់រតងឲ្យានការរាំពារធុ់្ងសាំរាមឲ្យបាន
ប្គរប់្ោនគ់ៅតមទីតាំងទាំងគនេះ ណ លគនេះជារតត ចាាំបាចគ់ជៀសវាងការគចាលសាំរាមពាសវាលពាសកាល
ជាយថ្នគ តុ។ 

• ការចាំណយគលើការោាំ ុេះ និងការណែទាំតាំរនន់រតងរប៏្តូវណតជាសរមមភាពណ លគិតគូរ ល់ររសិ្អែ នផង
ណ រ (ចាំណយែវកិារតិច និងមនិគប្រើប្បាស់ថ្នមពល ួសគ តុ)។ ាននយ័ថ្ន ប្រុង/ខ្ណឌ គររខភាព 
គរួគិតគូរគប្ជើសយរណតប្រគភទរុរខជាតិណណ លានតនមលគថ្នរ ប្សួលោាំ និងប្សួលណែទាំ។ គរួអនុវតត 
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ការណែទាំតមវធីិ្ស្អស្តសតស្អមញ្ា  និងគិតគូរ ល់ររសិ្អែ ន ូចជា៖ គជៀសវាងគប្រើជីគីមគីោយង្ហរមរ 
គប្រើជីរាំរ៉ាុស ឬជីោមរសតវ...។ 

ជារមួ គៅរនុងសូចនររគោលទី៥គនេះ ចលនប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា តរ ាំពឹងចងឲ់្យប្រុង/ខ្ណឌ គររខភាព
អនុវតតការប្គរប់្គងតាំរនន់រតងររស់ខ្លួនតមវធីិ្ស្អស្តសតស្អមញ្ាង្ហយប្សួលអនុវតត និងទទួលបានលទធផលសមប្សរអាច
ទទលួយរបាន។ 
 

V១.េចូនករលអំតិ្នៃការបសងកីត្ ៃងិណបងណចកត្បំៃន់បត្ង 
 

លកខណវិៃិចឆយ័នៃការវាយត្នមៃ ការវាយត្នមៃ ពិៃទ ុ
V១.១.ភាគរយតាំរន់នរតងគធ្ៀរនឹងនផ្ប្រឡាទីប្រុងទាំងមូល ធ្ាំជាង៥% ១ 

 

(ែតល់ពិនទុ ១/៤ ននពិនទុសរុបរបសសូ់ចនាករធោលននតាំបនន់បតង) 
 

ការណណនំេម្រាបទ់ីម្រកុងសបកខភាព 
 

១. លកខណវិៃចិឆយ័ V១.១ 
“ភាគរយតាំបន់នបតងគធ្ៀរនឹងនែទប្កឡាទីប្កងុទាាំងរូល” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្ននែទតាំបន់នបតងោនទាំេាំធលើសពី៥%ធ ៀបនងឹនែទប្កឡាទីប្កងុទាាំងរូល” 
 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ តាំរនន់រតង សាំគៅ ល់ទីតាំងទាំងឡាយណណ លប្តូវបានធរៀបចាំផកនចន ឬផែរកនាទុកជារណនលងសប្ារឲ់្យស្ធារណជន

ទាំងឡាយសប្ោកលាំផេកាំស្នតជារួយនឹង រមជាតិ និងផ្្នស់បតូរយកខ្នយល់អាកាសបរិសុទធ។ 
 

តាំរនន់រតងប្តូវណតជាទីតាំងមយួណ លអាចគ ើររាំស្អនតបាន ឬានរណនលងអងាុយលាំណ ។ល។ 
២ នផ្ប្រឡាទីប្រុង

ទាំងមូល 
សាំគៅ ល់នែទដីប្កុង ឬខ្ណឌធបកខភាពគយងតមប្ពាំប្រទល់រ ឋបាលែមីគប្កាមចារស់តីពី... 

 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គោយគ តុថ្ន ការគរៀរចាំតាំរនន់រតងជាការង្ហរណ លប្តូវានការគិតគូរខ្ល ាំងពីគប្ពាេះប្តវូផារភាា រយ់៉ា ងសាិតរមតួនងឹ
ណផនការគប្រើប្បាស់ ីណ លជារិចចការង្ហរែមី ី្  ូគចនេះ ការរាំគពញលរខខ្ណឌ សប្ារល់រខណវនិិចឆយ័V១.១សប្ាររ់យៈកាល ាំរូងគនេះ
ប្តូវបានរនធូររនែយគោយ រ.ជ.វ.ទ. ផតល់លទធភាព ល់ទីប្រុងជាគររខភាពគ ើមបអីាចរាំគពញលរខខ្ណឌ ររស់លរខណៈវនិិចឆយ័គនេះបាន
នូវជាំគរ ើស ៣ ូចខ្ងគប្កាម៖  

ករណីទ១ី៖ ោននែទដីតាំបន់នបតងផដលោនប្ស្ប់ ាំជាង៥%ធ ៀបនឹងនែទប្កឡាសរុបរបស់ទីប្កុងធបកខភាព 
- ពត័ា៌នអាំពីតាំរនន់រតងទាំងអស់ (ទាំងានប្ស្អរ ់និងគាំគរាង) ណ លាន 
- រង្ហា ញថ្នាននផ្ ីតាំរនន់រតងណ លានប្ស្អរធ់្ាំជាង៥%គធ្ៀរនឹងនផ្ប្រឡាសររុររស់ទីប្រុងគររខភាព 

ករណីទ២ី៖  ោនែលបូកសរុបរួរទាាំងនែទដីតាំបន់នបតងផដលោនប្ស្ប់ និងនែទដតីាំបន់នបតងផដលសថិតធៅជារាំធរាង
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ធៅធឡើយ  ាំជាង៥%ធ ៀបនងឹនែទប្កឡាសរុបរបស់ទីប្កងុធបកខភាព 
- ពត័ា៌នអាំពីតាំរនន់រតងទាំងអស់ (ទាំងានប្ស្អរ ់និងគាំគរាង) ណ លាន 
- រង្ហា ញថ្នាននផ្ ីតាំរនន់រតងណ លានប្ស្អររ់ូររមួទាំងនផ្ ីតាំរនន់រតងណ លជាគាំគរាងធ្ាំជាង៥%គធ្ៀរនងឹនផ្ប្រឡា
សររុររស់ទីប្រុងគររខភាព 

- រង្ហា ញពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវគលើការអនុវតតគាំគរាង 
- សរមមភាពអនុវតតជារណ់សតង 

ករណីទី៣៖  ោនែលបូកសរុបរួរនែទដីតាំបន់នបតងផដលធៅជារាំធរាង  ាំជាង៥%ធ ៀបនងឹនែទប្កឡាសរុបរបស់
ទីប្កុងធបកខភាព (សប្ោប់ផតករណីផដលទីប្កុងធបកខភាពណផដលរនិទានោ់នតាំបន់នបតង
ផដលោនប្ស្ប់ទាល់ផតធស្ោះ) 

- ពត័ា៌នអាំពីគាំគរាងគរៀរចាំតាំរនន់រតងទាំងអស់(ណ លាន) 
- រង្ហា ញថ្នាននផ្ ីតាំរនន់រតងណ លជាគាំគរាង ធ្ាំជាង៥%គធ្ៀរនឹងនផ្ប្រឡាសររុររស់ទីប្រុងគររខភាព 
- រង្ហា ញពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវគលើការអនុវតតគាំគរាង 
- សរមមភាពអនុវតតជារណ់សតង 
  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័V១.១ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខភាពនូវ
ចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវសប្ាររ់រណីទាំង ០៣ ខ្ងគលើ។ 

 

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័V១.១ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
ករណីទ១ី៖ ោននែទដតីាំបន់នបតងផដលោនប្ស្ប់ ាំជាង៥%ធ ៀបនឹងនែទប្កឡាសរុបរបស់ទីប្កុងធបកខភាព 
១ ពត័ា៌នអាំពីតាំរន់
នរតងទាំងអស់ 
(ទាំងានប្ស្អរ់
និងគាំគរាង) 

ប្សងស់ែិតិអាំពីតាំរន់នរតងណ លាន ចុេះរនុងតរាង
គាំរមូយួ  

- តរាងសប្មង់សែិតិ79ណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរិចច 

និង គរៀរចាំណផនទីទីប្រុងណ លានគៅរញ្ហា រច់ាំនុច
ទីតាំងតាំរនន់រតងទាំងគនេះ។ 

- ណផនទីរ ឋបាលណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រាន
សមតែរិចច 

២ តាំរនន់រតងាន
ទាំ ាំគប្ចើនជាង៥
%
គធ្ៀរនឹងនផ្ ីសរុ
រ 

គរៀររាងជាលិខ្ិតរ ឋបាលរញ្ហា រគ់លើទាំ ាំនផ្ ីតាំរន់
នរតងណ លានប្ស្អរគ់ិតប្តឹមនែៃោរព់ារយ គោយ
រញ្ហា រថ់្នានទាំ ាំធ្ាំជាង៥%គធ្ៀរនឹងនផ្ ីសរុរ
ររស់ទីប្រុងគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬលិខ្ិតគផសងៗណ លាន
តនមលគសមើសតីពីការរញ្ហា រគ់លើទាំ ាំតាំរនន់រតងណ លាន
ប្ស្អរគ់ិតប្តឹមនែៃោរព់ារយ 

ករណីទ២ី៖ ោនែលបូកសរុបរួរទាាំងនែទដីតាំបន់នបតងផដលោនប្ស្ប ់ និងនែទដីតាំបន់នបតងផដលសថតិធៅជារាំធរាងធៅ
ធឡើយ ាំជាង៥%ធ ៀបនឹងនែទប្កឡាសរុបរបស់ទីប្កុងធបកខភាព 

១ ពត័ា៌នអាំពីតាំរន់
នរតងទាំងអស់ 

ប្សងស់ែិតិអាំពីតាំរន់នរតងណ លានចុេះរនុងតរាង
គាំរមូយួ  

- តរាងសប្មង់សែិតិ80ណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរិចច 

                                              
79 តារាងទី ៣០ 
80 តារាងទី ៣០ 
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(ទាំងានប្ស្អរ់
និងគាំគរាង) 

និង គរៀរចាំណផនទីទីប្រុងណ លានគៅរញ្ហា រច់ាំនុច
ទីតាំងតាំរនន់រតងទាំងគនេះ។ 

- ណផនទីរ ឋបាលណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រាន
សមតែរិចច 

២ តាំរនន់រតងាន
ទាំ ាំគប្ចើនជាង៥%
គធ្ៀរនឹងនផ្ ីសរុរ 

គរៀររាងជាលិខ្ិតរ ឋបាលរញ្ហា រគ់លើទាំ ាំនផ្ ី 
តាំរនន់រតងណ លានប្ស្អររ់ូររមួនឹងទាំ ាំ 
តាំរនន់រតងណ លគៅជាគាំគរាងគរៀរចាំគិតប្តឹមនែៃ 
ោរព់ារយគោយរញ្ហា រថ់្នានទាំ ាំធ្ាំជាង៥% 
គធ្ៀរនឹងនផ្ ីសរុរររស់ទីប្រុងគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬលិខ្ិតគផសងៗណ លាន
តនមលគសមើសតីពីការរញ្ហា រគ់លើទាំ ាំតាំរនន់រតងណ លាន
ប្ស្អររ់ូររមួនឹងទាំ ាំតាំរន់នរតងណ លគៅជាគាំគរាង
គរៀរចាំគិតប្តឹមនែៃោរព់ារយ 

៣ វតតានអនរទទួល
ខុ្សប្តូវគលើការ
អនុវតតគាំគរាង 

គរៀរចាំឲ្យានជាអងាភាពមយួណ លានសាសភាព 
និងយនតការប្គរប់្ោនស់ប្ារអ់នុវតតការង្ហរគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬលិខ្ិតរទោឋ ន នទគទៀត
ណ លានតនមលគសមើសតីពីការចាត់តាំងសាសភាពអនរ
ណ លប្តូវរាំគពញការង្ហរគនេះ  

៤ សរមមភាពអនុវតត
ជារណ់សតង 

គរៀររាងជាណផនការសរមមភាពសប្ារ ់ាំគណើ រការ
គរៀរចាំតាំរន់នរតង 

- ណផនការសរមមភាព81ណ លានការរញ្ហា រ់សុពលភាព
ពីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

ករណីទី៣៖  ោនែលបូកសរុបរួរនែទដីតាំបន់នបតងផដលធៅជារាំធរាង ាំជាង៥%ធ ៀបនឹងនែទប្កឡាសរុបរបសទ់ីប្កុង
ធបកខភាព (សប្ោប់ផតករណីផដលទីប្កុងធបកខភាពណផដលរិនទាន់ោនតាំបន់នបតងផដលោនប្ស្ប់ទាល់
ផតធស្ោះ) 

១ ពត័ា៌នអាំពីគាំគរាង
គរៀរចាំជាតាំរន់
នរតង(ណ លាន) 

ប្សងស់ែិតិអាំពីគាំគរាងគរៀរចាំជាតាំរនន់រតងណ ល
ានចុេះរនុងតរាងគាំរមូយួ  

- តរាងសប្មង់សែិតិ82ណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរិចច 

និង គរៀររាងជាណផនទីទីប្រុងណ លានគៅរញ្ហា រច់ាំនុច
ទីតាំងតាំរនន់រតងទាំងគនេះ។ 

- ណផនទីរ ឋបាលណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រាន
សមតែរិចច 

២ តាំរនន់រតងាន
ទាំ ាំគប្ចើនជាង 
៥%គធ្ៀរនឹងនផ្ 
 ីសរុរ 

គរៀររាងជាលិខ្ិតរ ឋបាលរញ្ហា រគ់លើទាំ ាំនផ្ ីតាំរន់
នរតងណ លគៅជាគាំគរាងគរៀរចាំទាំងគនេះ (គិតប្តឹម
នែៃោរព់ារយ) គោយរញ្ហា រ់ថ្នានទាំ ាំធ្ាំជាង
៥%គធ្ៀរនឹងនផ្ ីសរុរររស់ទីប្រុងគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬលិខ្ិតគផសងៗណ លាន
តនមលគសមើសតីពីការរញ្ហា រគ់លើទាំ ាំតាំរនន់រតងណ លគៅ
ជាគាំគរាងគរៀរចាំទាំងគនេះ (គិតប្តឹមនែៃោរព់ារយ) 
គោយរញ្ហា រ់ថ្នានទាំ ាំធ្ាំជាង៥%គធ្ៀរនឹងនផ្ ី
សរុរររស់ទីប្រុងគនេះ 

៣ វតតានអនរទទួល
ខុ្សប្តូវគលើការ
អនុវតតគាំគរាង 

គរៀរចាំឲ្យានជាអងាភាពមយួណ លានសាស
ភាពនិងយនតការប្គរ់ប្ោន់សប្ារអ់នុវតតការង្ហរ
គនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬលិខ្ិតរទោឋ ន នទគទៀត
ណ លានតនមលគសមើសតីពីការចាត់តាំងសាសភាពអនរ
ណ លប្តូវរាំគពញការង្ហរគនេះ  

៤ សរមមភាពអនុវតត
ជារណ់សតង 

គរៀរចាំណផនការសរមមភាពសប្ារ ់ាំគណើ រការគរៀរចាំ 
តាំរនន់រតង 

- ណផនការសរមមភាព83ណ លានការរញ្ហា រ់សុពលភាព
ពីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

 
  

                                              
81 តារាងទី ៤២ 
82 តារាងទី ៣០ 
83 តារាងទី ៤២ 
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V២. សូចនក្រលំអិត្ននការថែទំានិងដរៀបចំតំ្បន់នបត្ង 
 

លកខណវិៃិចឆយ័នៃការវាយត្នមៃ ការវាយត្នមៃ ពិៃទ ុ
V២.១.ដលើក្ក្មពស់ដស្ថភ័ណ្ភាពតំ្បន់នបត្ងថ លមានស្រស្ថប់ 
(ការោក់្ដភលើងបំភលឺ ដៅអីស្ថធារណ្ៈ ផលូវដ ើរ) 

មាន-មិនមាន ១ 

V២.២.ភាពញឹក្ញាប់ក្នុងការថែទំាតំ្បន់នបត្ង យ៉ាងដោចណាស់៣ ង
ក្នុងមួយសបាត េ៍ 

១ 

 

(ផតល់ពិនទុ  ២/៤ ននពិនទុសរបុរបស់សូចនក្រដគាលននតំ្បន់នបត្ង) 
 

ការណណនំេម្រាបទ់ីម្រកុងសបកខភាព 
 

១. លកខណវិៃចិឆយ័ V២.១ 
“ធលើកករពស់ធស្ភ័ណភាពតាំបន់នបតងផដលោនប្ស្ប់ (ការោរគ់ភលើងរាំភលឺ គៅអីស្អធ្លរណៈ ផលូ វគ ើរ)” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោន” 
 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ គលើររមពស់

គស្អភណឌ ភាព 
សាំគៅ ល់ការបាំពាក់សាំភារៈ ការតុបផតងធរៀបចាំនានាគ ើមបលីមាផង និងគ ើមបគីធ្វើឲ្យតាំរន់នរតងគនេះកាន់
ណតានភាពទរទ់ញ និងសាំរូរណររគៅគោយគប្គឿងររកិាខ គផសងៗសប្ារឲ់្យស្អធ្លរណជនណ លចូលមរ
រាំស្អនតោនលកខណៈកាន់ផតង្យប្សួល  ូចជា៖ ានគៅអីសប្ារអ់ងាុយគលង ានគភលើងសប្ាររ់ាំភលឺ
គៅគពលយរង់ងឹងានផលូវគ ើរប្កាលែមឬការុឡឺាណ លង្ហយប្សួលរនុងការគធ្វើ ាំគណើ រ ានរងានអ់នមយ័ 
។ល។ 

២ តាំរនន់រតងណ ល
ានប្ស្អរ់ 

សាំគៅ ល់តាំរនន់រតងទាំងឡាយណណ លប្តូវបានធរៀបចាំសពវប្រប់ ឬណ លបានោរឲ់្យស្អធ្លរណជនធប្បើ
ប្ាស់អាចចូលធលងកាំស្នតាន។ 

 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័V២.១តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពគរៀរចាំរញ្ាូ នមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “កប្រិត” (ររាិណ) ននការគរៀរចាំរាំពារស់ាំភារៈររកិាខ គផសងៗគៅតមតាំរនន់រតងទាំងឡាយ
ណ លរាំពុង ាំគណើ រការ (ស្អធ្លរណជនអាចចូលគលងរាំស្អនតបានគោយគសរ)ី គ ើមបគីលើររមពស់គស្អភណ័ទរីណនលងទាំង
គនេះ។  ូគចនេះ ទីប្រុងគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំនួនគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ រ.ជ.វ.ទ. គធ្វើការវាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៣ គ៖ឺ 
- ពត័ា៌នអាំពីតាំរនន់រតងណ លានប្ស្អរ(់ណ លាន) 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវគៅតមតាំរនទ់ាំងគនេះ 
- ពត័ា៌នអាំពីសាំភារៈររកិាខ គផសងៗណ លានគៅតមតាំរនន់រតងទាំងគនេះ។ 
  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័V២.១ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខភាពនូវ
ចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៣ ខ្ងគលើ។ 
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តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័V២.១ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពីតាំរន់
នរតង(ណ លាន) 

ប្សងស់ែិតិអាំពីតាំរន់នរតង(ណ លាន) ចុេះរនុង
តរាងគាំរូមយួ  

- តរាងសប្មង់សែិតិ84ណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរិចច 

និង គរៀររាងជាណផនទីទីប្រុងណ លានគៅរញ្ហា រច់ាំនុច
ទីតាំងតាំរនន់រតងទាំងគនេះ។ 

- ណផនទីរ ឋបាលណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រាន
សមតែរិចច 

២ វតតានអនរទទួល
ខុ្សប្តូវប្គរប់្គង
និងណែររា 

- ប្រុម ៊ាុនឯរជន - រិចចសនាររស់ប្រុម ៊ាុនឯរជនគនេះណ លានរមម
វតែុជាការប្គរ់ប្គងណែររាតាំរនន់រតងគនេះ 

 

ឬ 
- អងាភាពណ លទទួលរន្ុរប្គរ់ប្គង 
និងណែររាគៅតមតាំរន់នរតងទាំងគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬលិខ្ិតរទោឋ ន នទគទៀត
ណ លានតនមលគសមើសតីពីការចាត់តាំងសាសភាពអនរ
ណ លប្តូវរាំគពញការង្ហរគនេះ  

៣ ពត័ា៌នអាំពីសាំភារៈ
ររកិាខ គផសងៗណ ល
ានគៅតមតាំរន់
នរតង(ណ លាន) 

ប្សងស់ែិតិអាំពីសាំភារៈររកិាខ គផសងៗណ លានគៅ
តមតាំរនន់រតងទាំងគនេះ ចុេះរនុងតរាងគាំរមូយួ  

- តរាងសប្មង់សែិតិ85ណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរិចច 

និង 
របាយការណ៍រូរភាពគៅតមតាំរនន់រតងនីមយួៗ - រូរែត រូរភាព ណខ្សវគី អូ ឬឯរស្អរគផសងៗណ ល

រញ្ហា រអ់ាំពីទិ ឋភាពជារណ់សតងសប្ារស់រមមភាព
នីមយួៗ 

 
២. លកខណវិៃិចឆយ័ V២.២ 
“ភាពញឹរញាររ់នុ ងការផែទាាំតាំបន់នបតង” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នគធ្វើបានយ នងធោចណស់៣ដងកនងុរួយសាតនេ៍” 
 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.
រ 

ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់

១ ការណែទាំតាំរនន់រតង សាំគៅ ល់ការផែរកនា សោអនតតាំរនន់រតង និងសាំភារៈររកិាខ គផសងៗណ លានគៅរនុងទីតាំងគនេះ។ 
២ ៣ ងរនុងមយួសបាត  ៍ ាននយ័ជាទូគៅគឺគធ្វើយ៉ា ងណឲ្យបាន៣ ងរនុងមយួសបាត  ៍។ ររ៏៉ាុណនត ការណែទាំចាំនួន៣ ងរនុងមយួ

សបាត  ៍ប្តូវណតគិតគូរគរៀរចាំយ៉ា ងណគៅតមរយៈគពលមយួណ លគនលើយតរនឹងវធិ្លនការណែទាំមយួណ ល
ប្តឹមប្តូវ និងមនិណមនឲ្យណតបានរស្តងារ់ៗ គនេះគទ (ឧទ រណ៍៖ ៣ ងរនុងរយៈគពល៣នែៃជារ់ៗ ោន  
ឬ៣ ងណតរនុងគពលមយួនែៃ...) 

 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

                                              
84 តារាងទី ៣០ 
85 តារាងទី ២៩ 
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គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័V២.២តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពគរៀរចាំរញ្ាូ នមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គ ឺ “ភាពញឹកញាប”់ (ររាិណ) ននការណែទាំតាំរនន់រតងណ លានប្ស្អររ់នុងណ នសមតែរិចចទីប្រុង
គនេះ។  ូគចនេះ ទីប្រុងគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំនួនគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ រ.ជ.វ.ទ. គធ្វើការវាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៣ គ៖ឺ 
- ពត័ា៌នអាំពីតាំរនន់រតងណ លានប្ស្អរ(់ណ លាន) 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវគៅតមតាំរនទ់ាំងគនេះ 
- រង្ហា ញអាំពីសរមមភាពអនុវតតជារណ់សតងគលើការណែទាំឲ្យបានយ៉ា ងគហចណស់៣ ងរនុងមយួសបាត  ៍។ 
  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័V២.២ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៣ ខ្ងគលើ។ 

 

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័V២.២ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពីតាំរន់
នរតង(ណ លាន) 

ប្សងស់ែិតិអាំពីតាំរន់នរតងណ លាន ចុេះរនុងតរាង
គាំរមូយួ  

- តរាងសប្មង់សែិតិ86ណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរិចច 

និង 
គរៀររាងជាណផនទីទីប្រុងណ លានគៅរញ្ហា រច់ាំនុច
ទីតាំងតាំរនន់រតងទាំងគនេះ។ 

- ណផនទីរ ឋបាលណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រាន
សមតែរិចច 

២ វតតានអនរទទួល
ខុ្សប្តូវប្គរប់្គង
និងណែររា 

- ប្រុម ៊ាុនឯរជន - រិចចសនាររស់ប្រុម ៊ាុនឯរជនគនេះណ លានរមម
វតែុជាការប្គរ់ប្គងណែររាតាំរនន់រតងគនេះ 

 

ឬ 
- អងាភាពណ លទទួលរន្ុរប្គរ់ប្គង 
និងណែររាគៅតមតាំរន់នរតងទាំងគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬលិខ្ិតរទោឋ ន នទគទៀត
ណ លានតនមលគសមើសតីពីការចាត់តាំងសាសភាពអនរ
ណ លប្តូវរាំគពញការង្ហរគនេះ  

៣ សរមមភាពអនុវតត 
ជារណ់សតង 

គរៀររាងជាតរាងកាលវភិាគណែទាំសប្ារត់ាំរន់
នរតងនីមយួៗ គោយានរញ្ហា រថ់្នានការណែទាំ
យ៉ា ងគហចណស់៣ ងរនុងមយួសបាត  ៍  

- តរាងសប្មង់សែិតិ87ណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរិចច 

 

V៣. សូចនក្រលំអិត្ននការម្រគប់ម្រគងតំ្បន់នបត្ង 
 

លកខណវិៃិចឆយ័នៃការវាយត្នមៃ ការវាយត្នមៃ ពិៃទ ុ
V៣.១.ការរិតរូរអាំពីលកខខ្ណឌបរិស្ថននកនុងការប្រប់ប្រងតាំបន់នបតង 
(ការគប្ជើសគរ ើសទីតាំង វធិ្ីគប្ស្អចទឹរ ការគប្រើប្បាស់ជីរាំរ៉ាូស។ល។) 

ាន-មនិាន ១ 

(ែតល់ពិនទុ ១/៤ ននពិនទុសរុបរបសសូ់ចនាករធោលននតាំបនន់បតង) 
 

ការណណនំេម្រាបទ់ីម្រកុងសបកខភាព 
 

                                              
86 តារាងទី ៣០ 
87 តារាងទី ៣១ 
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១. លកខណវិៃចិឆយ័ V៣.១ 
“ការរិតរូរអាំពីលកខខ្ណឌបរិស្ថននកនងុការប្រប់ប្រងតាំបន់នបតង (ការគប្ជើសគរ ើសទីតាំង វធីិ្គប្ស្អចទឹរ ការគប្រើប្បាស់ ជីរាំរ៉ាូស
។ល។)” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោន” 
 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ ការគិតគូរអាំពីលរខខ្ណឌ

ររសិ្អែ នរនុងការប្គរប់្គង
តាំរនន់រតង 

សាំគៅ ល់រាល់វិ ីស្ស្តសតធែនសងៗរនុងការគរៀរចាំជាតាំរនន់រតង និងណែររាធ្មមជាតិទាំងឡាយណ ល
ានគៅរនុងតាំរន់គនេះ គោយគោរពតមគោលការណ៍និរនតរភាព គោយសនសាំសាំនច និងរកនាឲនយាន
នូវតុលនយភាពរវាង រមជាតិ ការធប្បើប្ាស់ និងែវិកាសប្ោប់ប្ទប្ទង់ការផែទាាំ។ 

 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័V៣.១តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពគរៀរចាំរញ្ាូ នមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ប្បសទិធិភាព” ននការណណនាំ ល់អនរប្គរប់្គងគៅតមតាំរនន់រតងទាំងឡាយឲ្យាន
គិតគូរអាំពីលរខខ្ណឌ ររសិ្អែ នរនុងការប្គរប់្គងតាំរនន់រតង។  ូគចនេះ ទីប្រងុគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំនួន
គ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យគណៈរាម ធ្ិការជាតិគធ្វើការវាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៣ គ៖ឺ 
- ពត័ា៌នអាំពីតាំរនន់រតង(ណ លាន) 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវគៅតមតាំរនទ់ាំងគនេះ 
- រង្ហា ញអាំពីលទធផលជារណ់សតងរនុងការណែររាតាំរនន់រតងទាំងគនេះ។ 
  

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័V៣.១ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៣ ខ្ងគលើ។ 
 

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័V៣.១ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពីតាំរន់
នរតងណ លាន 
(ទាំងានប្ស្អរ់
និងរនុងគាំគរាង) 

ប្សងស់ែិតិអាំពីតាំរន់នរតង(ណ លាន) ចុេះរនុង
តរាងគាំរូមយួ  

- តរាងសប្មង់សែិតិ88ណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរិចច 

និង គរៀររាងជាណផនទីទីប្រុងណ លានគៅរញ្ហា រ់
ចាំនុចទីតាំងតាំរនន់រតងទាំងគនេះ។ 

- ណផនទីរ ឋបាលណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រាន
សមតែរិចច 

២ វតតានអនរទទួល
ខុ្សប្តូវប្គរប់្គង
និងណែររា 

- ប្រុម ៊ាុនឯរជន - រិចចសនាររស់ប្រុម ៊ាុនឯរជនគនេះណ លានរមម
វតែុជាការប្គរ់ប្គងណែររាតាំរនន់រតងគនេះ 
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ឬ 
- អងាភាពណ លទទួលរន្ុរប្គរ់ប្គងនិងណែ 
ររាគៅតមតាំរនន់រតងទាំងគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬលិខ្ិតរទោឋ ន នទគទៀត
ណ លានតនមលគសមើសតីពីការចាត់តាំងសាសភាពអនរ
ណ លប្តូវរាំគពញការង្ហរគនេះ  

៣ លទធផលជារ់ណសតង ការណណនាំររស់អាជាញ ធ្រទីប្រុងឲ្យាន
ការប្គរ់ប្គងណែទាំតាំរនន់រតងឲ្យបានប្តឹមប្តូវ 

-  ីកា/ស្អរាចរណណនាំររស់ទីប្រុងគររខភាព 
(រនុ ងររណីណ លរិចចការគនេះមិនណមនជាសមតែរិចច
ររស់ទីប្រុងគររខភាព ប្តូវាន ីកាសគប្មច/ស្អរាចរ
ណណនាំររស់អាជាញ ធ្រណ លានសមតែរិចចគនេះអម
ជាមយួ) 

និង 
ប្សងស់ែិតិអាំពីវធិ្ីស្អស្តសតគផសងៗរនុងការប្គរ់ប្គង
ណែទាំណ លានគៅតមតាំរនន់រតងទាំងគនេះ  
ចុេះរនុងតរាងគាំរមូយួ  

- តរាងសប្មង់សែិតិ89ណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរិចច 
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ណ្ែកទី៦ 
េចូនករសោលនៃេវុតិថភាពេខុាភិបាល  

េៃីិេខុ ៃិងេណី្តបធ់ាែ បទ់ីម្រកុង 
 

“សនតិសុខ្ និងសុវតថិភាព”គឺជារតត គនលឹេះជាយុទធស្អស្តសតសាំរារគ់ោលនគយបាយគទសចរណ៍គពាលគពឺប្ងឹងភាពប្ររួត
-ប្រណជងនងិរគងកើនភាពទរទ់ញននគោលគៅគទសចរណ៍។ 

ជាទូគៅការគិតគូរអាំពសីនតិសុខ្-សុវតែិភាព គឺជាកាតពវរចិចររស់អាជាញ ធ្រានសមតែរចិចពិគសសរ ឋបាលថ្នន រគ់ប្កាម
ជាតិណតមតង។ ការធ្លនសុវតែិភាព ល់គភញៀវគទសចររ ូ៏ចជាប្រជាពលរ ឋមូលោឋ នជារមមវតែុននសូចនររ គោលទី៦ ណ លសាំគៅ
រគងកើនការទសសនររស់គភញៀវគទសចរ  (frequentation) និងធ្លននូវភាពសុខ្ ុមនីយរមម រវាងគភញៀវគទសចរអនតរជាតិ នងិ
ប្រជាពលរ ឋមូលោឋ ន។ 

គ ើមបសីគប្មចបាននូវគោលរាំណងខ្ងគលើ សូចនររគោលគនេះបានគរៀរចាំគឡើងគោយគ ត្ តជាសាំខ្នគ់លើយនតការ
ននណ លចូលរមួទរស់្អក តរ់ាល់អាំគពើគលមើសណ លអាចគធ្វើឲ្យរ៉ាេះពាល់ ល់រុគាលគ ើយការរ៉ាេះពាល់គនេះ អាចជា៖ ការរ៉ាេះពាល់
 ល់សិទធិរមមសិទធិររស់រុគាលប្គររ់រូ( ូចជាអាំគពើលួច ឬអាំគពើអសរមមទាំងឡាយណណ ល រាំផលិតរាំ ល្ ញ ល់ប្ទពយសមបតតិ
ឯរជន/ស្អធ្លរណៈ...) ការរ៉ាេះពាល់ ល់ររូរាងកាយ(ការគប្រើប្បាស់ស្អធ្លតុគញៀន ណ លហមឃាតក់ារជួញ ូរផលូ វគភទជា
គ ើម...) និងការរ៉ាេះពាល់ ល់សតិអារមមណ៍(ការគរ ើសគអើងប្គរ ់ររូភាព...)។ 

តមរយៈសូចនររគោលគនេះ ចលនប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា តបានគលើរគឡើងជាវធិ្លនការ និង យុទធស្អស្តសតអនុវតត
មយួចាំនួនណ លអាចនឹងចូលរមួកាតរ់នែយនូវរាល់រញ្ហា អវជិាាន ូចណ លបានគរៀររារខ់្ងគលើ។ 

សូចនររគោលទ៦ីគនេះ គឺជាសូចនររគោលសាំខ្នទ់ីពីរ(ោនពិនទុសរុបចាំនួន១៤ពិនទ)ុគៅរនុងការប្រឡងប្រណាំង
ទីប្រុងស្អា តគនេះ។ សូចនររគោលគនេះានរមមវតែុ ជប្មញុឲ្យទីប្រុងគររខភាពននចាតវ់ធិ្លនគផសងៗគ ើមបចូីលរមួ ល់ការ
កាតរ់នែយហនភិយ័ណ លអាចគរើតានគឡើងតមប្គររ់រូភាពទាំងអស់(សុវតែិភាពជាស្អែ នភាពមយួណ លោម នហនិភយ័ប្តូវ
បានរនែយជាអតិររា) និងរនុងគោលរាំណងចូលរមួ ល់ការអភវិឌ្ឍវស័ិយគទសចរណ៍គៅប្ពេះរាជាណចប្ររមពុជានងិចូល
រមួគធ្វើឲ្យរមពុជាកាល យជាគោលគៅគទសចរណ៍ប្រររគោយភាពររគ់ៅត ។ 

តមរយៈសូចនររគោលទី៦គនេះ ទីប្រុងគររខភាពទាំងឡាយនឹងប្តូវវាយតនមលគោយណផារគលើចាំនុច ៣សាំខ្នគ់ឺ៖ 
ទីរួយ៖ អាំពីវតតានននមណឌ លសុខ្ភាព/សគស្តង្ហា េះរឋមនិងវធិ្លនការប្តួតពិនិតយសុវតែិភាពអនារយ័ជារួរ និង

អនារ័យចាំណីអាោរ។ ជាទូគៅ ការប្តួតពិនិតយគលើគសវារមមចាំណីអាហរ គឺជាការគប្រើនរ ាំលឹរ ល់
ពាណិជាររទាំងអស់អាំពីវធិ្លន សតងោ់ និងការណណនាំគផសងៗអាំពអីនមយ័។ រនុងនយ័គនេះ ពាណិជាររប្តូវ
ចូលរមួចាំណណរទទួលខុ្សប្តវូចាំគពាេះសុវតែិភាពអនរគប្រើប្បាស់ (អាជាញ រណ័ា  លិខ្ិត ការរញ្ហា រគ់ផសងៗគលើ
គុណភាពផលិតផលឬគសវារមមសុទធសឹងជាទណាី ររោាំប្ទ ល់ជាំគនឿទុរចតិតររស់អនរគប្រើប្បាស់)។  

ទីពីរ  ៖ ទន្ឹមនងឹអនមយ័ សណតនបធ្់ានប់គៅតមតាំរនទ់ីប្រជុាំជនឬគោលគៅគទសចរណ៍គៅតមទីប្រុង (សុវតែិ-
ភាពននការគធ្វើ ាំគណើ រគលើផលួវែនល់ និងសណត រធ់្លន រគ់ៅរនុងទីប្រុង) គរឺជ៏ាលរខណៈវនិិចឆយ័មយួសាំខ្នរ់នុង
សូចនររគនេះ។ ឧទ រណ៍ ការរាំណតត់ាំរនស់ប្ារគ់ធ្វើ ាំគណើ ររាំស្អនតតមរយៈការគរៀរចាំឲ្យានផលូវ
សាំរារគ់ែមើគជើង ណផនទីគទសចរណ៍ ការគរៀរចាំឲ្យានរណា  ឯរសណឋ ន ឬលរខណៈសាា ល់គផសងៗគទៀត
ចាំគពាេះភាន រង់្ហរគរើរររ មគធ្ាបាយគធ្វើ ាំគណើ រស្អធ្លរណៈ (transport public)វតតានភាន រង់្ហរនគរបាល
យរចិតតទុរោរច់ាំគពាេះគភញៀវគទសចរ (នគរបាលគទសចរ នគរបាលសណត រធ់្លន រ.់..)។ 

ទីបី៖ ការរង្ហក រ ការរគងកើនវធិ្លនការគ ើមបបី្តួតពិនិតយ និងគប្រើនរ ាំលឹរ ល់គភញៀវគទសចរ និងប្រជាជនណ លរស់គៅ
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រនុងទីប្រុងឲ្យគជៀសវាងអាំគពើមយួចាំនួនណ លជារទគលមើស គឺជាលរខណវនិិចឆយ័សាំខ្នម់យួណ ររនុងសូចនររ
គនេះ។ 

 

S១.េចូនករលអំតិ្នៃេវុតិថភាពេខុាភិបាល 

 
កមមវត្ថុេចូនករលអំតិ្ S១ 

សូចនររលមាតិ S១ នងឹនលុេះរញ្ហច ាំង ល់ប្គរទ់ីប្រុងគររខភាពឲ្យយល់កានណ់តចាស់អាំពីអតែនយ័និងលរខខ្ណឌ ណ ល
អាចនឹងទទួលបានពនិ្ុ គពាលគឺចងាុលរង្ហា ញ ល់ប្គរទ់បី្រុងគររខភាពនូវអវីណ លសតងោ់ទីប្រុងស្អា តបានតាំរវូ ូចជា៖ ប្រគភទ
លិខ្ិតរទោឋ ន សាំណុាំ ឯរស្អរ និងភសតុតងទាំងឡាយណណ លអាចគលើរយរមរគធ្វើជាសាំអាងរញ្ហា រគ់ ើមបទីទលួបានពិន្ុ
 ូចណចងរនុងលរខណវនិិចឆយ័នមីយួៗ។ 

តរាងខ្ងគប្កាមគនេះរង្ហា ញអាំពីលរខណវនិិចឆយ័ទាំង ៥ ននសូចនររលមាតិS១ ណ លជារមមវតែុននការពិភារាគ ើមបី
គធ្វើការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខភាព។ 

 
លកខណវិៃចិឆយ័នៃការវាយត្នមៃ ការវាយត្នមៃ ពិៃទ ុ

S១.១. ានរណឌលសុខ្ភាពប្គរប់្ោនគ់ៅតមទីប្រុង/ខ្ណឌ  យ៉ា ងគហចណស់១ 
រនុង១សង្ហក ត ់

១ 

 S១.២. លទធភាពននការប្តួតពិនិតនយអនារ័យតមធភាជនយីដ្ឋនន 
(ប្តូវគធ្វើគឡើងគោយមន្ីរសុខ្ភបិាល) 

យ៉ា ងគហច៣ ងរនុងមយួណខ្ 
 

១ 

S១.៣. លទធភាពននការប្តួតពិនិតនយអនារ័យតមែនារលកច់ាំណី
(ប្តូវគធ្វើគឡើងគោយមន្ីរសុខ្ភបិាល) 

យ៉ា ងគហច៣ ងរនុងមយួណខ្ 
 

១ 

S១.៤. លទធភាពននការប្តួតពិនិតនយអនារ័យររស់អនកលកដ់ូរចល័ត
(ប្តូវគធ្វើគឡើងគោយមន្ីរសុខ្ភបិាល) 

យ៉ា ងគហច៣ ងរនុងមយួណខ្ 
 

១ 

S១.៥. ភាគរយអាជីវករមណ លានលិខ្ិតបញ្ជនកអ់នារយ័ពីប្កសួង
ឬរនទីរសុខាភិាល 

យ៉ា ងគហច៧០%  ១ 

 

(ែតល់ពិនទុ ៥/១៤ ននពនិទុសរុបរបសសូ់ចនាករធោលននសុវតថិភាពនិងអនារ័យទីប្កុង) 
 

ការណណនំេម្រាបទ់ីម្រកុងសបកខភាព 
 

១. លកខណវិៃចិឆយ័ S១.១ 
“ានរណឌលសុខ្ភាពប្គរប់្ោនណ់ រឬគទគៅតមទីប្រុង” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិន្ុ ប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នានយ នងធោច១កនងុ១សង្កនត់“ 
 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ មណឌ លសុខ្ភាព សាំគៅ ល់រណនលងផតល់ប្រឹរាគយរល់ ពនិិតយសុខ្ភាព និងផតល់គសវាសុខ្ភាពគផសងៗ។ 



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 103 

មណឌ លសុខ្ភាពមនិរាំណតប់្តឹមប្គឹេះស្អែ នគសវាស្អធ្លរណៈគទ រនុងនយ័គនេះអាចជា៖ រណនលង
ពិគប្ោេះសុខ្ភាពឬសគស្តង្ហា េះរឋមមន្ីរគពទយ    រណងារ មន្ីរគពទយឯរជន គលីនរី ។ល។  
 

គោយណឡរ មនិប្តូវបានចាតទុ់រជាមណឌ លសុខ្ភាពចាំគពាេះរណនលងផតល់   
គសវាសុខ្ភាពឯរគទស (ណ លផតល់គសវាសុខ្ភាពណតមយួឬពីរមុខ្ ឧទ រណ៍ ូចជា៖ 
គពទយគធ្មញ គពទយឯរគទសរគរង ។ល។) 

 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័S១.១តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពគរៀរចាំរញ្ាូ នមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះគ ឺ “ចាំននួ” (ររាិណ) មណឌ លសុខ្ភាពគៅរនុងណ នសមតែរិចចរ ឋបាលររស់ទីប្រងុគររខភាព។ 
 ូគចនេះ ទីប្រងុគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំនួនគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ រ.ជ.វ.ទ.គធ្វើការវាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០២ គឺ៖ 

- ផតល់ពត័ា៌នអាំពីចាំនួននងិទតីាំងននមណឌ លសុខ្ភាពទាំងអស់(ណ លាន) 
- រង្ហា ញថ្នទីប្រុងគររខភាពានមណឌ លសុខ្ភាពប្គរប់្ោន ់(យ៉ា ងគហចណស់១រនុង១សង្ហក ត)់។ 

 

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពភិារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័S១.១រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០២ ខ្ងគលើ។  
 

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័S១.១ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពី
មណឌ លសុខ្ភាព 
(ទាំងានប្ស្អរ់
និងរនុ ងគគប្ាង) 

ប្សងទ់ិនននយ័/ចាំននួមណឌ លសុខ្ភាព(មន្ីរ
គពទយ/គលីនរិ)ណ លសែិតរនុងណ នសមតែរចិច
ននទីប្រុងគររខភាពរនុងតរាងគាំរមូយួ 

- តរាងសប្មងស់ែិតិ90ណ លានការ
រញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

និង 
គរៀរចាំណផនទីរាំណតទ់ីតាំងមណឌ ល សុខ្
ភាពណ លានរនុងណ នសមតែរិចចរ ឋ  បាល
ប្គរប់្គងររស់ទីប្រុងគររខភាព 

- ណផនទីរ ឋបាលរង្ហា ញទីតាំងានការរញ្ហា រ់
ពីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

២ ានមណឌ លសុខ្
ភាពប្គរប់្ោន ់

គរៀរចាំជាលិខ្ិតរ ឋបាលណ លានសុពល
ភាពអាចរញ្ហា រអ់ាំពីចាំននួមណឌ លសុខ្ភាព
គៅតមសង្ហក តន់ីមយួៗ (រញ្ហា រថ់្នាន
មណឌ លសុខ្ភាពយ៉ា ងគហចណស់១រនុ ង
១សង្ហក ត)់ 

- គសចរតីសគប្មច ីកា ឬលិខ្តិរទោឋ ន
ណ លានតនមលគសមើណ លគចញគោយអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរចិច 

២. លកខណវិៃិចឆយ័ S ១.២ 
“លទធភាពននការប្តួតពិនតិនយអនារ័យតមធភាជនីយដ្ឋនន (ប្តូវគធ្វើគឡើងគោយមន្ីរសុខ្ភិបាល)” 

                                              
90 តារាងទី ០២ 
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“នឹងផតល់ជូន ១ពិនទ ុប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នានការប្តួតពិនិតយយ នងធោច៣ដងកនងុ១ផខ្” 
 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ ការប្តួតពិនិតយ   
អនមយ័ 

សាំគៅ ល់ការប្តួតពិនិតយគលើគុណភាពនិងរប្មតិអនមយ័នូវគសវារមមចាំណីអាហរ នងិចាំណី
អាហរ្្ល់ណតមតង។ 

២ គភាជនីយោឋ ន សាំគៅ ល់ទាំងអាោរដ្ឋនននងិធភាជនីយដ្ឋននធទសចរណ9៍1 និងទាំងអាោរដ្ឋនន 
និងធភាជនីយដ្ឋននទទួលបធប្រើធភញៀវកនុងប្សុក92។ 

 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័S១.២តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពគរៀរចាំរញ្ាូ នមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ចាំនួន” (ររាិណ) គភាជនីយោឋ នននណ លានគៅរនុងណ នសមតែរិចចប្គរប់្គងរ ឋបាល
ររស់ទីប្រុងគររខភាព ណ លបានចុេះប្តួតពិនិតយអនមយ័រនុង១ណខ្ៗ។  ូគចនេះ ទីប្រុងគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវ
មយួចាំនួនគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ រ.ជ.វ.ទ.គធ្វើការវាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៤ គឺ៖ 

- ផតល់ពត័ា៌នអាំពីចាំនួននងិទតីាំងននគភាជនីយោឋ នទាំងអស់(ណ លាន) 
- រង្ហា ញពីវតតានវធិ្លនការប្តតួពិនិតយអនមយ័គៅតមគភាជនីយោឋ នទាំងគនេះ 
- រង្ហា ញពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវអនុវតតវធិ្លនការប្តួតពនិិតយណ លបានោរគ់ចញ 
- រង្ហា ញពីសរមមអនុវតតជារណ់សតងររស់អងាភាពទទួលខុ្សប្តូវទាំងគនេះរនុងការចុេះអនុវតតជារណ់សតងឲ្យបាន
យ៉ា ងគហច៣ ងរនុង១ណខ្។ 

 

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័S១.២រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៤ ខ្ងគលើ។  

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័S១.២ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពចីាំននួ
គភាជនីយោឋ ន 

ប្សងទ់ិនននយ័/ចាំននួគភាជនយីោឋ នណ លសែិត
រនុងណ នសមតែរិចចននទីប្រុងគររខភាពរនុងត
រាងគាំរមូយួ 

- តរាងសប្មងស់ែិតិ93ណ លានការ
រញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

២ វតតានវធិ្លនការប្តួត
ពិនិតយ 

គរៀរចាំជាវធិ្លនការ យនតការ ឬរទោឋ ន  
គផសងៗសប្ារអ់នុវតតការប្តតួពិនិតយ     អន
មយ័គៅតមគភាជនីយោឋ ន 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬនីតវិធិ្ីគផសងៗ
ណ លានតនមលគសមើសតីពីការ
រាំណតយ់នតការប្តួតពិនតិយ
អនមយ័គៅតមគភាជនីយោឋ ន 

                                              
91សំដៅ ល់អគារ ឬទីតំាងថ លដរៀបចំដ ើងដ ើមបីបដម្រមើដសវាក្មមមាូបអាោរ និងដភសជជៈសម្រមាប់ដភញៀវជាចមបង។ 
92សំដៅ ល់អគារ ឬទីតំាងថ លដរៀបចំដ ើងដ ើមបីបដម្រមើដសវាក្មមមាូបអាោរ និងដភសជជៈសម្រមាប់ម្របជាពលរ ាទូដៅជាចមបង។ 
93 តារាងទី ២៥ 
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៣ វតតានអងាភាពាន
សមតែរិចច ទទួល
រន្ុរប្តួតពិនិតយ 

គរៀរចាំឲ្យានជាអងាភាពមយួណ លាន
សាសភាពនិងយនតការប្គរប់្ោនស់ប្ារ់
អនុវតតការង្ហរគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬលិខ្ិតរទោឋ ន
 នទគទៀតណ លានតនមលគសមើសតីពីការ
ចាតត់ាំងសាសភាពអនរណ លប្តូវរាំគពញ
ការង្ហរគនេះ  

៤ សរមមភាពជារណ់សតង គធ្វើការណរងណចរជាប្រុមការង្ហរតូចៗ
សប្ារចុ់េះប្តួតពនិិតយ (ប្រមុលាត) 

- រញ្ា ីរាយនមប្រុមការង្ហរទាំងគនេះ ណ ល
ានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រទីប្រុងឬអាជាញ
ធ្រានសមតែរចិច 

និង 

គរៀរចាំជាតរាងណផនការសរមមភាព 
ណ លានការរញ្ហា ររ់ង្ហា ញថ្នានការប្តួត      
ពិនិតយគៅតមគភាជនីយោឋ នទាំងគនេះយ៉ា ង
គហចណស់៣ ងរនុង១ណខ្ 

- តរាងណផនការសរមមភាព94ររស់អងាភាព
ណ លទទួលខុ្សប្តូវការង្ហរគនេះ  

និង 

ចងប្រងរបាយការណ៍ររូសររុការង្ហរ
ប្រចាាំណខ្ 

- របាយការណ៍រូរសររុការង្ហរណ លាន តែ
គលខ្ 
និងការរញ្ហា រសុ់ពលភាពពអីាជាញ ធ្រានស
មតែរិចច 

- ររូែត ររូភាព ណខ្សវគី អូ 
ឬឯរស្អរគផសងៗណ ល
រញ្ហា រអ់ាំពីសរមមភាពជារណ់សតង 

៣. លកខណវិៃិចឆយ័ S១.៣ 
“លទធភាពននការប្តួតពិនតិនយអនារ័យតមែនារលកច់ាំណីអាោរ(ប្តូវគធ្វើគឡើងគោយមន្ីរសុខ្ភិបាល)” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិនទ ុប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នានការប្តួតពិនិតយយ នងធោច៣ដងកនងុ១ផខ្” 

 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ ការប្តួតពិនិតយ    
អនមយ័ 

សាំគៅ ល់ការប្តួតពិនិតយគលើគុណភាពនិងរប្មតិអនមយ័នូវគសវារមមចាំណីអាហរ នងិចាំណី
អាហរ្្ល់ណតមតង។ 

២ ផារលរច់ាំណី
អាហរ 

សាំគៅ ល់ទីផារទាំងឡាយណណ លជារណនលងផតល់ ផាតផ់ាង(់លរ ុ់ាំឬលររ់ាយ) 
 ល់ប្រជាពលរ ឋទូគៅនូវមាូរចាំណីប្គរប់្រគភទ (រណនល ប្តី ស្អច.់..) រនុងប្គរស់ណឋ ន 
(អាហរប្សស់ អាហរកាល គស អាហររាំរ៉ាុង...)។ 

 

                                              
94 តារាងទី ៤២ 
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ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័S១.៣តប្មវូទីប្រុងឲ្យគររខភាពគរៀរចាំរញ្ាូ នមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ចាំនួន” (ររាិណ) ផារលរច់ាំណីអាហរននណ លានគៅរនុងណ នសមតែរិចចប្គរប់្គង
ររស់ទីប្រុងគររខភាព ណ លប្តូវបានចុេះប្តួតពនិិតយរនុង១ណខ្ៗ។  ូគចនេះ ទីប្រុងគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួ
ចាំនួនគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ រ.ជ.វ.ទ. គធ្វើការវាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៤ គឺ៖ 

- ផតល់ពត័ា៌នអាំពីចាំនួននងិទតីាំងននផារលរច់ាំណីអាហរទាំងអស់(ណ លាន) 
- រង្ហា ញពីវតតានវធិ្លនការប្តតួពិនិតយអនមយ័គៅតមផារលរច់ាំណីអាហរទាំងគនេះ 
- រង្ហា ញពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវអនុវតតវធិ្លនការប្តួតពនិិតយណ លបានោរគ់ចញ 
- រង្ហា ញពីសរមមអនុវតតជារណ់សតងររស់អងាភាពទទួលខុ្សប្តូវទាំងគនេះរនុងការចុេះអនុវតតជារណ់សតងឲ្យបាន
យ៉ា ងគហច៣ ងរនុង១ណខ្។ 

 

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពភិារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័S១.៣រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៤ ខ្ងគលើ។  

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័S១.៣ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពី
ផារលរច់ាំណីអា
ហរ(ណ លាន) 

ប្សងទ់ិនននយ័/ចាំននួផារលរច់ាំណីអាហរ
ណ លសែិតរនុងណ នសមតែរចិចននទីប្រុង
គររខភាពរនុងតរាងគាំរមូយួ 

- តរាងសប្មងស់ែិតិ95ណ លានការ
រញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

២ វតតានវធិ្លនការប្តួ
តពិនិតយ 

គរៀររាងជាវធិ្លនការ យនតការ ឬរទោឋ ន  
គផសងៗសប្ារអ់នុវតតការប្តតួពិនិតយ     
អនមយ័គៅតមផារលរច់ាំណីអាហរ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬនីតវិធិ្ីគផសងៗណ លាន
តនមលគសមើសតីពីការរាំណតយ់នតការប្តួតពិនិតយ
អនមយ័គៅតមផារលរច់ាំណីអាហរ 

៣ វតតានអងាភាពា
នសមតែរចិច ទទួល
រន្ុរប្តួតពិនិតយ 

គរៀរចាំឲ្យានជាអងាភាពមយួណ លាន
សាសភាពនិងយនតការប្គរប់្ោនស់ប្ារ់
អនុវតតការង្ហរគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា 
ឬលិខ្ិតរទោឋ ន នទគទៀតណ លាន
តនមលគសមើសតីពីការចាតត់ាំងសាសភាពអនរ
ណ លប្តូវរាំគពញការង្ហរគនេះ  

៤ សរមមភាពជារ់
ណសតង 

គធ្វើការណរងណចរជាប្រុមការង្ហរតូចៗ
សប្ារចុ់េះប្តួតពនិិតយ (ប្រមុលាត) 

- រញ្ា ីរាយនមប្រុមការង្ហរទាំងគនេះ ណ ល
ានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រទីប្រុងឬអាជាញ ធ្រាន
សមតែរិចច 
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និង 

គរៀរចាំជាតរាងណផនការសរមមភាព 
ណ លានការរញ្ហា ររ់ង្ហា ញថ្នានការប្តួត      
ពិនិតយគៅតមផារលរច់ាំណីអាហរទាំង
គនេះយ៉ា ងគហចណស់៣ ងរនុង១ណខ្ 

- តរាងណផនការសរមមភាព96ររស់អងាភាពណ ល
ទទួលខុ្សប្តូវការង្ហរគនេះ  

និង 

ចងប្រងរបាយការណ៍ររូសររុការង្ហរ
ប្រចាាំណខ្ 

- របាយការណ៍រូរសររុការង្ហរណ លាន តែគល
ខ្ 
និងការរញ្ហា រសុ់ពលភាពពអីាជាញ ធ្រានសមតែ
រិចច 

- ររូែត ររូភាពណខ្សវគី អូ ឬឯរស្អរគផសងៗណ ល
រញ្ហា រអ់ាំពីសរមមភាពជារណ់សតង 

 
៤. លកខណវិៃចិឆយ័ S១.៤ 
“លទធភាពននការប្តួតពិនតិនយអនារ័យររស់អនកលកដ់ូរចលត័(ប្តូវគធ្វើគឡើងគោយមន្ីរសុខ្ភិបាល)” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិនទ ុប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នានការប្តួតពិនិតយយ នងធោច៣ដងកនងុ១ផខ្” 

 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ ការប្តួតពិនិតយ    
អនមយ័ 

សាំគៅ ល់ការប្តួតពិនិតយគលើគុណភាពនិងរប្មតិអនមយ័ ចាំណីអាហរ និងអនរផតល់គសវារមម
ចាំណីអាហរគនេះណតមតង។ 

២ អនរលរ ូ់រចល័ត សាំគៅ ល់អាជីររណ លប្ររររររជាអនរផតល់ ផាតផ់ាងច់ាំណីអាហរ (នាិនប្ស្អរ ់ឬចមានិគៅ នងឹ
រណនលង)  ល់ប្រជាពលរ ឋទូគៅតមរយៈទីតាំងអាជីវរមមមយួណ លអាចចល័តបានយ៉ា ងង្ហយ
ប្សួលពីទីរណនលងមយួគៅកានទ់ីរណនលងមយួគទៀត ឬអាចរេុះគរ ើបានយ៉ា ងង្ហយប្សួលរនុងរយៈគពល
ខ្លី ឬជាទីតាំងអាជីវរមមមយួណ លមនិានលរខណៈជាអចិនស្តនតយ។៍ 

 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័S១.៤តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពគរៀរចាំរញ្ាូ នមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ចាំនួន” (ររាិណ) តូរលរ ូ់រចល័តននណ លានគៅរនុងណ នសមតែរិចចប្គរប់្គងររស់
ទីប្រុងគររខភាព។  ូគចនេះ គររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំនួនគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ រ.ជ.វ.ទ. គធ្វើការវាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៤ គឺ៖ 

- ផតល់ពត័ា៌នអាំពីចាំនួននងិទតីាំងននតូរលរ ូ់រចល័តទាំងអស់(ណ លាន) 
- រង្ហា ញពីវតតានវធិ្លនការប្តតួពិនិតយអនមយ័គៅតមតូរលរ ូ់រចល័តទាំងគនេះ 
- រង្ហា ញពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវអនុវតតវធិ្លនការប្តួតពនិិតយណ លបានោរគ់ចញ 
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- រង្ហា ញពីសរមមអនុវតតជារណ់សតងររស់អងាភាពទទួលខុ្សប្តូវទាំងគនេះរនុងការចុេះអនុវតតជារណ់សតងឲ្យបាន
យ៉ា ងគហច៣ ងរនុង១ណខ្។ 

 

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពភិារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័S១.៤រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៤ ខ្ងគលើ។  

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័S១.៤ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពី
តូរលរ ូ់រចល័ត 
(ណ លាន) 

ប្សងទ់ិនននយ័/ចាំននួតូរលរ ូ់រចល័តណ លសែិត
រនុងណ នសមតែរិចចននទីប្រុងគររខភាពរនុងតរាង
គាំរមូយួ 

- តរាងសប្មងស់ែិតិ97ណ លានការ
រញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

២ វតតានវធិ្លនការប្តួ
តពិនិតយ 

គរៀររាងជាវធិ្លនការ យនតការ ឬរទោឋ ន  គផសង
ៗសប្ារអ់នុវតតការប្តួតពនិតិយ     អនមយ័គៅ
តមតូរលរ ូ់រចល័តណ លាន 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬនីតវិធិ្ីគផសងៗ
ណ លានតនមលគសមើសតីពីការ
រាំណតយ់នតការប្តួតពិនតិយ
អនមយ័គៅតមតូរលរ ូ់រចល័ត 

៣ វតតានអងាភាពា
នសមតែរចិច ទទួល
រន្ុរប្តួតពិនិតយ 

គរៀរចាំឲ្យានជាអងាភាពមយួណ លានសាស
ភាពនិងយនតការប្គរប់្ោនស់ប្ារ់
អនុវតតការង្ហរគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា 
ឬលិខ្ិតរទោឋ ន នទគទៀតណ លាន
តនមលគសមើសតីពីការចាតត់ាំងសាសភាពអនរ
ណ លប្តូវរាំគពញការង្ហរគនេះ  

៤ សរមមភាពជារ់
ណសតង 

គធ្វើការណរងណចរជាប្រុមការង្ហរតូចៗ
សប្ារចុ់េះប្តួតពនិិតយ (ប្រមុលាត) 

- រញ្ា ីរាយនមប្រុមការង្ហរទាំងគនេះ 
ណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រប្រុង/ខ្ណឌ  
ឬអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

និង 

គរៀរចាំជាតរាងណផនការសរមមភាព 
ណ លានការរញ្ហា ររ់ង្ហា ញថ្នានការប្តួត      
ពិនិតយគៅតមតូរលរ ូ់រចល័តទាំងគនេះយ៉ា ង
គហចណស់៣ ងរនុង១ណខ្ 

- តរាងណផនការសរមមភាព98ររស់អងាភាព
ណ លទទួលខុ្សប្តូវការង្ហរគនេះ  
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និង 

ចងប្រងរបាយការណ៍ររូសររុការង្ហរប្រចាាំណខ្ - របាយការណ៍រូរសររុការង្ហរណ លាន តែ
គលខ្ 
និងការរញ្ហា រសុ់ពលភាពពអីាជាញ ធ្រានស
មតែរិចច 

- ររូែត ររូភាពណខ្សវគី អូ ឬឯរស្អរគផសងៗ
ណ លរញ្ហា រអ់ាំពីសរមមភាពជារណ់សតង 

 
៥. លកខណវិៃចិឆយ័ S១.៥ 
“ភាគរយអាជីវករមណ លានលិខ្ិតបញ្ជនក់អនារ័យពីប្រសួងឬមន្ីរសុខ្ភិបាល” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិនទ ុប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នានយ៉ា ងគហច៧០%”  

 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ អាជីវរមម សាំគៅ ល់ប្រគភទអាជីវរមមទាំង៣ ូចណ លបានគលើរគឡើងរនុងលរខណវនិិចឆយ័ទាំង៣ខ្ងគលើរមួាន៖ 

គភាជនីយោឋ ន ផារលរច់ាំណីអាហរ និងអនរលរ ូ់រចល័ត។ 
២ លិខ្ិតរញ្ហា រអ់នមយ័ សាំគៅ ល់វញិ្ហា រនរ័ប្តរញ្ហា រ់អនមយ័ណ លគចញគោយប្រសួង/មន្ីរសុខ្ភបិាលសប្ារទ់ីតាំង

អាជីវរមមមយួចាំនួន ពិគសសអាជីវរមមទាំងឡាយណ លានលរខណៈអតតចររិគសវារមមររស់ខ្លួន
ផារភាា រន់ឹងសុខ្ាលភាពររស់អនរគប្រើប្បាស់គសវាគនេះ  ូចជា៖ លរ ូ់រគប្គឿងឧរគភាគររគិភាគ 
គភាជនីយោឋ ន សណឋ ោរ...។ 

 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័S១.៥តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពគរៀរចាំរញ្ាូ នមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ចាំនួន” (ររាិណ) ទតីាំងអាជីវរមមណ លានលិខ្តិរញ្ហា រអ់នមយ័ប្តមឹប្តូវពីប្រសួង ឬ
មន្ីរសុខ្ភបិាល។  ូគចនេះ ទបី្រុងគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំននួគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ រ.ជ.វ.ទ. គធ្វើការ
វាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០២ គឺ៖ 

- ផតល់ពត័ា៌នអាំពីចាំនួននងិទតីាំងននទីតាំងអាជីវរមមទាំងអស់(ណ លាន) 
- រង្ហា ញថ្នរនុងចាំគណមទីតាំងអាជីវរមមទាំងអស់ានយ៉ា ងគហចណស់៧០%ណ លានលិខ្ិតរញ្ហា រ ់   
អនមយ័។ 

 

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពភិារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័S១.៥រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៤ ខ្ងគលើ។  

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័S១.៥ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
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១ ពត័ា៌នអាំពទីីតាំង
អាជីវរមម
(ណ លាន) 

ប្សងទ់ិនននយ័/ចាំននួទីតាំងអាជីវរមមណ លសែិ
តរនុងណ នសមតែរចិចននទីប្រុងគររខភាពរនុង
តរាងគាំរមូយួ 

- តរាងសប្មងស់ែិតិ99ណ លានការ
រញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

២ ានទីតាំងអាជីវរ
មមយ៉ា ងគហច
៧០%ានលិខ្តិ
រញ្ហា រអ់នមយ័ 

គរៀររាងជាលិខ្ិតរ ឋបាលណ លានសុពល
ភាពអាចរញ្ហា រអ់ាំពីចាំននួទតីាំងអាជីវរមម
ទាំងអស់ណ លាន (រញ្ហា រថ់្នានទីតាំង
អាជីវរមមយ៉ា ងតិច៧០%ននចាំនួនសររុាន
លិខិ្តរញ្ហា រអ់នមយ័) 

- គសចរតីសគប្មច ីកា ឬលិខ្តិរទោឋ ន
ណ លានតនមលគសមើណ លគចញគោយអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរចិច 

 

 
 

S២.េចូនករលអំិត្នៃេៃីេិខុ ៃងិេណី្តបធ់ាែ បទ់មី្រកុង 

 
កមមវត្ថុេចូនករលអំតិ្ S២ 

សូចនាករលរអិតននសនតិសុខ្ និងសណតនប់ធា្នប់សាំគៅចូលរមួយុទធស្អស្តសតអភវិឌ្ឍគទសចរណ៍គោយខ្ិតខ្ាំរគងកើនការ
ទសសនររស់គភញៀវគទសចរនិងធ្លននូវភាពសុខ្ ុមយនីយរមមរវាងគភញៀវគទសចរអនតរជាតិ និងប្រជាជនមូលោឋ ន។ ជាទូគៅ
ការគិតគូរអាំពសីនតិសុខ្-សុវតែភិាព គឺជាកាតពវរិចចររស់អាជាញ ធ្រានសមតែរចិចពិគសសរ ឋបាលថ្នន រគ់ប្កាមជាតិ្្ល់ណតមតង។ 

តរាងខ្ងគប្កាមគនេះរង្ហា ញអាំពីលរខណវនិិចឆយ័ទាំង ៦ ននសូចនររលាំអិតS២ ណ លជារមមវតែុននការពិភារាគ ើមបី
គធ្វើការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខភាព។ 

 
លកខណវិៃចិឆយ័នៃការវាយត្នមៃ ការវាយត្នមៃ ពិៃទ ុ

S២.១ គតើរស្តនតីនររាលធទសចរណា៍នចាំនួនប្គរប់្ោនណ់ រឫគទគរើគធ្ៀរនឹ
ងចាំនួនគទសចរ? 

ាន-មនិាន ១ 

S២.២ ភាគរយរស្តនតីនររាលធទសចរណ៍ណ លបានទទលួការ វឹតហវ តជ់ាំនញ
(ភាស្អនិងការទទួលគភញៀវ) 

យ៉ា ងគហច៨០% ១ 

S២.៣ចាំននួពាកនយបណតឹងផដលោនករមវតថុទាកទ់ងនងឹសុវតថិភាពធភញៀវធទសចរ 
ទទួលបានរនុងមយួឆ្ន ាៗំ  

តិចជាង ១០ ១ 

S២.៤ ភាគរយននអនកធបើករែយនតឈ្នូល រ ូតឌូុប រុ៉ឺរ កកងប់ ីណ លាន
ឯរសណឋ ន 

យ៉ា ងគហច៥០% ១ 

S២.៥គតើានការគិតគូរគលើចាំណតសាំរាប់ រែយនត រ តូូ កង់...គៅតមដងវិែី
សាំខាន់ៗននទីប្រុងណ រឬគទ? 

ាន-មនិាន ១ 

S២.៦គតើានការគិតគូរគលើចាំណតសាំរាប់នែៃរ ូនិងនែៃធសសគៅតមវិែីសាំខាន់
ៗននទីប្រុងណ រឬគទ? 

ាន-មនិាន  

 

                                              
99 តារាងទី ១៨ 
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(ែតល់ពិនទុ ៦/១៤ ននពនិទុសរុបរបសសូ់ចនាករធោលននសុវតថិភាពនិងអនារ័យទីប្កុង) 
 

ការណណនំេម្រាបទ់ីម្រកុងសបកខភាព 
 

១. លកខណវិៃចិឆយ័ S២.១ 
“គតើរស្តនតីនររាលធទសចរណ៍ានចាំនួនប្គរប់្ោនណ់ រឬគទគរើគធ្ៀរនឹងចាំននួគភញៀវគទសចរ?” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិនទ ុប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោន” 

 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ មស្តនតីនគរបាល 
គទសចរណ៍ 

សាំគៅ ល់មស្តនតីនគរបាលណ លសែិតគៅគប្កាមប្ររខ្ណឌ អគាសនងការនគរបាលជាតិ  
មនិសាំគៅ ល់មស្តនតីអធ្ិការរចិចគទសចរណ៍គនេះគទ។ 

 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័S២.១តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពគរៀរចាំរញ្ាូ នមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ចាំននួ” (ររាិណ) មស្តនតីនគរបាលគទសចរណ៍ណ លានគៅរនុងប្រមខ្ណឌ ររស់ទីប្រុង
គររខភាពនីមយួៗ។ ទីប្រងុគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំនួនគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ  រ.ជ.វ.ទ. 
គធ្វើការវាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០២ គឺ៖ 

- ផតល់ពត័ា៌នអាំពីចាំនួនមស្តនតនីគរបាលគទសចរណ៍ទាំងអស់(ណ លាន) 
- រង្ហា ញអាំពីសរមមភាពអនុវតតជារណ់សតងររស់មស្តនតីនគរបាលគទសចរណ៍ទាំងគនេះ។ 

 

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័S២.១រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០២ ខ្ងគលើ។  

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័S២.១ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពចីាំននួ 
មស្តនតីនគរបាល
គទសចរណ៍ 

ប្សងទ់ិនននយ័អាំពីចាំននួមស្តនតីនគរបាល
គទសចរណ៍ទាំងអស់ានចុេះរនុងតរាង
គាំរមូយួ 

- តរាងសប្មងស់ែិតិ100ណ លានការ
រញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

២ សរមមភាពអនុវតតជារ់
ណសតងររស់មស្តនតី
នគរបាលគទសចរណ៍ 

គធ្វើការណរងណចរជាប្រុមការង្ហរតូចៗ
សប្ារចុ់េះប្តួតពនិិតយ (ប្រមុលាត) 

- រញ្ា ីរាយនមប្រុមការង្ហរទាំងគនេះ 
ណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រប្រុង/ខ្ណឌ  
ឬអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

                                              
100 តារាងទី ២៦ 
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និង 
គរៀរចាំជាតរាងណផនការសរមមភាព - តរាងណផនការសរមមភាព101ររស់អងាភាពណ ល

ទទួលខុ្សប្តូវការង្ហរគនេះ  

និង 

ចងប្រងរបាយការណ៍ររូសររុការង្ហរ
ប្រចាាំណខ្ 

- របាយការណ៍រូរសររុការង្ហរណ លាន តែគល
ខ្ 
និងការរញ្ហា រសុ់ពលភាពពអីាជាញ ធ្រានសមតែ
រិចច 

- ររូែត ររូភាពណខ្សវគី អូ ឬឯរស្អរគផសងៗណ ល
រញ្ហា រអ់ាំពីសរមមភាពជារណ់សតង 

 
២. លកខណវិៃិចឆយ័ S២.២ 
“ភាគរយចាំនួនរស្តនតនីររាលធទសចរណ៍ណ លបានទទួលការ វឹតហវ តជ់ាំនញ(ភាស្អនិងការទទួលគភញៀវ)” “នឹងផតល់ជូន 
១ពិនទុ ប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នរស្តនតីយ នងធោចណស់៨០%ននចាំនួនសរុបទទួលានការេវឹកោត់ជាំនាញ” 

 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ មស្តនតីនគរបាល 
គទសចរណ៍ 

សាំគៅ ល់មស្តនតីនគរបាលណ លសែិតគៅគប្កាមប្ររខ្ណឌ អគាសនងការនគរបាលជាតិ  
មនិសាំគៅ ល់មស្តនតីអធ្ិការរចិចគទសចរណ៍គនេះគទ។ 

 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័S២.២តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពគរៀរចាំរញ្ាូ នមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គ ឺ“ចាំននួ” (ររាិណ) មស្តនតីនគរបាលគទសចរណ៍ណ លទទលួបានការរណតុ េះរណត លនងិរាំពារ-់
រាំរ៉ានវគាជាំនញភាស្អ នងិរ ិសណឋ ររិចច។ ទីប្រុងគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំនួនគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ 
រ.ជ.វ.ទ. គធ្វើការវាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៣ គ៖ឺ 

- ផតល់ពត័ា៌នអាំពីចាំនួនមស្តនតនីគរបាលគទសចរណ៍ទាំងអស់(ណ លាន) 
- ផតល់ពត័ា៌នអាំពីវគារណតុ េះរណត លជាំនញភាស្អ និងរ សិណឋ ររិចចណ លាន និងរញ្ហា រព់ចីាំនួនមស្តនតីណ លបាន
ចូលរមួរនុងមយួវគាៗ  

- រង្ហា ញថ្នានមស្តនតីនគរបាលគទសចរណ៍យ៉ា ងគហចណស់៨០%ណ លទទួលបានការរណតុ េះរណត លគលើវគា
ជាំនញភាស្អនងិរ ិសណឋ ររិចច 

 

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័S២.២រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៣ ខ្ងគលើ។  

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័S២.២ 

                                              
101 តារាងទី ៤២ 
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ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពចីាំននួ 
មស្តនតីនគរបាល
គទសចរណ៍ 

ប្សងទ់ិនននយ័អាំពីចាំននួមស្តនតីនគរបាល
គទសចរណ៍ទាំងអស់គោយានចុេះរនុង
តរាងគាំរមូយួ 

- តរាងសប្មងស់ែិតិ102ណ លានការ
រញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

២ ពត័ា៌នអាំពវីគារណតុ េះ
រណត លនិងមស្តនតី
ណ លបានចូលរមួ 
 

ប្សងទ់ិនននយ័អាំពីវគារណតុ េះរណត លជាំន
ញភាស្អនិងរ ិសណឋ ររចិចណ លាន 
និងចាំននួមស្តនតីនគរបាលគទសចរណ៍ណ ល
បានចូលរមួ (ចុេះរនុងតរាងគាំរមូយួ) 

- តរាងសប្មងស់ែិតិ103ណ លានការ
រញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

៣ មស្តនតីនគរបាលគទសច
រណ៍ទទួលបានការ វឹ
រហតជ់ាំនញ 

គរៀរចាំជាលិខ្ិតរ ឋបាលណ លានសុពល
ភាពអាចរញ្ហា រអ់ាំពីចាំននួមស្តនតីនគរបាលគទ
សចរណ៍ណ លនលងកាតវ់គារណតុ េះ 
រណត លភាស្អនិងរ ិសណឋ ររិចច 
(រញ្ហា រថ់្នានយ៉ា ងគហចណស់៨០%) 

- គសចរតីសគប្មច ីកា ឬលិខ្តិរទោឋ ន
ណ លានតនមលគសមើណ លគចញគោយអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរចិច 

 
៣. លកខណវិៃិចឆយ័ S២.៣ 
“ចាំនួនពាកនយបណតឹងផដលោនករមវតថុទាក់ទងនឹងសុវតថិភាពធភញៀវធទសចរទទួលបានរនុ ងមយួឆ្ន ាៗំ ” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិនទ ុប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោនតិចជាង១០” 

 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ ពារយរណតឹ ងណ ល
ានរមមវតែុទរ់
ទងនឹងសុវតែិ
ភាពគភញៀវគទសចរ 

សាំគៅ ល់ពារយរណតឹ ងទាំងឡាយណណ លានរមមវតែុជាការរតឹងទស់នឹងអាំគពើគលមើស ឬ
សរមមភាពអសរមមទាំងឡាយណ លានផលរ៉ាេះពាល់ ល់សុខ្សុវតែិភាពគលើររូរាងកាយ និង
ប្ទពយសមបតតិររស់គភញៀវគទសចរជាតិ និងអនតរជាតិណ លមរទសសនរាំស្អនតគៅរនុងណ នសមតែរិចច
ររស់ទីប្រុងគររខភាព។ 
 

ពារយរណតឹ ងគនេះអាចជារណតឹ ងណ លគធ្វើគឡើងគោយគទសចរខ្លួនឯង្្ល់ 
ឬស្អធ្លរណជនប្គររ់រូណ លពារព់ន័ធ។ 

 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័S២.៣តប្មូវឲ្យទីប្រុងគររខភាពគរៀរចាំរញ្ាូ នមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារ់
ជារមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ចាំនួន” (ររាិណ) ពារយរណតឹ ងណ លានរមមវតែុទរទ់ងនងឹសុវតែិភាពគទសចរណ៍រនុង
រយៈគពលមយួឆ្ន ាំ និងគរើតានគឡើងរនុងណ នសមតែរចិចរ ឋបាលប្គរប់្គងររស់ទីប្រងុគររខភាពរនុងទីប្រុងររស់ខ្លួន។ ទីប្រុង
គររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំនួនគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ រ.ជ.វ.ទ. គធ្វើការវាយតនមល។ 

                                              
102 តារាងទី ២៦ 
103 តារាងទី ២៦ 
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 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០២ គឺ៖ 
- ផតល់ពត័ា៌នអាំពីចាំនួនពារយរណតឹ ងណ លានរមមវតែុទរទ់ងនឹងសុវតែិភាពគភញៀវគទសចរទាំងអស់(ណ លាន) 
- រង្ហា ញថ្នរនុងរយៈគពលមយួឆ្ន ាំសមតែរិចចទទួលពារយរណតឹ ងទាំងគនេះានចាំននួតិចជាង១០។ 

 

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័S២.៣រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០២ ខ្ងគលើ។  

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័S២.៣ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពចីាំននួពារយ
រណតឹ ង(ណ លាន) 

ប្សងទ់ិនននយ័ចាំនួនពារយរណតឹ ងណ លទទួល
បានរនុងមយួឆ្ន ាៗំ  (ចុេះរនុងតរាងគាំរមូយួ) 

- តរាងសប្មងស់ែិតិ104ណ លានការ
រញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

២ ពារយរណតឹ ងណ ល
គធ្វើគឡើងានចាំនួន
តិចជាង១០រនុង
រយៈគពល១ឆ្ន ាំ 

គរៀរចាំជាលិខ្ិតរ ឋបាលណ លានសុពល
ភាពអាចរញ្ហា រអ់ាំពីចាំននួពារយរណតឹ ងណ ល
បានគធ្វើគឡើង 
(រញ្ហា រថ់្នានចាំនួនតិចជាង១០) 

- គសចរតីសគប្មច ីកា ឬលិខ្តិរទោឋ ន
ណ លានតនមលគសមើណ លគចញគោយអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរចិច 

 
៤. លកខណវិៃចិឆយ័ S២.៤ 
“ភាគរយននអនកធបើករែយនតឈ្នូល រ ូតូឌបុ រុ៉ឺរ កកង់បីណ លានឯរសណឋ ន” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិនទ ុប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោន” 

 

លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័S២.៣តប្មូវឲ្យទីប្រុងគររខភាពគរៀរចាំរញ្ាូ នមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ចាំនួន” (ររាិណ) អនរគរើររររែយនតឈនួល ម៉ាតូូឌុ្រ រុមឺ៉ាររងរ់ ី គៅរនុងណ នសមតែរិចចប្គរ់
ប្គងររស់ទីប្រុងគររខភាព ណ លានឯរសណឋ នប្តឹមប្តូវ។ ទីប្រងុគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំននួគ ើមបជីា
ទុនសប្ារឲ់្យ រ.ជ.វ.ទ. គធ្វើការវាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៣ គ៖ឺ 

- ផតល់ពត័ា៌នអាំពីចាំនួនអនរគរើររររែយនតឈនួល ម៉ាូតូឌុ្រ រុមឺ៉ាររងរ់ីទាំងអស់(ណ លាន) 
- រង្ហា ញអាំពីលរខណៈសាំោល់ឯរសណឋ ន(ណ លាន) សប្ារអ់នរគរើរររទាំងគនេះ 
- រង្ហា ញថ្នអនរគរើរររយ៉ា ងគហច៥០%ននចាំននួសររុានឯរសណឋ ន។ 

 

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័S២.៣រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៣ ខ្ងគលើ។  

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័S២.៤ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
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១ ពត័ា៌នអាំពចីាំននួអនរ
គរើរររ(ណ លាន) 

ប្សងទ់ិនននយ័ចាំនួនអនរគរើរររ(ណ លាន) 
ចុេះរនុងតរាងគាំរមូយួ 

- តរាងសប្មងស់ែិតិ105ណ លានការ
រញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

២ លរខណៈសាំោល់
ឯរសណឋ ន 

គរៀរចាំជាលិខ្ិតរ ឋបាលណ លានសុពល
ភាពរាំណតឯ់រសណឋ នសប្ារអ់នរគរើរររ
ទាំងគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ីកា ឬលិខ្តិរទោឋ ន
ណ លានតនមលគសមើណ លគចញគោយអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរចិច 

- ររូតងររស់ឯរសណឋ នទាំងគនេះ 
៣ អនរគរើរររណ លាន
ឯរសណឋ នានយ៉ា ង
គហច៥០% 

គរៀររាងជាលិខ្ិតរ ឋបាលណ លានសុពល
ភាពអាចរញ្ហា រអ់ាំពីចាំននួអនរគរើរររទាំង 
អស់ណ លានឯរសណឋ ន  
(រញ្ហា រថ់្នានអនរគរើរររយ៉ា ងគហច៥០
%ននចាំននួសររុានឯរសណឋ ន) 

- គសចរតីសគប្មច ីកា ឬលិខ្តិរទោឋ ន
ណ លានតនមលគសមើណ លគចញគោយអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរចិច 
 

 
៥. លកខណវិៃចិឆយ័ S២.៥ 
“គតើមាន្ការរិតរូរគលើចំណ្តសគ្មាប់រថយន្ត ម ូតូ កង់គៅតាមែងវថីិសំខាន់្ៗនន្ទីគ្កងុ/ខ្ណ្ឌ ដែរឬគទ?” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិនទុ  ម្របសិនដបើអាចបង្វា ញថាមាន” 

 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ ចាំណតរែយនត ម៉ាូតូ រង ់

 
ទីតាំងគផសងៗណ លអាចជា ចគិញ្ច ើមផលូវ ចាំណណរផលូវ ឬទីតាំងចាំណត (Parking lot) ណ លអាច
ចតរែយនត ម៉ាតូូ រងប់ាន។ 
 

ចាំណតឯរជនមនិប្តូវបានរាររ់ញ្ចូ លគទសប្ាររ់រណីគនេះ។ 
២  ងវែិីសាំខ្ន់ៗ  សាំគៅ ល់ ងវែិីទាំងឡាយណណ លសែិតគៅតមទីរណនលងណ លានការនលងកាតញឹ់រញា

រ។់ 
 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័S២.៥តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពគរៀរចាំរញ្ាូ នមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គ ឺ “ចាំនួន” (ររាិណ) ចាំណតរែយនត ម៉ាូតូ រងគ់ៅតម ងវែិីសាំខ្ន់ៗ គៅរនុងទីប្រុងគររខភាព។ 
 ូគចនេះ ទីប្រងុគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំនួនគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ រ.ជ.វ.ទ. គធ្វើការវាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៣ គ៖ឺ 

- ផតល់ពត័ា៌នអាំពីចាំនួននងិទតីាំងចាំណតរែយនត ម៉ាតូូ រងទ់ាំងអស់(ណ លាន) 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវគៅតមចាំណតទាំងគនេះ 
- រង្ហា ញអាំពីការោរឲ់្យ ាំគណើ រការជារណ់សតងនូវចាំណតទាំងគនេះ។ 

 

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័S២.៥រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ
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ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៣ ខ្ងគលើ។  
តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័S២.៥ 

ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពចីាំននួនិង
ទីតាំងចាំណត(ណ ល
ាន) 

ប្សងទ់ិនននយ័ចាំនួននងិទីតាំងចាំណត(ណ លាន) 
ចុេះរនុងតរាងគាំរមូយួ 

- តរាងសប្មងស់ែិតិ106ណ លានការ
រញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

និង 
គរៀរចាំជាណផនទីណ លានគៅចាំនុចទីតាំងចាំណត
ទាំងគនេះ 

- ណផនទីរ ឋបាលណ លានការរញ្ហា រ ់
សុពលភាពពីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

២ វតតានអនរទទួល
ខុ្សប្តូវប្គរប់្គង
គៅតមចាំណតទាំង
គនេះ 

ចាតត់ាំងអងាភាពទទួលខុ្សប្តូវ ឬណសវងររន គូ
វនិិគយគ ឬប្រុម ៊ាុនគធ្វើស ការគរៀរចាំនិងប្គរ់
ប្គង ាំគណើ រការការង្ហរគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ីកា ឬលិខ្តិរទោឋ ន
ណ លានតនមលគសមើណ លអាចរញ្ហា រអ់ាំពី
វតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវគៅតម
ចាំណតទាំងគនេះ 

៣  ាំគណើ រការជារ់
ណសតងនូវចាំណតទាំង
គនេះ 

គរៀរចាំជាវធិ្លន ឬរទរញ្ហា  ឬលិខ្ិតរទោឋ ន 

គផសងៗណ លានតនមលគសមើសតីពីការគប្រើប្បាស់ចាំណ
តទាំងគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ីកា ឬលិខ្តិរទោឋ ន
ណ លានតនមលគសមើណ លគចញគោយអា
ជាញ ធ្រានសមតែរចិច 

 
៦. លកខណវិៃចិឆយ័ S ២.៦ 
“គតើានការគិតគូរគលើចាំណតសាំរាប់នែៃរ ូនិងនែៃធសសគៅតមវិែីសាំខាន់ៗននទីប្រុងណ រឫគទ?” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិនទ ុប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោន” 

 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ ចាំណត
សាំរារន់ែៃគូនងិនែៃគសស 

សាំគៅ ល់ការអនុវតតរនុងការគរៀរចាំចាំណណរែនល់ណមយួសប្ាររ់ាំគរ ើជារណនលង
សប្ារច់តយនជាំនេិះគផសងៗ គោយានការណរងណចរការអនុញ្ហា តឲ្យចតឆ្ល ស់ោន
រវាងនែៃគូ និងនែៃគសស។ 

២  ងវែិីសាំខ្ន់ៗ  សាំគៅ ល់ ងវែិីទាំងឡាយណណ លសែិតគៅតមទីរណនលងណ លានការនលងកាតញឹ់រ
ញារ។់ 

 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័S២.៦តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពគរៀរចាំរញ្ាូ នមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ចាំននួ” (ររាិណ) ចាំណតសប្ារន់ែៃគូនិងនែៃគសសគៅរនុងទីប្រុងគររខភាព។  ូគចនេះ 
ទីប្រុងគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំននួគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ រ.ជ.វ.ទ. គធ្វើការវាយតនមល។ 
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 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៣ គ៖ឺ 
- ផតល់ពត័ា៌នអាំពីចាំនួននងិទតីាំងចាំណតសប្ារន់ែៃគូនងិនែៃគសសទាំងអស់(ណ លាន) 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវគៅតមចាំណតទាំងគនេះ 
- រង្ហា ញអាំពីការោរឲ់្យ ាំគណើ រការជារណ់សតងនូវចាំណតទាំងគនេះ។ 

 

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័S២.៥រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់គររខភាព
នូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៣ ខ្ងគលើ។  

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័S២.៦ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពចីាំននួនិង
ទីតាំងចាំណត(ណ ល
ាន) 

ប្សងទ់ិនននយ័ចាំនួននងិទីតាំងចាំណត(ណ លាន) 
ចុេះរនុងតរាងគាំរមូយួ 

- តរាងសប្មងស់ែិតិ107ណ លានការ
រញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

និង 
គរៀរចាំជាណផនទីណ លានគៅចាំនុចទីតាំងចាំណត
ទាំងគនេះ 

- ណផនទីរ ឋបាលណ លានការរញ្ហា រ ់
សុពលភាពពីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

២ វតតានអនរទទួល
ខុ្សប្តូវប្គរប់្គង
គៅតមចាំណតទាំង
គនេះ 

ចាតត់ាំងអងាភាពទទួលខុ្សប្តូវ ឬណសវងររន គូ
វនិិគយគ ឬប្រុម ៊ាុនគធ្វើស ការគរៀរចាំនិងប្គរ់
ប្គង ាំគណើ រការការង្ហរគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ីកា ឬលិខ្តិរទោឋ ន
ណ លានតនមលគសមើណ លអាចរញ្ហា រអ់ាំពី
វតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវគៅតមចាំណត
ទាំងគនេះ 

៣  ាំគណើ រការជារ់
ណសតងនូវចាំណតទាំង
គនេះ 

គរៀរចាំជាវធិ្លន ឬរទរញ្ហា  ឬលិខ្ិតរទោឋ ន 

គផសងៗណ លានតនមលគសមើសតីពីការគប្រើប្បាស់ចាំ
ណតទាំងគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ីកា ឬលិខ្តិរទោឋ ន
ណ លានតនមលគសមើណ លគចញគោយអាជាញ
ធ្រានសមតែរចិច 

 
 

S៣.េចូនករលអំតិ្នៃេកមមភាពបង្កក រ ៃិងទបស់ាក ត្អ់ំសពីសលមេី 

 
 សូចនាករលរអិតននសករមភាពបង្កនរ និងទបស់្កនត់អាំធពើធលមើស គឺជាវធិ្លនការប្តួតពិនតិយ ទរស់្អក តន់ិងគប្រើនរ ាំលឹរ ល់
គភញៀវគទសចរ និងប្រជាជនណ លរស់គៅរនុងតាំរនម់យួឲ្យគជៀសវាងនូវទគងវើជារទគលមើសណ លអាចគធ្វើឲ្យរ៉ាេះពាល់ ល់រុគាល 
 ូចជាការរ៉ាេះពាល់ ល់ររូរាងាកាយ (ការគប្រើប្បាស់ស្អរធ្លតុគញៀន ការហមឃាតជ់ួញ ូរផលូវគភទជាគ ើម...) និងការរ៉ាេះពាល់
 ល់សតិអារមមណ៍ (ការគរ ើសគអើងប្គររ់រូភាព...)។ ជាទូគៅការរស្តញ្ហា រការយល់ ឹងអាំពីសរមមភាពរង្ហក  និងទរស់្អក តអ់ាំគពើ
គលមើស ល់ប្រតិរតតិររគទសចរណ៍អាចគធ្វើតម គលើវធិ្ីស្អស្តសតគផសងៗជាអាទិ៍៖ ការរតិប្រកាសផាយជាស្អធ្លរណៈ(រោ/
ខ្ិតរណ័ា ផសពវផាយ ការពនិិតយអតតសញ្ហា ណររស់គភញៀវគទសចរណ លចូលមរទសសនការោរព់ប្ង្ហយរាល ាំងគៅតមតាំរន់
ណ លអាចនឹងានរទគលមើសខ្ងគលើជាយថ្នគ តុ...ជាគ ើម។ 

ទីប្រុង គររខភាពនឹងផតល់ឯរស្អរណផនការសរមមភាពទាំងអស់ទរទ់ងនឹងការរង្ហក និងទរស់្អក តអ់ាំគពើគលមើសណ ល
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បានគរៀររារខ់្ងគលើគ ើមបឲី្យ រ.ជ.វ.ទ.សគប្មចចតិតផតល់ពនិ្ុគោយតាល ភាព។ 
តរាងខ្ងគប្កាមគនេះរង្ហា ញអាំពីលរខណវនិិចឆយ័ទាំង ៣ ននសូចនររលាំអិតS៣ នងិជារមមវតែុននការពិភារាគ ើមបី

គធ្វើការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខភាព។ 
 

លកខណវិៃិចឆយ័នៃការវាយត្នមៃ ការវាយត្នមៃ ពិៃទុ 
S៣.១ សរមមភាពរង្ហក រនិងទរ់ស្អក តអ់ាំគពើគលមើសទរទ់ងនឹងការជួញ ូរ

ផលូវគភទ (ានការរិតផាយការប្តួតពិនិតយលិខ្ិតសាា ល់ខ្លួនគពល
ចូលសណឋ ោរជាគ ើម) 

ាន-មនិាន ១ 

S៣.២សរមមភាពរង្ហក រ និងទរ់ស្អក តអ់ាំគពើគលមើសទរទ់ងនឹងការជួញ ូរ
គប្គឿងគញៀន (ានការរិតផាយការប្តួតពិនិតយលិខ្ិតសាា ល់ខ្លួន
គពលចូលសណឋ ោរជាគ ើម) 

ាន-មនិាន ១ 

S៣.៣សរមមភាពរង្ហក រ និងទរ់ស្អក តអ់ាំគពើគលមើសគចាររមម ាន-មនិាន ១ 
 

(ែតល់ពិនទុ ៣/១៤ ននពិនទុសរុបរបសសូ់ចនាករធោលននសុវតថិភាពនិងអនារ័យទីប្កុង) 
 

ការណណនំេម្រាបទ់ីម្រកុងសបកខភាព 
 

១. លកខណវិៃចិឆយ័S៣.១ 
“សករមភាពបង្កនរនងិទបស់្កនត់អាំធពើធលមើសទាក់ទងនឹងការជួញដូរែលូវធភទ(ានការរិតផាយការប្តួតពិនិតយលិខិ្តសាា ល់
ខ្លួ នគពលចូលសណឋ ោរជាគ ើម)” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិនទ ុប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោន” 

 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ សរមមភាពរង្ហក រ 
និងទរស់្អក តអ់ាំគពើ
គលមើសទរទ់ង
នឹងការជួញ ូរ
ផលូវគភទ 

សាំគៅ ល់ប្គរស់រមមភាពទាំងឡាយណណ លប្តូវបានោរគ់ចញ ឬោាំប្ទគោយអាជាញ ធ្រាន
សមតែរិចច គ ើមបរីង្ហក រ ទរស់្អក ត ់ឬលុររាំបាតគ់ចាលនូវការជួញ ូរផលូវគភទ។ 
 
សរមមភាពទាំងគនេះទាំងគនេះអាចជា៖ ការប្តួតពិនិតយគលើអតតសញ្ហា ណរណ័ា ររស់គភញៀវណ ល
គប្រើប្បាស់គសវាស្អន រគ់ៅ ការចុេះប្តួតពនិិតយគោយ្្ល់ ការជាំរញុការស ការររស់ប្រតិរតតិររ
គទសចរណ៍ឲ្យជូន ាំណឹងមរមស្តនតីានសមតែរិចចរនុងររណីសងសយ័។ល។ 

 
 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័S៣.១តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពគរៀរចាំរញ្ាូ នមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ប្បសិទធិភាព” វធិ្លនការឬយនតការននការរង្ហក រនិងទរស់្អក តក់ារជួញ ូរផលូវគភទគៅរនុងទីប្រុង
គររខភាព។  ូគចនេះ ទីប្រុងគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំនួនគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ រ.ជ.វ.ទ. គធ្វើការវាយ
តនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៣ គ៖ឺ 
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- រង្ហា ញអាំពីវធិ្លនការណ លបានោរគ់ចញ ឬសរមមភាពណ លបានអនុវតតរនលងមរ 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវអនុវតតការង្ហរគនេះ 
- រង្ហា ញអាំពីសរមមភាពអនុវតតជារណ់សតងររស់អនរណ លទទលួខុ្សប្តូវអនុវតតការង្ហរគនេះ។ 
 

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពភិារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័S៣.១រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៣ ខ្ងគលើ។  

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័S៣.១ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ វតតានវធិ្លនការ
រង្ហក រ ទរស់្អក ត ់
ការជួញ ូរផលូវគភទ 

គរៀរចាំជាវធិ្លន ឬរទរញ្ហា  ឬលិខ្ិតរទោឋ ន 
គផសងៗណ លានតនមលគសមើសតីពីការអនុវតតការោរ់
គទសគផសងៗ ល់ការជួញ ូរផលូវគភទ ឬណ ល
ានរមមវតែុសាំគៅរង្ហក រ ទរស់្អក តអ់ាំគពើទាំងគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ីកា ឬលិខ្តិរទោឋ ន
ណ លានតនមលគសមើណ លគចញគោយអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរចិច 

២ វតតានអនរទទួល
ខុ្សប្តូវអនុវតត 

គរៀរចាំជាវធិ្លន ឬរទរញ្ហា  ឬលិខ្ិតរទោឋ ន 
គផសងៗណ លានតនមលគសមើសតីពីការចាតត់ាំងអងា
ភាពមយួណ លានសាសភាពនិងតួនទីភាររិ
ចចប្គរប់្ោនស់ប្ារអ់នុវតតរចិចការង្ហរគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ីកា ឬលិខ្តិរទោឋ នណ ល
ានតនមលគសមើណ លអាចរញ្ហា រអ់ាំពីវតតានអនរ
ទទួលខុ្សប្តូវអនុវតតការង្ហរ 

៣ សរមមភាពអនុវតត
ជារណ់សតង 

គធ្វើការណរងណចរជាប្រុមការង្ហរតូចៗសប្ារចុ់េះ
ប្តួតពិនិតយ (ប្រុមលាត) 

- រញ្ា ីរាយនមប្រុមការង្ហរទាំងគនេះណ លាន
ការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រទីប្រុងឬអាជាញ ធ្រាន
សមតែរិចច 

និង គរៀរចាំជាតរាងណផនការសរមមភាព - តរាងណផនការសរមមភាព108ររស់អងាភាព
ណ លទទួលខុ្សប្តូវការង្ហរគនេះ  

និង 

ចងប្រងរបាយការណ៍ររូសររុការង្ហរប្រចាាំណខ្ - របាយការណ៍រូរសររុការង្ហរណ លាន
 តែគលខ្ និងការរញ្ហា រសុ់ពលភាពពី
អាជាញ ធ្រានសមតែរចិច 

- ររូែត ររូភាពណខ្សវគី អូ ឬឯរស្អរគផសងៗ
ណ លរញ្ហា រអ់ាំពីសរមមភាពជារណ់សតង 

 
២. លកខណវិៃិចឆយ័ S ៣.២ 
“សករមភាពបង្កនរនងិទបស់្កនត់អាំធពើធលមើសទាក់ទងនឹងការជួញដូរធប្រឿងធញៀន(ានការរិតផាយការប្តួតពិនិតយលិខិ្ត
សាា ល់ខ្លួ នគពលចូលសណឋ ោរជាគ ើម)” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិនទ ុប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោន” 

 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
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១ សរមមភាពរង្ហក រនិង
ទរស់្អក តអ់ាំគពើគលមើស
ទរទ់ងនឹងការជួញ
 ូរគប្គឿងគញៀន 

សាំគៅ ល់ប្គរស់រមមភាពទាំងឡាយណណ លប្តូវបានោរគ់ចញ ឬោាំប្ទគោយអាជាញ ធ្រាន
សមតែរិចច គ ើមបរីង្ហក រ ទរស់្អក ត ់ឬលុររាំបាតគ់ចាលនូវការជួញ ូរគប្គឿងគញៀន។ 
 

សរមមភាពទាំងគនេះអាចជា៖ ការចុេះប្តួតពនិិតយគោយ្្ល់ ការជាំរញុការស ការររស់
ប្រតិរតតិររគទសចរណ៍និងស្អធ្លរណជនឲ្យជូន ាំណឹងមរមស្តនតីានសមតែរចិចរនុងររណីសងស័
យ។ល។ 

 
 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័S៣.២តប្មូវឲ្យទីប្រុងគររខភាពគរៀរចាំរញ្ាូ នមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះគ ឺ “ប្បសទិធិភាព” វធិ្លនការឬយនតការននការរង្ហក រនិងទរស់្អក តក់ារជួញ ូរគប្គឿងគញៀនគៅរនុង
ទីប្រុងគររខភាព។ ទីប្រងុគររខភាពប្តូវរង្ហា ញលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំនួនគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ រ.ជ.វ.ទ.គធ្វើការវាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៣ គ៖ឺ 
- រង្ហា ញអាំពីវធិ្លនការណ លបានោរគ់ចញ ឬសរមមភាពណ លបានអនុវតតរនលងមរ 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវអនុវតតការង្ហរគនេះ 
- រង្ហា ញអាំពីសរមមភាពអនុវតតជារណ់សតងររស់អនរណ លទទលួខុ្សប្តូវអនុវតតការង្ហរគនេះ។ 
 

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័S៣.២រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៣ ខ្ងគលើ។  

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័S៣.២ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ វតតានវធិ្លនការ
រង្ហក រ ទរស់្អក ត ់
ការជួញ ូរគប្គឿង
គញៀន 

គរៀរចាំជាវធិ្លន ឬរទរញ្ហា  ឬលិខ្ិតរទោឋ នគផសងៗ
ណ លានតនមលគសមើសតីពីការអនុវតតការោរគ់ទស
គផសងៗ ល់ការជួញ ូរគប្គឿងគញៀន ឬណ លាន
រមមវតែុសាំគៅរង្ហក រ ទរស់្អក តអ់ាំគពើទាំងគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ីកា ឬលិខ្តិរទោឋ ន
ណ លានតនមលគសមើណ លគចញគោយអាជាញ
ធ្រានសមតែរចិច 

២ វតតានអនរទទួល
ខុ្សប្តូវអនុវតត 

គរៀរចាំជាវធិ្លន ឬរទរញ្ហា  ឬលិខ្ិតរទោឋ នគផសងៗ
ណ លានតនមលគសមើសតីពីការចាតត់ាំងអងាភាពមយួ
ណ លានសាសភាពនិងតនួទីភាររិចចប្គរប់្ោន់
សប្ារអ់នុវតតរិចចការង្ហរគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ីកា ឬលិខ្តិរទោឋ ន
ណ លានតនមលគសមើណ លអាចរញ្ហា រអ់ាំពី
វតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវអនុវតតការង្ហរ 

៣ សរមមភាពអនុវតត
ជារណ់សតង 

គធ្វើការណរងណចរជាប្រុមការង្ហរតូចៗសប្ារចុ់េះ
ប្តួតពិនិតយ (ប្រុមលាត) 

- រញ្ា ីរាយនមប្រុមការង្ហរទាំងគនេះណ ល
ានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រប្រងុ/ខ្ណឌ  
ឬអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

និង គរៀរចាំជាតរាងណផនការសរមមភាព - តរាងណផនការសរមមភាព109ររស់អងាភាព
ណ លទទួលខុ្សប្តូវការង្ហរគនេះ  

និង ចងប្រងរបាយការណ៍ររូសររុការង្ហរប្រចាាំណខ្ - របាយការណ៍រូរសររុការង្ហរណ លាន
 តែគលខ្ 
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និងការរញ្ហា រសុ់ពលភាពពអីាជាញ ធ្រាន
សមតែរិចច 

- ររូែត ររូភាពណខ្សវគី អូ ឬឯរស្អរ 
គផសងៗណ ល
រញ្ហា រអ់ាំពីសរមមភាពជារណ់សតង 

 
៣. លកខណវិៃិចឆយ័S៣.៣ 
“សករមភាពបង្កនរ និងទប់ស្កនត់អាំធពើធលមើសធចរករម” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិនទ ុប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោន” 

 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ សរមមភាពរង្ហក រ

និងទរស់្អក តអ់ាំគពើ
គលមើសគចាររមម 

សាំគៅ ល់ប្គរស់រមមភាពទាំងឡាយណណ លប្តូវបានោរគ់ចញ ឬោាំប្ទគោយអាជាញ ធ្រាន
សមតែរិចច គ ើមបរីង្ហក រ ទរស់្អក ត ់ឬលុររាំបាតគ់ចាលនូវអាំគពើគចាររមម។ 
 

សរមមភាពទាំងគនេះទាំងគនេះអាចជា៖ ការចុេះប្តួតពិនិតយគោយ្្ល់ ការជាំរញុការស ការ
ររស់ប្រតិរតតិររគទសចរណ៍និងស្អធ្លរណជន។ល។ 

 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័S៣.៣តប្មូវឲ្យទីប្រុងគររខភាពគរៀរចាំរញ្ាូ នមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារ់
ជារមមវតែុននការវាយតនមលគនេះគឺ “ប្បសិទធិភាព” វធិ្លនការឬយនតការននការរង្ហក រនិងទរស់្អក តអ់ាំគពើគចាររមមគៅរនុងទីប្រុងគររខភា
ព។  ូគចនេះ ទីប្រុងគររខភាពប្តវូរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំនួនគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ រ.ជ.វ.ទ. គធ្វើការវាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៣ គ៖ឺ 
- រង្ហា ញអាំពីវធិ្លនការណ លបានោរគ់ចញ ឬសរមមភាពណ លបានអនុវតតរនលងមរ 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវអនុវតតការង្ហរគនេះ 
- រង្ហា ញអាំពីសរមមភាពអនុវតតជារណ់សតងររស់អនរណ លទទលួខុ្សប្តូវអនុវតតការង្ហរគនេះ។ 
 

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័S៣.៣រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៣ ខ្ងគលើ។  

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័S៣.៣ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ វតតានវធិ្លនការ
រង្ហក រ ទរស់្អក ត ់
អាំគពើគចាររមម 

គរៀរចាំជាវធិ្លន ឬរទរញ្ហា  ឬលិខ្ិតរទោឋ នគផសងៗ
ណ លានតនមលគសមើសតីពីការអនុវតតការោរគ់ទស
គផសងៗ ល់អាំគពើគចាររមម ឬណ លានរមមវតែុសាំគៅ
រង្ហក រ ទរស់្អក តអ់ាំគពើទាំងគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ីកា ឬលិខ្តិរទោឋ ន
ណ លានតនមលគសមើណ លគចញគោយអាជាញ
ធ្រានសមតែរចិច 
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២ វតតានអនរទទួល
ខុ្សប្តូវអនុវតត 

គរៀរចាំជាវធិ្លន ឬរទរញ្ហា  ឬលិខ្ិតរទោឋ នគផសងៗ
ណ លានតនមលគសមើសតីពីការចាតត់ាំងអងាភាពមយួ
ណ លានសាសភាពនិងតនួទីភាររិចចប្គរប់្ោន់
សប្ារអ់នុវតតរិចចការង្ហរគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ីកា ឬលិខ្តិរទោឋ ន
ណ លានតនមលគសមើណ លអាចរញ្ហា រអ់ាំពី
វតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវអនុវតតការង្ហរ 

៣ សរមមភាពអនុវតត
ជារណ់សតង 

គធ្វើការណរងណចរជាប្រុមការង្ហរតូចៗសប្ារចុ់េះ
ប្តួតពិនិតយ (ប្រុមលាត) 

- រញ្ា ីរាយនមប្រុមការង្ហរទាំងគនេះណ ល
ានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រប្រងុ/ខ្ណឌ  
ឬអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

និង គរៀរចាំជាតរាងណផនការសរមមភាព - តរាងណផនការសរមមភាព110ររស់អងាភាព
ណ លទទួលខុ្សប្តូវការង្ហរគនេះ  

និង 

ចងប្រងរបាយការណ៍ររូសររុការង្ហរប្រចាាំណខ្ - របាយការណ៍រូរសររុការង្ហរណ លាន
 តែគលខ្ និងការរញ្ហា រសុ់ពលភាពពី
អាជាញ ធ្រានសមតែរចិច 

- ររូែត ររូភាពណខ្សវគី អូ ឬឯរស្អរ 
គផសងៗណ លរញ្ហា រអ់ាំពីសរមមភាព
ជារណ់សតង 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ណ្ែកទ៧ី 
េចូនករសោលនៃសហដ្ឋឋ រចនេមពៃ័ធ ៃិងេមបទសទេចរណ ៏

 

គ ោឋ រចនសមពន័ធ និងសមបទគទសចរណ៍ គឺជាធ្លតុផសាំណ លមនិអាចខ្វេះបានរនុងគោលនគយបាយអភវិឌ្ឍទីប្រុង។ 
ជាការពិតណស់ ភាពសាំរូរណររននប្រពន័ធគ ោឋ រចនសមពន័ធ និងសមបទគផសងៗ ពិតជាចូលរមួសប្មួល ល់ការគធ្វើ ាំគណើ រ និង
 ឹរជញ្ាូ នប្ពមទាំងរាំគពញគសចរតបី្តូវការររស់គភញៀវគទសចរ។ ទន្ឹមនឹងគនេះ ការអភវិឌ្ឍវស័ិយគទសចរណ៍ប្តូវពឹងណផារយ៉ា ង
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សាំខ្នគ់លើគ ោឋ រចនសមពន័ធ ការតភាា រ ់ និងភាពប្គរប់្ោនន់នសមបទប្ទប្ទងគ់ផសងៗ។ ផ្ុយមរវញិប្រសិនគរើអវីៗ ូចបាន
រា៉ាយរា៉ា រខ់្ងគលើគនេះានការខ្វេះខ្ត ឬរអាររ់អលួគោយប្រការណមយួគនេះ វារអ៏ាចរណត លឲ្យានការរាាំងសេ្ះ ល់ការ
អភវិឌ្ឍប្រុងរ ូ៏ចជាការអភវិឌ្ឍវស័ិយគទសចរណ៍ររស់ប្រុងគនេះផងណ រ។  

ការអភវិឌ្ឍគ ោឋ រចនសមពន័ធ មនិប្តឹមណតចូលរមួ ល់ការផតល់ភាពង្ហយប្សួល ល់ការចូលគៅកានគ់ោលគៅគទសចរណ៍
ននរ៉ាុណនតគទណែមទាំងអាចជាការទរទ់ញគទសចរណ៍មយួផងណ រ។ រនុងនយ័គនេះ ការយរចិតតទុរោរគ់លើការគរៀរចាំគ ោឋ -
រចនសមពន័ធ និងគគប្ាងអភវិឌ្ឍគ ោឋ រចនសមពន័ធគឺានស្អរៈសាំខ្នយ់៉ា ងខ្ល ាំងគ ើយ គនេះរជ៏ារមមវតែុមយួសប្ារសូ់ចនររ
គោលគនេះផងណ រ។ 

សូចនររគោលសតីពីគ ោឋ រចនសមពន័ធ និងសមបទគទសចរណ៍គនេះជាប្រធ្លនរទមយួ ា៏នស្អរៈសាំខ្នស់ប្ារ់
ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត (ផតល់ពិន្ុសររុរមួាន១៤ពិន្ុ)។ សូចនររគោលណ លប្តូវបានគរៀររាង មរគនេះានគោល
រាំណងរង្ហា ញអាំពីអតែប្រគយជន ៍ និងទាំនរទ់ាំនងយ៉ា ងសាិតរមតួរវាងគ ោឋ រចនសមពន័ធទីប្រុង និងការអភវិឌ្ឍវស័ិយ
គទសចរណ៍។ 

ទន្ឹមនឹងគនេះ ភាពគពញចិតតររស់គភញៀវគទសចរប្តូវបានរាររ់ញ្ចូ លជាសូចនររលាំអិត ននសូចនររគោលគនេះគោយ
គ តុថ្ន គនេះជាអវីណ លទីប្រុងគររខភាពប្តូវណតយរចិតតទុរោរគ់ ើមបទីរទ់ញគភញៀវគទសចរ  ូគចនេះ ការវាស់សង្អ់ាំពីរប្មតិ
គពញចិតតររស់គភញៀវគទសចរចាំគពាេះទីប្រុងគររខភាពប្តូវណតគធ្វើជាប្រចាាំប្តីាស គ ើមបណីសវងយល់អាំពីចាំនុចលា រាំ ុស ឬរងវេះខ្ត
ណ លានទរទ់ងនឹងការអនុវតតររស់ទីប្រុងគររខភាព។ ប្រសិនគរើ ទីប្រុងគររខភាពអាចសគប្មចបាននូវវតែុរាំណងររស់សូច- 
នររគោលទ៧ីគនេះ ការរស់គៅប្រចាាំនែៃររស់ប្រជាជនរនុងណ នសមតែរិចចខ្លួននឹងទទួលបាននូវភាពប្សស់ប្ស្អយជាងមុន និង
រតឹណតរគញ្ចញនូវភាពទរទ់ញររស់ខ្លួន ល់គភញៀវគទសចរទាំងឡាយឲ្យចូលមរទសសនរាំស្អនតកានណ់តគប្ចើនគឡើងៗណែមគទៀត។  
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T១.េចូនករលំអតិ្នៃសហដ្ឋឋ រចនេមពៃ័ធទមី្រកងុ 

 
កមមវត្ថុនៃេចូនករលអំិត្ T១ 

 
សូចនររលមាតិ សតីពីគ ោឋ រចនសមពន័ធទីប្រុងានរាំណងចងណ់សវងយល់ឲ្យកានណ់តចាស់អាំពីគ ោឋ រចនសមពន័ធ

គផសងៗណ លានគៅរនុងណ នសមតែរិចចររស់ទីប្រុងគររខភាព និងរគ៏ ើមបគីផ្ៀង្្តគ់មើលថ្ន គតើទីប្រុងគររខភាពបានគិតគូរ ល់
ការគរៀរចាំគ ោឋ រចនសមពន័ធ គ ើមបជីួយ សប្មួល ល់លរខខ្ណឌ រស់គៅររស់ប្រជាជនឫគទ? រនុងនយ័គនេះ ចលនប្រឡង
ប្រណាំងទីប្រុងស្អា តានគោលរាំណងគលើរទឹរចិតត ល់ទបី្រុងគររខភាពានការយរចិតតទុរគលើការោរគ់រៀរចាំគ ោឋ រចន
សមពន័ធប្គរប់្ោន ់(ទាំងណផនររងឹ និងណផនរទន)់។ 
 

តរាងខ្ងគប្កាមគនេះរង្ហា ញអាំពីលរខណវនិិចឆយ័ទាំង ៦ ននសូចនររលមាតិT១ នងិជារមមវតែុននការពិភារាគ ើមបី
គធ្វើការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខភាព។ 

 
លកខណវិៃិចឆយ័នៃការវាយត្នមៃ ការវាយត្នមៃ ពិៃទុ 

T១.១. គតើានែលូវែនល(់ផលូវគៅស៊ាូ  ផលូវគរតុង)ប្គរប់្ោន់ណ រឬគទគៅតមទីប្រុង? យ៉ា ងគហចណស់២៥%
នននផ្ទីប្រុង 

១ 

T១.២. គតើានរធតយនយស្លា ឬស្លាបឋរសិកនាប្គរប់្ោនណ់ រឬគទ គៅតមទី
ប្រុង? 

៥០០ណម៉ាប្តពីទីប្រជុាំជន ១ 

T១.៣. គតើានអនុវិទនោល័យប្គរប់្ោនណ់ រ ឫគទគៅតមទីប្រុង? ១០០០ណម៉ាប្តពីទីប្រជុាំជន ១ 
T១.៤. គតើានវិទនោល័យប្គរប់្ោនណ់ រឫគទគៅតមទីប្រុង? ១៥០០ណម៉ាប្តពីទីប្រជុាំជន ១ 
T១.៥. គតើានសួនកាំស្នតសប្ោប់កុោរប្គរប់្ោនណ់ រឬគទគៅតមទីប្រុង? យ៉ា ងគហច១០%ននតាំរន់ស្អងស

ងប់ាន 
១ 

T១.៦. គតើានទីតាាំងសាំរាប់ធលងកីឡាប្គរប់្ោនណ់ រឬគទគៅតមទីប្រុង? យ៉ា ងគហច១០%ននតាំរន់ស្អងស
ងប់ាន 

 

 

(ែតល់ពិនទុ ៦/១៤ ននពនិទុសរុបរបសសូ់ចនាករធោលននធេដ្ឋនរចនាសរព័នធ និងសរនបទាធទសចរណ៍) 
 

ការណណនំេម្រាបទ់ីម្រកុងសបកខភាព 
 

១. លកខណវិៃចិឆយ័ T១.១ 
“គតើានែលូវែនល(់ផលូ វគៅស៊ាូ ផលូ វគរតុង)ប្គរប់្ោនណ់ រឫគទគៅតមទីប្រុង?” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិនទ ុប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោនយ នងធោចណស់ប្របដណតប់ធលើនែទដីប្កុង២៥%” 

 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ ផលូវែនល់ សាំគៅ ល់ផលូវែនល់ទាំងឡាយ (ប្គរប់្រគភទរមួាន ូចជា៖ ផលូវជាតិ មហវែិី វែិី ផលូវលាំ...) 

ណ លជាផលូវស្អធ្លរណៈណ លានរនុងណ នសមតែរិចចរ ឋបាលររស់ទីប្រុងគររខភាព។ 
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ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័T១.១តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពគរៀរចាំរញ្ាូ នមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា

រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ប្បផវង” (ររាិណ) ផលូវគមនគមនស៍ប្ារគ់ប្រើប្បាស់គៅរនុងទីប្រុងគររខភាព។ ទីប្រុង
គររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំនួន គ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ រ.ជ.វ.ទ.គធ្វើការវាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០២ គឺ៖ 
- ផតល់ពត័ា៌នអាំពីចាំនួនប្រណវង និងទាំ ាំប្ទូងផលូវែនល់ទាំងអស់(ណ លាន) 
- រង្ហា ញថ្នទីប្រុងគររខភាពានផលូវែនល់ណ លជាផលូវគៅស៊ាូ ឬផលូវគរតុងប្គរ ណត រគ់លើនផ្ ីប្រុងយ៉ា ងគហច២៥% 
ននទាំ ាំនផ្ ីសររុ។ 

 

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពភិារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័T១.១រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០២ ខ្ងគលើ។  
 

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័T១.១ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពចីាំននួប្រណវង 
និងទាំ ាំផលូវែនល់
(ទាំងានប្ស្អរ ់និង 
គគប្ាង) 

ប្សងទ់ិនននយ័ផលូវែនល់ (ទាំងានប្ស្អរ ់
និងសែិតគៅជាគគប្ាងស្អែ រន) ចុេះ
រនុងតរាងគាំរមូយួ 

- តរាងសប្មងស់ែិតិ111ណ លានការ
រញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

និង 

គរៀររាងជាណផនទីរាំណតទ់ីតាំងផលូវែនល់ 
(ទាំងានប្ស្អរ ់
និងសែិតគៅជាគគប្ាងស្អែ រន) 
ណ លានរនុងណ នសមតែរចិចរ ឋបាល
ប្គរប់្គងររស់ទីប្រុងគររខភាព 

- ណផនទីរ ឋបាលរង្ហា ញទីតាំងានការ
រញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

២ ានផលូវែនល់ណ លជាផលូវ
គៅស៊ាូ ឬផលូវគរតុងយ៉ា ង
គហចប្គរ ណត រគ់លើនផ្ ី
២៥%នននផ្ ីសររុទីប្រងុ 

គរៀររាងជាលិខ្ិតរ ឋបាលណ លានសុពល 
ភាពអាចរញ្ហា រអ់ាំពីទាំ ាំផលូវែនល់ណ លជាផលូវ
គៅស៊ាូ និងផលូវគរតុងណ លានប្ស្អរ ់
និងណ លសែិតគៅរនុងគគប្ាងស្អែ រន 
(រញ្ហា រថ់្នានយ៉ា ងគហចណស់២៥%
នននផ្ ីសររុទីប្រុង) 

- គសចរតីសគប្មច ីកា ឬលិខ្តិរទោឋ ន
ណ លានតនមលគសមើណ លគចញគោយ  
អាជាញ ធ្រានសមតែរចិច 

 
២. លកខណវិៃិចឆយ័ T១.២ 
“គតើានរធតយនយស្លា ឬស្លាបឋរសកិនាប្គរប់្ោនណ់ រឫគទគៅតមទីប្រុង?” 
“នឹងទទួលបាន ១ពិនទបុ្រសិនគរើោនយ នងធោចណស់ចាំនួន ១កនុងបរិធវណ ៥០០ផរ ប្ត ពីទីប្បជុាំជន” 

 

                                              
111 តារាងទី ០៣ 
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ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ មគតយយស្អោ សាំគៅ ល់ប្គឹេះស្អែ នអររ់ ាំ (ស្អធ្លរណៈ ឬឯរជន) ណ លផតល់ការអររ់ ាំ (គសវាស្អធ្លរណៈ 

ឬឯរជន) ថ្នន រគ់ប្កាមរឋម ល់ស្អធ្លរណជនទូគៅ។ 
២ ស្អោរឋម 
សិរា 

សាំគៅ ល់ប្គឹេះស្អែ នអររ់ ាំ (ស្អធ្លរណៈ ឬឯរជន) ណ លផតល់ការអររ់ ាំ (គសវាស្អធ្លរណៈ 
ឬឯរជន) ថ្នន ររ់ឋមសិរា (ថ្នន រទ់ី១ ល់ថ្នន រទ់ី៦) 
ឬណ លានតាំនលគសមើ ល់ស្អធ្លរណជនទូគៅ។ 

៣ ទីប្រជុាំជន ការរាំណតទ់ីប្រជុាំជនអាចគធ្វើគឡើងតមវធិ្ី ២យ៉ា ង ូចខ្ងគប្កាម៖ 
រធបៀបទី១៖ 

- ជាសង្ហក តណ់ លស្អោប្រុង/ខ្ណឌ តាំងគៅ 
រធបៀបទី២៖ 

- ជាសង្ហក តណ់ លានប្រជាជនរស់គៅចារព់ី៣០ ០០០នរគ់ឡើងគៅ និង 
- ានប្រជាជនគលើសពី៥០%ណ លប្ររររររមនិណមនរសិរមម និង 
- ាន ងសីុ់គតប្រជាជនចារព់១ី០០នរ/់គម២គឡើងគៅ។ 

រញ្ហា រ៖់ ការរាំណតទ់ីប្រជុាំជនតមរគរៀរទីពីរ អាចរណត លឲ្យានទីប្រជុាំជនគប្ចើនគៅ
រនុងទីប្រុងគររខភាពណតមយួ។ ទីប្រុងគររខភាពអាចគប្ជើសយររគរៀររាំណតណ់ត
មយួគតរ់នុងចាំគណមរគរៀរទាំងពីរខ្ងគលើ សប្ារក់ារប្រឡងប្រណាំងមយួ
គលើរៗ។ 

 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័T១.២តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពគរៀរចាំរញ្ាូ នមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ចាំនួន” (ររាិណ) មគតយយស្អោ ឬស្អោរឋមសិរាគៅរនុងទីប្រងុគររខភាព។  ូគចនេះ 
ទីប្រុងគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំននួ គ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ រ.ជ.វ.ទ.គធ្វើការវាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០២ គឺ៖ 
- ផតល់ពត័ា៌នអាំពីចាំនួន នងិទតីាំងមគតយយស្អោ និងស្អោរឋមសិរាទាំងអស់(ណ លាន) 
- រង្ហា ញថ្នទីប្រុងគររខភាពានមគតយយស្អោ និងស្អោរឋមសិរាប្គរប់្ោន ់ (យ៉ា ងគហចណស់ាន១រនុង 
ររគិវណ៥០០ណម៉ាប្តពទីីប្រជុាំជន)។  

 

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពភិារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័T១.២រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០២ ខ្ងគលើ។  

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័T១.២ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពមីគតយយស្អោ 
និងស្អោរឋមសិរា(ទាំង 

ប្សងទ់ិនននយ័មគតយយស្អោ និងស្អោ
រឋមសិរា (ទាំងានប្ស្អរ ់និងសែិតគៅ 

- តរាងសប្មងស់ែិតិ112ណ លានការ
រញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

                                              
112 តារាងទី ០៤ 
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ានប្ស្អរ ់និង គគប្ាង ) ជាគគប្ាងស្អងសង)់ ចុេះរនុងតរាងគាំរមូយួ 
២ ានមគតយយស្អោ និង
ស្អោរឋមសិរាយ៉ា ងគហច
១រនុងររគិវណ៥០០ណម៉ាប្តពី
ទីប្រជុាំជន 

គរៀររាងជាលិខ្ិតរ ឋបាលណ លានសុពល 
ភាពអាចរញ្ហា រអ់ាំពីចាំននួមគតយយស្អោ
និងស្អោរឋមសិរាណ លានប្ស្អរ ់
និងណ លសែិតគៅរនុងគគប្ាងស្អែ រន 
(រញ្ហា រថ់្នានយ៉ា ងគហចណស់១
រនុ ងររគិវណ៥០០ណម៉ាប្តពីទីប្រជុាំជន) 

- គសចរតីសគប្មច ីកា ឬលិខ្តិរទោឋ ន
ណ លានតនមលគសមើណ លគចញគោយ
អាជាញ ធ្រានសមតែរចិច 

 
៣. លកខណវិៃិចឆយ័T១.៣ 
“គតើានអនុវិទនោល័យប្គរប់្ោនណ់ រឬគទគៅតមទីប្រុង?” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិនទបុ្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោនយ នងធោចណស់ោនចាំនួន ១ កនុងបរិធវណ ១០០០ផរ ប្ត ពីទីប្បជុាំជន” 

 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ អនុវទិាល័យ សាំគៅ ល់ប្គឹេះស្អែ នអររ់ ាំ (ស្អធ្លរណៈ ឬឯរជន) ណ លផតល់ការអររ់ ាំ (គសវាស្អធ្លរណៈ 

ឬឯរជន) ថ្នន រម់ធ្យមសិរារឋមភូម ិឬណ លានតាំនលគសមើ  ល់ស្អធ្លរណជនទូគៅ។ 
២ ទីប្រជុាំជន ការរាំណតទ់ីប្រជុាំជនអាចគធ្វើគឡើងតមវធិ្ី ២យ៉ា ង ូចខ្ងគប្កាម៖ 

រធបៀបទី១៖ 
- ជាសង្ហក តណ់ លស្អោប្រុង/ខ្ណឌ តាំងគៅ 

រធបៀបទី២៖ 
- ជាសង្ហក តណ់ លានប្រជាជនរស់គៅចារព់ី៣០ ០០០នរគ់ឡើងគៅ និង 
- ានប្រជាជនគលើសព៥ី០%ណ លប្ររររររមនិណមនរសិរមម និង 
- ាន ងសីុ់គតប្រជាជនចារព់១ី០០នរ/់គម២គឡើងគៅ។ 

រញ្ហា រ៖់ ការរាំណតទ់ីប្រជុាំជនតមរគរៀរទីពីរ អាចរណត លឲ្យានទីប្រជុាំជនគប្ចើនគៅ
រនុងទីប្រុងគររខភាពណតមយួ។ ទីប្រុងគររខភាពអាចគប្ជើសយររគរៀររាំណតណ់ត
មយួគតរ់នុងចាំគណមរគរៀរទាំងពីរខ្ងគលើ សប្ារក់ារប្រឡងប្រណាំងមយួ
គលើរៗ។ 

 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័T១.៣តប្មវូឲ្យគររខភាពគរៀរចាំរញ្ាូ នមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ារមមវតែុ
ននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ចាំននួ” (ររាិណ) អនុវទិាល័យគៅរនុងទីប្រុងគររខភាព។ គររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវ
មយួចាំនួន គ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យគណៈរាម ធ្ិការជាតិគធ្វើការវាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០២ គឺ៖ 
- ផតល់ពត័ា៌នអាំពីចាំនួន នងិទតីាំងអនុវទិាល័យទាំងអស់ណ លាន 
- រង្ហា ញថ្នទីប្រុងគររខភាពានអនុវទិាល័យប្គរប់្ោន ់(យ៉ា ងគហចណស់ាន១រនុងររគិវណ១០០០ណម៉ាប្តពីទបី្រជុាំជន)។  
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ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័T១.៣រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់គររខភាពនូវ
ចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០២ ខ្ងគលើ។  
 

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័T១.៣ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពអីនុវទិាល័យ
(ទាំងានប្ស្អរ ់និង
គគប្ាង) 

ប្សងទ់ិនននយ័អនុវទិាល័យ (ទាំងាន
ប្ស្អរ ់និងសែិតគៅជាគគប្ាង ស្អងសង)់ 
ចុេះរនុងតរាងគាំរមូយួ 

- តរាងសប្មងស់ែិតិ113ណ លានការ
រញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

២ ានអនុវទិាល័យយ៉ា ង
គហច១រនុងររគិវណ១០០០
ណម៉ាប្តពីទីប្រជុាំជន 

គរៀររាងជាលិខ្ិតរ ឋបាលណ លានសុពល 
ភាពអាចរញ្ហា រអ់ាំពីចាំននួអនុវទិាល័យ 
ណ លានប្ស្អរ ់នងិណ លសែិតគៅរនុង 
គគប្ាងស្អែ រន(រញ្ហា រថ់្នានយ៉ា ងគហច 
ណស់១រនុ ងររគិវណ១០០០ណម៉ាប្តពី
ទីប្រជុាំជន) 

- គសចរតីសគប្មច ីកា ឬលិខ្តិរទោឋ ន
ណ លានតនមលគសមើណ លគចញគោយ 
អាជាញ ធ្រានសមតែរចិច 

 
៤. លកខណវិៃចិឆយ័T ១.៤ 
“គតើានវិទនោល័យប្គរប់្ោនណ់ រឬគទគៅតមទីប្រុង?” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិនទបុ្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោនយ នងធោចណស់ោនចាំនួន ១ កនុងបរិធវណ ១៥០០ផរ ប្ត ពីទីប្បជុាំជន” 

 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ វទិាល័យ សាំគៅ ល់ប្គឹេះស្អែ នអររ់ ាំ (ស្អធ្លរណៈ ឬឯរជន) ណ លផតល់ការអររ់ ាំ (គសវាស្អធ្លរណៈ 

ឬឯរជន) ថ្នន រម់ធ្យមសិរាទុទិយភូម ិឬណ លានតាំនលគសមើ  ល់ស្អធ្លរណជនទូគៅ។ 
២ ទីប្រជុាំជន ការរាំណតទ់ីប្រជុាំជនអាចគធ្វើគឡើងតមវធិ្ី ២យ៉ា ង ូចខ្ងគប្កាម៖ 

រធបៀបទី១៖ 
- ជាសង្ហក តណ់ លស្អោប្រុង/ខ្ណឌ តាំងគៅ 

រធបៀបទី២៖ 
- ជាសង្ហក តណ់ លានប្រជាជនរស់គៅចារព់ី៣០ ០០០នរគ់ឡើងគៅ និង 
- ានប្រជាជនគលើសព៥ី០%ណ លប្ររររររមនិណមនរសិរមម និង 
- ាន ងសីុ់គតប្រជាជនចារព់១ី០០នរ/់គម២គឡើងគៅ។ 

រញ្ហា រ៖់ ការរាំណតទ់ីប្រជុាំជនតមរគរៀរទីពីរ អាចរណត លឲ្យានទីប្រជុាំជនគប្ចើនគៅ
រនុងទីប្រុងគររខភាពណតមយួ។ ទីប្រុងគររខភាពអាចគប្ជើសយររគរៀររាំណតណ់ត
មយួគតរ់នុងចាំគណមរគរៀរទាំងពីរខ្ងគលើ សប្ារក់ារប្រឡងប្រណាំងមយួ
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គលើរៗ។ 
 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័T១.៤តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពគរៀរចាំរញ្ាូ នមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារ់
ជារមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ចាំនួន” (ររាិណ) វទិាល័យគៅរនុងទីប្រុងគររខភាព។  ូគចនេះ ទីប្រងុគររខភាពប្តូវរង្ហា ញ
នូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំននួ គ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ រ.ជ.វ.ទ.គធ្វើការវាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០២ គឺ៖ 
- ផតល់ពត័ា៌នអាំពីចាំនួន នងិទតីាំងវទិាល័យទាំងអស់ណ លាន 
- រង្ហា ញថ្នទីប្រុងគររខភាពានវទិាល័យប្គរប់្ោន ់(យ៉ា ងគហចណស់ាន១រនុងររគិវណ១៥០០ណម៉ាប្តពទីីប្រជុាំជន)។  
 

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពភិារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័T១.៤រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០២ ខ្ងគលើ។  
 

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័T១.៤ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពវីទិាល័យ
(ទាំងានប្ស្អរ ់
និងគគប្ាង) 

ប្សងទ់ិនននយ័វទិាល័យ (ទាំងានប្ស្អរ ់
និងសែិតគៅជាគគប្ាងស្អងសង)់ ចុេះរនុង
តរាងគាំរមូយួ 

- តរាងសប្មងស់ែិតិ114ណ លានការ
រញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

២ ានវទិាល័យយ៉ា ងគហច១
រនុងររគិវណ១៥០០ណម៉ាប្តព ី
ទីប្រជុាំជន 

គរៀររាងជាលិខ្ិតរ ឋបាលណ លានសុពល 
ភាពអាចរញ្ហា រអ់ាំពីចាំននួវទិាល័យណ ល
ានប្ស្អរ ់នងិណ លសែិតគៅរនុងគគប្ាង 
ស្អែ រន(រញ្ហា រថ់្នានយ៉ា ងគហចណស់
១ រនុ ងររគិវណ១០០០ណម៉ាប្តពីទីប្រជុាំជន) 

- គសចរតីសគប្មច ីកា ឬលិខ្តិរទោឋ ន
ណ លានតនមលគសមើណ លគចញគោយ 
អាជាញ ធ្រានសមតែរចិច 

 
៥. លកខណវិៃចិឆយ័T១.៥ 
“គតើានសួនករនានតសប្ោបក់ុោរប្គរប់្ោនណ់ រឬគទគៅតមទីប្រុង?” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិនទបុ្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោន១០%ននតាំបន់ស្ងសង់ានននទីប្កុង” 

 

 
 
 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
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១ សួនសមានត 
សប្ាររុ់ារ 

សាំគៅ ល់សួនចារ ទីធ្លល ស្អធ្លរណៈននណ លានរាំពារស់ាំភារៈររកិាខ សប្ារឲ់្យរុារ
គលងរាំស្អនត (តមណររអតតពលរមម) និងគរើរទូោយសប្ារស់្អធ្លរណជនទូគៅ គទេះប្តូវ
រងប់្បាររ់តី ឬគោយឥតគិតនែលរតី។ 

២ តាំរនស់្អងសង់
បាន 

សាំគៅ ល់តាំរនណ់ លជាំរញុឲ្យានការអភវិឌ្ឍ និងការស្អងសងគ់លើប្គរវ់ស័ិយ។ តាំរនគ់នេះ 
ប្តូវបានណរងណចរជាតាំរនល់ាំគៅោឋ ន តាំរនព់ាណិជារមម តាំរនឧ់សា រមម តាំរន ់ឹរជញ្ាូ ន 
តាំរនគ់សវារមមគទសចរណ៍ តាំរនរ់ ឋបាល និងតាំរនគ់សវាស្អធ្លរណៈ តាំរនល់ាំ ស្អធ្លរណៈ 
និងនផ្នរតង តាំរនវ់របធ្ម ៌នងិស្អសន និងតាំរនគ់ផសងៗមយួចាំនួនគទៀតប្សរតម
ភូមសិ្អស្តសតជារណ់សតង។ 

 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័T១.៥តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពគរៀរចាំរញ្ាូ នមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គ ឺ“ទាំេាំ” (ររាិណ) សួនរាំស្អនតសប្ាររុ់ារគៅរនុងទីប្រុងគររខភាព។  ូគចនេះ ទីប្រុងគររខភាព
ប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំនួន គ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យរ.ជ.វ.ទ.គធ្វើការវាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០២ គឺ៖ 
- ផតល់ពត័ា៌នអាំពីចាំនួន នងិទតីាំងសួនរាំស្អនតសប្ាររុ់ារទាំងអស់ណ លាន 
- រង្ហា ញថ្នទីប្រុងគររខភាពានសួនរាំស្អនតសប្ាររុ់ារប្គរប់្ោន ់ (យ៉ា ងគហចណស់ប្គរ ណត រគ់លើនផ្ ១ី០%
នននផ្ ីសររុននតាំរនស់្អងសងប់ាន)។  

 

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពភិារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័T១.៥រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០២ ខ្ងគលើ។  
 

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័T១.៥ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពសួីនរាំស្អនត 
សប្ាររុ់ារ(ទាំងានប្ស្អរ ់
និងគគប្ាង) 

ប្សងទ់ិនននយ័សួនរាំស្អនតសប្ាររុ់ារ
(ទាំងានប្ស្អរ ់នងិសែិតគៅជាគគប្ាង 
ស្អងសង)់ ចុេះរនុងតរាងគាំរមូយួ 

- តរាងសប្មងស់ែិតិ115ណ លានការ
រញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

និង គរៀរចាំណផនទីទីប្រុងណ លានគៅរញ្ហា រ់
ចាំនុចទីតាំងសួនរាំស្អនតទាំងគនេះ។ 

- ណផនទីរ ឋបាលណ លានការរញ្ហា រ់
ពីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

២ ាននផ្ សួីនរាំស្អនតសប្ារ់
រុារសររុយ៉ា ងគហច 
ណស់គសមើ១០%ននតាំរន់
ស្អងសងប់ាន 

គរៀររាងជាលិខ្ិតរ ឋបាលណ លានសុពល 
ភាពអាចរញ្ហា រអ់ាំពីនផ្ ីសររុសួនរាំស្អនត 
សប្ាររុ់ារណ លានប្ស្អរ ់និងណ ល 
សែិតគៅរនុងគគប្ាងស្អែ រន(រញ្ហា រថ់្នាន
យ៉ា ងគហចណស់១០%ននតាំរនស់្អងសង់
បាន) 

- គសចរតីសគប្មច ីកា ឬលិខ្តិរទោឋ ន
ណ លានតនមលគសមើណ លគចញគោយ 
អាជាញ ធ្រានសមតែរចិច 

                                              
115 តារាងទី ០១ 
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៦. លកខណវិៃចិឆយ័ T១.៦ 
“គតើានទីតាាំងសប្ោប់ធលងកីឡាប្គរប់្ោនណ់ រឬគទគៅតមទីប្រុង?” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិនទុ  ម្របសិនដបើអាចបង្វា ញថាមាន១០%នន្តំបន់្ស្ថងសង់បាន្របស់ទីគ្កងុ” 

 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ ទីតាំងសប្ារ់
គលងរីឡា 

សាំគៅ ល់សួនចារទីធ្លល ស្អធ្លរណៈននណ លានរាំពារស់ាំភារៈររកិាខ សប្ារឲ់្យស្អធ្លរណជន
ទូគៅអាចគលងរីឡាគផសងៗ ឬហតប់្បាណ និងគរើរទូោយសប្ារស់្អធ្លរណជនទូគៅ គទេះ
ប្តូវរងប់្បាររ់តី ឬគោយឥតគិតនែលរតី។ 

២ តាំរនស់្អងសង់
បាន 

សាំគៅ ល់តាំរនណ់ លជាំរញុឲ្យានការអភវិឌ្ឍ និងការស្អងសងគ់លើប្គរវ់ស័ិយ។ តាំរនគ់នេះ ប្តូវ
បានណរងណចរជាតាំរនល់ាំគៅោឋ ន តាំរនព់ាណិជារមម តាំរនឧ់សា រមម តាំរន ់ឹរជញ្ាូ ន តាំរន់
គសវារមមគទសចរណ៍ តាំរនរ់ ឋបាល និងតាំរនគ់សវាស្អធ្លរណៈ តាំរនល់ាំ ស្អធ្លរណៈ និង
នផ្នរតង តាំរនវ់របធ្ម ៌និងស្អសន និងតាំរនគ់ផសងៗមយួចាំនួនគទៀតប្សរតមភូមសិ្អស្តសត
ជារណ់សតង។ 

 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័T១.៦តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពគរៀរចាំរញ្ាូ នមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គ ឺ“ទាំេាំ” (ររាិណ) ទីតាំងសប្ារគ់លងរីឡាគៅរនុងទីប្រងុគររខភាព។  ូគចនេះ ទីប្រុងគររខភាព
ប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំនួន គ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ រ.ជ.វ.ទ.គធ្វើការវាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០២ គឺ៖ 
- ផតល់ពត័ា៌នអាំពីចាំនួន នងិទតីាំងននទីរណនលងសប្ារគ់លងរីឡាទាំងអស់(ណ លាន) 
- រង្ហា ញថ្នទីប្រុងគររខភាពានទីតាំងសប្ារគ់លងរឡីាប្គរប់្ោន ់ (យ៉ា ងគហចណស់ប្គរ ណត រគ់លើនផ្ ី១០% នន
នផ្ ីសររុននតាំរនស់្អងសងប់ាន)។  

 

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពភិារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័T១.៦រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០២ ខ្ងគលើ។  
 
 

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័T១.៦ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
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១ ពត័ា៌នអាំពទីីតាំងសប្ារ់
គលងរីឡា(ទាំងានប្ស្អរ់
និងគគប្ាង) 

ប្សងទ់ិនននយ័ទីតាំងសប្ារគ់លងរីឡា
(ទាំងានប្ស្អរន់ងិសែិតគៅជាគគប្ាង
ស្អងសង)់ ចុេះរនុងតរាងគាំរមូយួ 

- តរាងសប្មងស់ែិតិ116ណ លានការ
រញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

និង 
គរៀរចាំណផនទីទីប្រុងណ លានគៅរញ្ហា រ់
ចាំនុចទីតាំងទីតាំងសប្ារគ់លងរីឡា
ទាំងគនេះ។ 

- ណផនទីរ ឋបាលណ លានការរញ្ហា រ់
ពីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

២ ាននផ្ ទីីតាំងសប្ារ់
គលងរីឡាសររុយ៉ា ងគហច
ណស់គសមើ១០%ននតាំរន់
ស្អងសងប់ាន 

គរៀររាងជាលិខ្ិតរ ឋបាលណ លានសុពល 
ភាពអាចរញ្ហា រអ់ាំពីនផ្ ីសររុទីតាំង 
សប្ារគ់លងរីឡាណ លានប្ស្អរ ់
និងណ លសែិតគៅរនុងគគប្ាងស្អែ រន  
(រញ្ហា រថ់្នានយ៉ា ងគហចណស់១០% 
ននតាំរនស់្អងសងប់ាន) 

- គសចរតីសគប្មច ីកា ឬលិខ្តិរទោឋ ន
ណ លានតនមលគសមើណ លគចញគោយ 
អាជាញ ធ្រានសមតែរចិច 

 

T២. េចូនករលអំិត្នៃរៃងស់មេម្រាបអ់ភិវឌ្ឍសទេចរណ ៍

 
សូចនររលាំអិតគនេះ ានគោលរាំណងសិរាណសវងយល់ឲ្យកានណ់តចាស់អាំពរីលងគ់មសប្ារអ់ភវិឌ្ឍគទសចរណ៏ណ ល

ានគៅរនុងណ នសមតែរិចចររស់ទីប្រុងគររខភាពនីមយួ  ៗ និងរគ៏ ើមបគីផ្ៀង្្តគ់មើលថ្ន គតើទីប្រុងគររខភាពបានគិតគូរ ល់ការ
គរៀរចាំរលងគ់មសប្ារអ់ភវិឌ្ឍគទសចរណ៏រនុងទីប្រុងឫគទ? គលើសពីគនេះការគរៀរចាំណផនការយុទធស្អស្តសតលមាតិសប្ារក់ារអភវិឌ្ឍ
គទសចរណ៍គៅរនុងទីប្រងុគររខភាពឲ្យានភាពសីុសង្ហវ រោ់ន មយួរលងគ់មជាការចាាំបាចរ់ាំផុតសាំរារក់ារអភវិឌ្ឍគទសចរគៅរនុង
ទីប្រុងគោយគ តុថ្នការផតល់ភាពង្ហយប្សួល ល់គភញៀវគទសចរឲ្យចូលគៅកានទ់ីរណនលងគទសចរណ៍(access) គឺជាការទរទ់ញ
គទសចរមយួ ស៏ាំខ្ន។់ ទន្ឹមនឹងគនេះ ស្អែ រតយរមមននគៅតមទីប្រុងមយួចាំនួនប្តូវបានចាតទុ់រថ្នជាសមបតតិគរតិរភណឌ  នងិ
ជាអតតសញ្ហា ណររស់ប្រុងគជឺារតត  អភវិឌ្ឍគទសចរទីប្រងុ(Tourisme Urbain)។ ការគរៀរចាំគគប្ាងអភរិរសស្អន ន ស្អែ រតយ-
រមមមនិប្តមឹណតចូលរមួ ល់ការរាំណតទ់ីតាំង ររាិណ នងិការយរចិតតទុរោរអ់ភរិរសននស្អន ន ស្អែ រតយរមមរុរាណរ៉ាុគណា េះ
គទណតណែមទាំងគលើររមពស់តនមល ននសមបតតិគរតិរភណ័ឌ ទាំងគនេះ និងចូលរមួ ល់ការអភវិឌ្ឍទីប្រុង(City Tourism)។ 

ធសៀវធៅបនទុករឺជាធសៀវធៅផដលកត់ប្តារាល់សករមភាពទាាំងអស់ផដលពាក់ពន័ធនឹងប្បធានបទរបសធ់សៀវធៅធនាោះ
ផដលប្តូវានធរៀបចាំតារលាំដ្ប់ធពលធវលារួយចនាសល់ាស់។ ធសៀវធៅបនទុកអាចជាកាំណត់ប្តារាល់សករមភាព
(ប្រប់សករមភាពរបស់ទីប្កុងធបកខភាពផដលពាក់ព័នធនឹងការធលើកករពស់ និងយកចតិតទុកដ្ក់ផែទាាំ និងការពារសរនបតតិ
ធបតិកភណឌទាាំងធនាោះ)ប្បចាំនែៃ ប្បចាំផខ្ ឬប្បចាំឆ្នាំ (ធយងតារតប្រូវការចាំាច់)...។ ដូធចនោះធសៀវធៅបនទុកអាចជាទនិនន័យ
យ នងសាំខាន់សប្ោបប់ធប្រើដល់ការធរៀបចាំចងប្កងរធប្ោងផែនការធែនសងៗ។  
 

តរាងខ្ងគប្កាមគនេះរង្ហា ញអាំពីលរខណវនិិចឆយ័ទាំង ០២ ននសូចនររលមាតិT២ និងជារមមវតែុននការពិភារា
គ ើមបគីធ្វើការណណនាំ ល់ទីប្រងុគររខភាពននការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត។ 

 
លកខណវិៃចិឆយ័នៃការវាយត្នមៃ ការវាយត្នមៃ ពិៃទ ុ

                                              
116 តារាងទី ០១ 
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T២.១.គតើានផែនការអភិវឌនឍធទសចរណ៍ណ រឬគទ? ាន-មនិាន ១ 
T២.២.គតើានផែនការអភិរកនសសរនបតតិវបនប រ៌ប្បវតតិស្ស្តសត

គៅរនុងទីប្រុងណ រឬគទ? 
ាន-មនិាន ១ 

 

(ែតល់ពិនទុ ២/១៤ ននពិនទុសរុបរបសសូ់ចនាករធោលននធេដ្ឋនរចនាសរព័នធ និងសរនបទាធទសចរណ៍) 
 

ការណណនំេម្រាបទ់ីម្រកុងសបកខភាព 
 

១. លកខណវិៃចិឆយ័ T២.១ 
“គតើានផែនការអភិវឌនឍធទសចរណ៍ណ រឬគទ?”  
“នឹងផតល់ជូន ១ពិនទបុ្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោន” 

 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ ណផនការអភវិឌ្ឍ
គទសចរណ៍ 

សាំគៅ ល់ណផនការអភវិឌ្ឍគទសចរណ៍ថ្នន រគ់ប្កាមជាតិ ណ លជាណផនការទូគៅសប្ារក់ារប្គរប់្គង 
និងការអភវិឌ្ឍគទសចរណ៍រនុងរាជធ្លនី គខ្តត ប្រុង ប្សុរ ខ្ណឌ មយួ  

 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

 គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័T២.១តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពគរៀរចាំរញ្ាូ នមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារ់
ជារមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ឯកស្រផែនការអភិវឌនឍធទសចរណ”៍ ណ លប្តូវបានចងប្រងគឡើងគោយានការចូល 
រមួពីរ ឋបាលថ្នន រគ់ប្កាមជាត។ិ រ.ជ.វ.ទ. ផតល់លទធភាព ០២ គផសងោន សប្ារទ់ីប្រុងគររខភាពទទួលបានពិន្ុពលីរខណ
វនិិចឆយ័T២.១  ូចតគៅ៖ 
 

ករណីទ១ី៖ ឯកស្រផែនការអភិវឌនឍធទសចរណ៍ប្តូវានចងប្កងរួចរាល ់
- ប្រគល់ជូនមរ គ.ជ.វ.ទ. នូវ “ឯកស្រផែនការអភិវឌនឍធទសចរណ”៍មយួចារ។់ 

  

ករណីទ២ី៖ ឯកស្រផែនការអភិវឌនឍធទសចរណ៍រនិទាន់ចងប្កងរួចចប់សពវប្រប ់
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវគលើការគរៀរចាំចងប្រង “ឯកស្រផែនការអភិវឌនឍធទសចរណ”៍ 
- រង្ហា ញអាំពីសរមមភាពណ លបានអនុវតតជារណ់សតងគ ើមបគីរៀរចាំចងប្រង “ឯកស្រផែនការអភិវឌនឍ  

ធទសចរណ”៍។  
 

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើររណីទាំងពីរគនេះ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រងុគររខភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបី
រាំគពញលរខខ្ណឌ នីមយួៗននររណីទាំងពីរខ្ងគលើ។ 
 

តារាងពិភាកាសលីលកខខណឌ ត្ម្រមូវរបេល់កខណវិៃិចឆយ័T២.១ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
ករណីទី១៖ 
១ ឯរស្អរណផន គរៀរចាំជាឯរស្អរណផនការអភវិឌ្ឍ - ឯរស្អរណផនការអភវិឌ្ឍគទសចរណ៍ររស់ទីប្រុង 
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ការអភវិឌ្ឍ
គទសចរណ៍ 

គទសចរណ៍មយួចារ ់នងិានភាា រម់រ 
ជាមយួនូវឯរស្អរពារព់ន័ធនន 

គររខភាពណ លានការរញ្ហា រសុ់ពលភាពពី 
អាជាញ ធ្រានសមតែរចិច 

ករណីទី២៖ 
១ វតតានអនរទទួល
ខុ្សប្តូវគលើការ
គរៀរចាំឯរស្អរ 

គរៀរចាំឲ្យានជាអងាភាពមយួណ លាន
សាសភាពនិងយនតការប្គរប់្ោន់
សប្ារអ់នុវតតការង្ហរគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬលិខ្ិតរទោឋ ន នទគទៀត
ណ លានតនមលគសមើសតីពីការចាតត់ាំងសាសភាព
អនរណ លប្តូវរាំគពញការង្ហរគនេះ។  

២ សរមមភាពអនុវតត
ជារណ់សតង 

ានគរៀរចាំជាណផនការសរមមភាព ឬណផន
ការអនុវតតននសប្ារ ់ាំគណើ រការ
ការគរៀររាងជាឯរស្អរណផនការអភវិឌ្ឍ
គទសចរណ៍គនេះគឡើងមរ 

- តរាងណផនការសរមមភាព117ណ លានការរញ្ហា រ់
ពីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

និង 

ានគរៀរចាំជារបាយការណ៍រូរសររុ
ការង្ហរណ លសគប្មចបានគិតប្តឹមនែៃ
ោរព់ារយ 

- របាយការណ៍រូរសររុការង្ហរណ លាន តែគលខ្ 
និងការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រទីប្រងុគររខភាព  

- ររូែត ររូភាពណខ្សវគី អូ ឬឯរស្អរគផសងៗណ ល
រញ្ហា រអ់ាំពីសរមមភាពជារណ់សតងណ លបានអនុវតត
រនលងមរ 

 
២. លកខណវិៃិចឆយ័ T២.២ 
“គតើានផែនការអភិរកនសសរនបតតវិបនប រ៌ប្បវតតិស្ស្តសតគៅរនុ ងទីប្រុងណ រឬគទ?” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិនទបុ្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោន” 

 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ ណផនការអភរិរស

សមបតតិវរបធ្ម ៌
ប្រវតតិស្អស្តសត 

សាំគៅ ល់ណផនការអភរិរស នងិអភវិឌ្ឍទាំងឡាយណគៅតមទី ស្អែ នីយ ៍វរបធ្ម ៌ប្រវតតសិ្អស្តសត
នន ណ លណផនការទាំងគនេះប្តូវបានគរៀរចាំគធ្វើគឡើងរនុងរមមវតែុណែររាការពារសមបតតិវរបធ្ម ៌
ប្រវតតិស្អស្តសតទាំងគនេះឲ្យគៅសែិតគសែរគងវ់ងស។ 

 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

 គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័T២.២តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពគរៀរចាំរញ្ាូ នមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារ់
ជារមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ឯកស្រផែនការអភិរកនសសរនបតតិវបនប រ៌ប្បវតតិស្ស្តសត” ណ លប្តូវបានចងប្រងគឡើងគោយ
ានការចូលរមួពីរ ឋបាលថ្នន រគ់ប្កាមជាតិ គទឺីប្រុងគររខភាពគនេះ្្ល់។ រ.ជ.វ.ទ. ផតល់លទធភាព ០២ គផសងោន សប្ារ់
ទីប្រុងគររខភាពទទួលបានពនិ្ុពីលរខណវនិិចឆយ័T២.២  ូចតគៅ៖ 
 

ករណីទ១ី៖ ឯកស្រផែនការអភិរកនសសរនបតតិវបនប រ៌ប្បវតតសិ្ស្តសតប្តូវានចងប្កងរួចរាល់ 
- ប្រគល់ជូនមរ គ.ជ.វ.ទ. នូវ “ឯកស្រផែនការអភិរកនសសរនបតតិវបនប រ៌ប្បវតតិស្ស្តសត”មយួចារ។់ 

                                              
117 តារាងទី ៤២ 
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ករណីទ២ី៖ ឯកស្រផែនការអភិរកនសសរនបតតិវបនប រ៌ប្បវតតសិ្ស្តសតរិនទានច់ងប្កងរួចចប់សពវប្រប ់
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវគលើការគរៀរចាំចងប្រង “ឯកស្រផែនការអភិរកនសសរនបតតិវបនប រ៌ប្បវតតិស្ស្តសត” 
- រង្ហា ញអាំពីសរមមភាពណ លបានអនុវតតជារណ់សតងគ ើមបគីរៀរចាំចងប្រង 
“ឯកស្រផែនការអភិរកនសសរនបតតិវបនប រ៌ប្បវតតិស្ស្តសត”។  

 

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើររណីទាំងពីរគនេះ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រងុគររខភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបី
រាំគពញលរខខ្ណឌ នីមយួៗននររណីទាំងពីរខ្ងគលើ។ 
 

តារាងពិភាកាសលីលកខខណឌ ត្ម្រមូវរបេល់កខណវិៃិចឆយ័T២.២ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
ករណីទី១៖ 
១ ឯរស្អរណផនការ
អភរិរសសមបតតិ
វរបធ្មប៌្រវតតិស្អស្តសត 

គរៀររាងជាឯរស្អរណផនការអភរិរស
សមបតតិវរបធ្មប៌្រវតតិស្អស្តសតមយួចារ ់
និងានភាា រម់រជាមយួនូវឯរស្អរ
ពារព់ន័ធនន 

- ឯរស្អរណផនការអភរិរសសមបតតិវរបធ្មប៌្រវតតិស្អស្តសត
ររស់ទីប្រុងគររខភាពណ លានការរញ្ហា រសុ់ពល
ភាពពីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

ករណីទី២៖ 
១ វតតានអនរទទួល
ខុ្សប្តូវគលើការ
គរៀរចាំឯរស្អរ 

គរៀរចាំឲ្យានជាអងាភាពមយួណ លាន
សាសភាពនិងយនតការប្គរប់្ោន់
សប្ារអ់នុវតតការង្ហរគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬលិខ្ិតរទោឋ ន នទគទៀត
ណ លានតនមលគសមើសតីពីការចាតត់ាំងសាសភាព
អនរណ លប្តូវរាំគពញការង្ហរគនេះ។  

២ សរមមភាពអនុវតត
ជារណ់សតង 

ានគរៀរចាំជាណផនការសរមមភាព ឬ
ណផនការអនុវតតននសប្ារ ់ាំគណើ រការ
ការគរៀររាងជាឯរស្អរណផនការអភរិរស
សមបតតិវរបធ្មប៌្រវតតិស្អស្តសតគនេះគឡើងមរ 

- តរាងណផនការសរមមភាព118ណ លានការរញ្ហា រ់
ពីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

និង 

ានគរៀរចាំជារបាយការណ៍រូរសររុ
ការង្ហរណ លសគប្មចបានគិតប្តឹមនែៃ
ោរព់ារយ 

- របាយការណ៍រូរសររុការង្ហរណ លាន
 តែគលខ្ និងការរញ្ហា រព់អីាជាញ ធ្រទីប្រុង
គររខភាព  

- ររូែត ររូភាពណខ្សវគី អូ ឬឯរស្អរគផសងៗណ ល
រញ្ហា រអ់ាំពីសរមមភាពជារណ់សតងណ លបានអនុវតត
រនលងមរ 

T៣. េចូនករលអំិត្នៃមជឈមណឌ លពត័្ា៌ៃសទេចរណ ៏

 
សូចនររលាំអិតសតីពីមជឈមណឌ លពត័ា៌នគទសចរណ៏ជាតប្មូវការចាាំបាចស់ាំរារគ់ភញៀវគទសចររនុងការណសវងររពត័ា៌ន

ននគ ើមបគីធ្វើការសាំគរច និងគប្ជើសគរ ើសគោលគៅរមានត។ ការសប្មួលនូវមគធ្ាបាយផតល់ពត័ា៌ន ល់គភញៀវគទសចរ គឺចូល
រមួសប្មួល ល់ ាំគណើ រទសសនចរររស់គភញៀវកានណ់តគប្ចើន និងរគងកើនការគពញចិតត និងសរាយររីរាយកានណ់តខ្ល ាំង ប្ពមទាំង

                                              
118 តារាងទី ៤២ 
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គធ្វើឲ្យគភញៀវគទសចរអាចស្អា ល់អាំពីគោលគៅគទសចរណ៍គផសងៗររស់ទីប្រុងបានកានណ់តគប្ចើនណែមគទៀត និងរជ៏ាប្រយជន៍
សប្ារក់ារអភវិឌ្ឍគទសចរណ៍រនុងប្រុងផងណ រ។ 

តរាងខ្ងគប្កាមគនេះរង្ហា ញអាំពីលរខណវនិិចឆយ័ទាំង ០១ ននសូចនររលមាតិT៣ និងជារមមវតែុននការពិភារស គ ើមបី
គធ្វើការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខភាព។ 

 
លកខណវិៃចិឆយ័នៃការវាយត្នមៃ ការវាយត្នមៃ ពិៃទ ុ

T៣.១. គតើានរជនឈរណឌលពត័ោនធទសចរណ៍គៅតមតាំបន់
ធទសចរណ៍សាំខាន់ៗប្គរប់្ោនណ់ រឬគទ? 

ប្គរប់្ោន-់មនិប្គរប់្ោន ់ ១ 

 

(ែតល់ពិនទុ ១/១៤ ននពនិទុសរុបរបសសូ់ចនាករធោលននធេដ្ឋនរចនាសរព័នធ និងសរនបទាធទសចរណ៍) 
 

ការណណនំេម្រាបទ់ីម្រកុងសបកខភាព 
 

១. លកខណវិៃចិឆយ័ T៣.១ 
“គតើានរជនឈរណឌលព័ត៌ោនធទសចរណ៍គៅតមតាំបន់ធទសចរណ៍សាំខាន់ៗប្គរប់្ោនណ់ រឬគទ?” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិនទ ុប្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោនប្រប់ប្ោន”់ 

 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ មជឈមណឌ លពត័ា៌នគទសចរណ៍ សាំគៅ ល់ទីរណនលងសប្ារផ់តល់ពត័ា៌ន 

ពិគសសពត័ា៌នទរទ់ងនងឹគទសចរណ៍គៅរនុងទីប្រុងគនេះ្្ល់  ូចជា៖ 
ពត័ា៌នអាំពីរមណីយោឋ ន អាហរោឋ ន រណនលងស្អន រគ់ៅ ពធី្ីរុណយគផសងៗ 
រមណីយោឋ នគទសចរណ៍ នងិសរមមភាពរាំស្អនតគផសងៗជាគ ើម  ល់ស្អធ្លរណជន
ទូគៅ ពិគសសគភញៀវគទសចរណ លចូលមរទសសនរាំស្អនត។ 

២ តាំរនគ់ទសចរណ៍សាំខ្ន់ៗ  
(រមណីយោឋ នសាំខ្ន់ៗ ) 

សាំគៅ ល់រមណីយោឋ នគទសចរណ៍ទាំងឡាយណគៅតមទីប្រុងគររខភាពណ ល
ជាធោលធៅសាំខានន់នការទសនសនារបស់ធភញៀវធទសចរណ លចូលមរទសសន
រាំស្អនតរនុងទីប្រងុគររខភាពគនេះ។  
ឧទាេរណ៍៖គរើគៅទសសនប្រុងប្ពេះសី នុគឺគៅសាំរារលាំណ គៅតមគននរសមុប្ទ
ននររស់ប្រុង។ 

 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
 

គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័T៣.១តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពរង្ហា ញមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា
រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ចាំនួន” (ររាិណ) មជឈមណឌ លពត័ា៌នគទសចរណ៍គៅរនុងណ នសមតែរចិចររស់ទីប្រុង
គររខភាព។  ូគចនេះ ទីប្រងុគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំនួនគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ រ.ជ.វ.ទ. គធ្វើការវាយ
តនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៤ គឺ៖ 
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- ពត័ា៌នអាំពីចាំននួនិងទីតាំងទរីមណីយោឋ នសាំខ្ន់ៗ (ណ លាន) 
- ពត័ា៌នអាំពីចាំននួ និងទីតាំងមជឈមណឌ លពត័ា៌នគទសចរណ៍(ណ លាន) 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវប្គរប់្គងគៅតមមជឈមណឌ លពត័ា៌នគទសចរណ៍ទាំងគនេះ 
- រង្ហា ញថ្នានមជឈមណឌ លពត័ា៌នគទសចរណ៍ប្គរប់្ោន។់ 
 

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័T៣.១ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៤ ខ្ងគលើ។ 
  

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័T៣.១ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពីទ ី
រមណីយោឋ ន 
សាំខ្ន់ៗ  

ប្សងស់ែិតិអាំពីទីរមណីយោឋ នសាំខ្ន់ៗ ទាំង
ឡាយ ណ លសែិតរនុងណ នសមតែរិចចររស់ខ្លួន
រនុងតរាងគាំរមូយួណ លានរញ្ហា រព់ីប្រគភទ 
និងពត័ា៌នគផសងៗអាំពីទរីណនលងទាំងគនេះ  

- តរាងសប្មងស់ែិតិ119ណ លានការរញ្ហា រ់
ពីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

និង គរៀរចាំជាណផនទីទីប្រុងណ លានគៅរញ្ហា រ់
ចាំនុចទីតាំងទីរមណីយោឋ នទាំងគនេះ 

- ណផនទីរ ឋបាលណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរចិច 

២ ពត័ា៌នអាំពីមជឈ-
មណឌ លពត័ា៌ន
គទសចរណ៍ 

ប្សងស់ែិតិអាំពីមជឈមណឌ លពត័ា៌នគទសចរណ៍ 
ណ លសែិតរនុងណ នសមតែរចិចររស់ខ្លួនរនុង
តរាងគាំរមូយួណ លានរញ្ហា រព់ីប្រគភទ 
និងពត័ា៌នគផសងៗអាំពីទរីណនលងទាំងគនេះ  

- តរាងសប្មងស់ែិតិ120ណ លានការរញ្ហា រព់ី
អាជាញ ធ្រានសមតែរចិច 

និង គរៀរចាំជាណផនទីទីប្រុងណ លានគៅរញ្ហា រ់
ចាំនុចទីតាំងទាំងគនេះ 

- ណផនទីរ ឋបាលណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរចិច 

៣ វតតានអនរទទួល
ខុ្សប្តូវ 

គរៀរចាំឲ្យានជាអងាភាពមយួណ លាន
សាសភាពនិងយនតការប្គរប់្ោនស់ប្ារ់
អនុវតតការង្ហរគនេះ 

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា 
ឬលិខ្ិតរទោឋ ន នទគទៀតណ លានតនមល
គសមើសតីពីការចាតត់ាំងសាសភាពអនរណ ល
ប្តូវរាំគពញការង្ហរគនេះ។  

៤ ានមជឈមណឌ ល
ពត័ា៌នគទសចរណ៍
ប្គរប់្ោន ់

គរៀរចាំជាគសចរតីគប្មច  ីកា ឬលិខ្ិតរទោឋ ន
 នទគទៀតណ លានតនមលគសមើណ លរញ្ហា រា់ន
មជឈមណឌ លពត័ា៌នគទសចរណ៍រនុងចាំនួន 
ប្គរប់្ោន ់

- គសចរតីសគប្មច ឬ ីកា ឬលិខ្ិតរទោឋ ន 
 នទគទៀតណ លានតនមលគសមើសតីពីការ
ចាតត់ាំងសាសភាពអនរណ លប្តូវរាំគពញ
ការង្ហរគនេះ។  

 

T៤. េចូនករលអំិត្នៃទីតាំងលកទ់ំៃិញ 

 

                                              
119 តារាងទី ២៤ 
120 តារាងទី ០១ 
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 សូចនររលមាតិសតីពីទីតាំងលរទ់ាំនិញ គឺានគោលរាំណងចងាុលរង្ហា ញ ល់ទីប្រុងគររខភាពគ ើមប ី គផ្ៀង្្តគ់មើល
ថ្នគតើទីប្រុងគររខភាពបានគិតគូរពីការគរៀរចាំទីតាំងលរទ់ាំនញិគ ើមបសីប្មួល ល់លរខខ្ណឌ រស់គៅររស់ប្រជាជនរនុងទីប្រុងឬ
គទ? ឬរថ៏្នគតើទីប្រុងគររខភាពបានគរៀរចាំរមមវធិ្ីប្រមូលផតុ ាំអាជីវរររគងើកតជាមជឈមណឌ លពាណិជារមមគៅរនុងទីប្រុង/ខ្ណឌ ររស់
ខ្លួនឬគទ? ទីប្រុងគររខភាពនមីយួៗគួរណតគរៀរចាំឲ្យានផាររាប្តីគៅរនុងទីប្រុងររស់ខ្លួន គ ើមបជីាការទរទ់ញគភញៀវគទសចរឲ្យ
ចូលរមួនាំគចញផលិតផលទាំងគនេះ។ រនុងនយ័គនេះគឺចូលរមួ ល់ផលិតផលរនុងប្សុរ ូចជាផលិតផលសិរបរមម (រស្តនតរគឈើ
តាញ......) ឬ( ូល ្មងួ)ជាគ ើម។ 

តរាងខ្ងគប្កាមគនេះរង្ហា ញអាំពីលរខណវនិិចឆយ័ទាំង ០២ ននសូចនររលមាតិT៤ និងជារមមវតែុននការពិភារាគ ើមបី
គធ្វើការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខភាព។ 

 
លកខណវិៃចិឆយ័នៃការវាយត្នមៃ ការវាយត្នមៃ ពិៃទ ុ

T៤.១.គតើានរជនឈរណឌលពាណិជជករម(Shopping center) គៅ
រនុងទីប្រុងណ រឬគទ? 

យ៉ា ងគហចណស់១ ១ 

T៤.២.គតើានែនាររាប្តីគៅរនុងទីប្រុងណ រឬគទ? យ៉ា ងគហចណស់១ ១ 
 

(ែតល់ពិនទុ ២/១៤ ននពិនទុសរុបរបសសូ់ចនាករធោលននធេដ្ឋនរចនាសរព័នធ និងសរនបទាធទសចរណ៍) 
 

ការណណនំេម្រាបទ់ីម្រកុងសបកខភាព 
 

១. លកខណវិៃចិឆយ័ T ៤.១ 
“គតើានរជនឈរណឌលពាណជិជករម(Shopping center) គៅរនុ ងទីប្រុងណ រឬគទ?” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិនទបុ្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោនយ នងធោចណស់១” 
 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ មជឈមណឌ ល
ពាណិជារមម 

សាំគៅ ល់ទីផារទាំនិញទាំងឡាយណ ណ លប្តូវបានគរៀរចាំគឡើងតមរគចចរវទិាសមយ័ទាំគនើរ 
គ ើយសែិតរនុងទីរទិជិត (ការពារពីខ្យល់ ពនលឺប្ពេះអាទិតយ គភលៀង...) និងានតូរ សតង ់ឬហងលរ ់
ទាំនិញគប្ចើនប្រគភទ (លរម់ាូរអាហរ ប្តី ស្អច ់នាំ ចាំណី សាំគលៀររាំពារ ់ឧរររណ៍គប្រើប្បាស់ 
គប្គឿងគអឡិចប្តូនិច...) គៅផតុ ាំោន  និងភាា រោ់ន គោយផលូវគ ើរណ លានលរខណៈង្ហយប្សួល 
និងសែិតគៅរនុងទីរិទជិតគនេះណ រ។ 

 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័T៤.១តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពរង្ហា ញមរ រ.ជ.វ.ទ.សប្ារជ់ារមមវតែុ

ននការវាយតនមលគនេះ គ ឺ “ចាំននួ” (ររាិណ) មជឈមណឌ លពាណិជារមម (Shopping Center) គៅរនុងទីប្រុងគររខភាព។  ូគចនេះ 
ទីប្រុងគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំននួគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ រ.ជ.វ.ទ.គធ្វើការវាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៣ គ៖ឺ 
- ពត័ា៌នអាំពីចាំននួ និងទីតាំងមជឈមណឌ លពាណិជារមម(ណ លាន) 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវប្គរប់្គងគៅតមមជឈមណឌ លពាណិជារមមទាំងគនេះ 
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- រង្ហា ញអាំពីសរមមភាព ាំគណើ រការជារណ់សតងររស់មជឈមណឌ លពាណិជារមមទាំងគនេះ 
 

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័T៤.១ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៣ ខ្ងគលើ។ 
  

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័T៤.១ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពមីជឈមណឌ ល 
ពាណិជារមមណ លាន 

ប្សងស់ែិតិអាំពីមជឈមណឌ លពាណិជារមម
ទាំងឡាយ ណ លសែិតរនុងណ នសមតែរចិច
ររស់ខ្លួនរនុងតរាងគាំរមូយួណ លាន
រញ្ហា រព់ីប្រគភទ នងិពត័ា៌នគផសងៗអាំពទីី
រណនលងទាំងគនេះ  

- តរាងសប្មងស់ែិតិ121ណ លានការរញ្ហា រព់ី
អាជាញ ធ្រានសមតែរចិច 

និង 
គរៀរចាំណផនទីទីប្រុងណ លានគៅរញ្ហា រ់
ចាំនុចទីតាំងមជឈមណឌ លពាណិជារមម
ទាំងគនេះ។ 

- ណផនទីរ ឋបាលណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរចិច 

២ វតតានអនរទទួលខុ្ស
ប្តូវ 

រង្ហា ញវតតាននីតរិុគាល ឬររូវន័តរុគាល 
ណ លានសាសភាពជាអនរប្គរប់្គង 
គលើមជឈមណឌ លពាណិជារមមនីមយួៗ 

- លិខ្ិតរទោឋ នគតិយុតតណ លានតនមលអាច 
រញ្ហា រព់ីសាសភាពជាអនរប្គរប់្គងគលើ 
មជឈមណឌ លពាណិជារមមនមីយួៗ 

៣ សរមមភាព ាំគណើ រការ 
ជារណ់សតង 

គរៀរចាំជាតរាងកាលវភិាគគា៉ា ង ាំគណើ រការ
ររស់មជឈមណឌ លពាណិជារមមទាំងគនេះ 

- តរាងពត័ា៌នណ លានការរញ្ហា រព់ី   
អាជាញ ធ្រទីប្រុង/ខ្ណឌ គររខភាព 

 
២. លកខណវិៃិចឆយ័ T៤.២ 
“គតើានែនាររាប្តគីៅរនុ ងទីប្រងុណ រឬគទ?” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិនទបុ្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោនយ នងធោចណស់រួយ” 

 

 
 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ ផាររាប្ត ី សាំគៅ ល់ទីផារទាំងឡាយណណ លគរើរលរគ់ៅគពលយររ់នុងគោលរាំណ

ងសាំរារឲ់្យគភញៀវគទសចរគ ើរលាំណ រាំស្អនត ឬគ ើរទិញររស់រររវតែុអនុសាវរយី ៍
ឬផលររ់ស់ជាតិអាហរ ណ លមនិសាំគៅគៅគលើទីផារណ លលរឧ់រគភាគ
ររគិភាគ ឬសាភ រៈររកិាខ គប្រើប្បាស់ប្រចាាំនែៃគនេះគទ។ 

                                              
121 តារាងទី ០១ 
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ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័T៤.២តប្មវូឲ្យទីប្រុងគររខភាពរង្ហា ញមរ រ.ជ.វ.ទ. សប្ារជ់ា

រមមវតែុននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ចាំនួន” (ររាិណ) ផាររាប្តីគៅរនុងទីប្រុងគររខភាព។  ូគចនេះ ទីប្រងុគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវ
លរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំននួគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យគណៈ រ.ជ.វ.ទ. គធ្វើការវាយតនមល។ 
 លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៣ គ៖ឺ 
- ពត័ា៌នអាំពីចាំននួ និងទីតាំងផាររាប្តី(ណ លាន) 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវប្គរប់្គងគៅតមផាររាប្តីទាំងគនេះ 
- រង្ហា ញអាំពីសរមមភាព ាំគណើ រការជារណ់សតងររស់ផាររាប្តទីាំងគនេះ 
 

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័T៤.២ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៣ ខ្ងគលើ។ 
  

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័T៤.២ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពផីារ 
រាប្តីណ លាន 

ប្សងស់ែិតិអាំពីផាររាប្តីទាំងឡាយណ លសែិត
រនុងណ នសមតែរិចចររស់ខ្លួនរនុងតរាងគាំរមូយួ
ណ លានរញ្ហា រព់ីប្រគភទ នងិពត័ា៌ន
គផសងៗអាំពទីីរណនលងទាំងគនេះ  

- តរាងសប្មងស់ែិតិណ លានការរញ្ហា រព់ី 
អាជាញ ធ្រានសមតែរចិច 

និង គរៀរចាំណផនទីទីប្រុងណ លានគៅរញ្ហា រច់ាំនុច
ទីតាំងផាររាប្តីទាំងគនេះ។ 

- ណផនទីរ ឋបាលណ លានការរញ្ហា រព់ីអាជាញ ធ្រ
ានសមតែរចិច 

២ វតតានអនរទទួល
ខុ្សប្តូវ 

រង្ហា ញវតតាននីតរិុគាល ឬររូវន័តរុគាលណ ល 
ានសាសភាពជាអនរប្គរប់្គងគលើផារ 
រាប្តីនីមយួៗ 

- លិខ្ិតរទោឋ នគតិយុតតណ លានតនមលអាច 
រញ្ហា រព់ីសាសភាពជាអនរប្គរប់្គងគលើ 
ផាររាប្តីនីមយួៗ 

៣ សរមមភាព ាំគណើ រ
ការជារណ់សតង 

គរៀរចាំជាតរាងកាលវភិាគគា៉ា ង ាំគណើ រការ 
ររស់ផាររាប្តីទាំងគនេះ 

- តរាងពត័ា៌នណ លានការរញ្ហា រព់ី 
អាជាញ ធ្រទីប្រុងគររខភាព 

 
 
 

T៥. េចូនករលអំិត្នៃកម្រមតិ្ភាពសពញចិត្រីបេស់ភញៀវសទេចរ 
 
ភាពគពញចិតតររស់គភញៀវគទសចរប្តូវបានរាររ់ញ្ចូ លជាសូចនររលមាតិរនុងសូចនររគោលរនុងគនេះគោយគ តុថ្ន 

ការសង្ព់ីរប្មតិគពញចិតតននគភញៀវគទសចរណ៍គឺជាអវីណ លទីប្រុងគររខភាពប្តូវណតយរចិតតទុរោរ ់  ូគចនេះ ការវាស់សង្ព់ីរប្មតិ
គពញចិតតររស់គភញៀវគទសចរចាំគពាេះទីប្រុងគររខភាព(ភាពគពញចិតតររស់គភញៀវគទសចរទរទ់ងគៅនឹងអារមមណ៍ររស់គភញៀវគទសចរ
គលើគោលគៅទសសនណមយួរន្រព់ីបានទសសន ឬបានទញយររទពិគស្អធ្ពីទីតាំងគនេះរចួគ ើយ)គឺគធ្វើជាប្រចាាំនាស 
គ ើមបណីសវងយល់អាំពីចាំនុចលា រាំ ុស ឬរងវេះខ្តណ លានទរទ់ងគៅនឹងការអនុវតតររស់ទីប្រុងគររខភាព និងគ ើមបណីរលមា
ចាំនុចខ្វេះខ្ត។ សូចនររលមាតិគនេះសាំគៅជប្មុញឲ្យទីប្រុងគររខភាពចាតនូ់វវធិ្លនការគផសងៗគ ើមបគីលើររមពស់ និងណរលមា
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គសវារមម និងសមបទគផសងៗររស់ខ្លួនគ ើមបគីធ្វើយ៉ា ងណឲ្យគភញៀវគទសចរកានណ់តគពញចិតត។ ប្រសិនគរើទីប្រុងគររខភាពណ
មយួអាចគធ្វើឲ្យគភញៀវគទសចរ ទទួលនូវអារមមណ៍គពញចិតតគពញគែលើមគនេះ គទសចរទាំងគនេះភាគគប្ចើននឹងប្តលរម់រមតងគទៀត
(Repeat tourist) និងអាចឈាន ល់ការជួយ ផសពវផាយរនតអាំពីទីប្រុងគនេះ ល់មតិតភរតិ ញាតិមតិតររស់ពួរោតណ់ែមគទៀត 
(គនេះជាការជួយ ផសពវផាយគោយមនិគិតប្បាររ់នប្ម)។ 

តរាងខ្ងគប្កាមគនេះរង្ហា ញអាំពីលរខណវនិិចឆយ័ទាំង ០៣ ននសូចនររលមាតិT៥ នងិជារមមវតែុននការពិភារាគ ើមបី
គធ្វើការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខភាព។ 

 
លកខណវិៃចិឆយ័នៃការវាយត្នមៃ ការវាយត្នមៃ ពិៃទ ុ

T៥.១. ភាគរយននចាំនួនគភញៀវគទសចរណ លគពញចិតតចាំគពាេះការ
ស្វនររន៍រាក់ទាក់ររស់ប្បជាជនរូលដ្ឋនន 

យ៉ា ងគហចណស់៧០% ១ 

T៥.២. ភាគរយននចាំនួនគភញៀវគទសចរណ លគពញចិតតចាំគពាេះភាពស្អនត
ធៅតារទីររណីយដ្ឋននសាំខាន់ៗ និងសរនបទា ធទសចរណ ៍

យ៉ា ងគហចណស់៧០% ១ 

T៥.៣. ភាគរយននចាំនួនគភញៀវគទសចរ ណ លគពញចិតតចាំគពាេះការតបុ
ផតងលរអធៅតារទីររណីយដ្ឋននសាំខាន់ៗ នងិសរនបទា
ធទសចរណ ៍

យ៉ា ងគហចណស់៧០% ១ 

 

(ែតល់ពិនទុ ៣/១៤ ននពិនទុសរុបរបសសូ់ចនាករធោលននធេដ្ឋនរចនាសរព័នធ និងសរនបទាធទសចរណ៍) 
 

ការណណនំេម្រាបទ់ីម្រកុងសបកខភាព 
 

១. លកខណវិៃចិឆយ័ T៥.១ 
“ភាគរយននចាំនួនគភញៀវគទសចរណ លគពញចិតតចាំគពាេះការស្វនររន៍រាក់ទាក់ររស់ប្បជាជនរូលដ្ឋនន” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិនទបុ្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោនចាំនួនធភញៀវធទសចរយ នងធោចណស់ ៧០%ននចាំននួធទសចរសរុប
ោនការធពញចិតតចាំធពាោះការស្វនររន៍រាក់ទាក់របស់ប្បជាជនរូលដ្ឋនន” 

 
 
 
 
 
 
 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ ការស្អវ គមនរ៍ារទ់រ ់ សាំគៅ ល់ការស្អវ គមនត៍មណរររ ិសណឋ ររិចច (ណ លអាចជាគសវារមមគផសងៗណ ល 

ផតល់ជូន ឬអាររបរិរយិប្បាប្ស័យទរទ់ងតមររូភាពគផសងៗ)។ 
២ ប្រជាជនមូលោឋ ន សាំគៅ ល់ប្បជាពលរដឋទូធៅណ លរស់គៅ និងានអប្តនុរូលោឋ នគៅរនុងណ នសមតែរចិច

រ ឋបាលររស់ទីប្រុងគររខភាពគនេះ គទេះជាប្រជាពលរ ឋគនេះប្ររររររអវីរគ៏ោយ។  
៣ ភាពស្អា ត ភាពស្អា តអាចរាំណតប់ានតមរយៈអវតតាននូវសោសធាត៣ុគឺ៖ ភាពរខ្វរ ់សាំរាម/ការ

សាំណល់គផសងៗណ លគៅរាយបា៉ា យ និងរលិនមនិលា។ 
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៤ ទីរមណីយោឋ ន 
សាំខ្ន់ៗ  

សាំគៅ ល់រមណីយោឋ នគទសចរណ៍ទាំងឡាយណគៅតមទីប្រុងគររខភាពណ លជាធោល
ធៅសាំខាន់ននការទសនសនារបស់ធភញៀវធទសចរណ លចូលមរទសសនរាំស្អនតរនុងទីប្រុងគររខភាព
គនេះ។  
ឧទាេរណ៍៖គរើគៅទសសនប្រុងប្ពេះសី នុគឺគៅសាំរារលាំណ គៅតមគននរសមុប្ទននររស់
ប្រុង។ 

៥ សមបទគទសចរណ៍ សាំគៅ ល់ទីតាាំងធសវាករមទាំងឡាយណណ លរាំគរ ើឲ្យ ល់វស័ិយគទសចរណ៍។  
 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័T៥.១ តប្មូវឲ្យទីប្រុងគររខភាពរង្ហា ញមររ.ជ.វ.ទ.សប្ារជ់ារមមវតែុ

ននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ចាំននួ” (ររាិណ) គភញៀវគទសចរណ លានការគពញចិតតចាំគពាេះការស្អវ គមនរ៍ារទ់ររ់រស់ប្រជាជន
មូលោឋ នណ លចូលមរទសសនរាំស្អនតគៅរនុងទីប្រុងគររខភាព។ ទីប្រងុគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវមយួចាំនួន 
គ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ រ.ជ.វ.ទ.គធ្វើការវាយតនមល។ លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៤ គឺ៖ 
- ពត័ា៌នអាំពីសែិតិគទសចរណ លចូលមរទសសនរាំស្អនតរនុងទីប្រុងគររខភាព 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវប្គរប់្គងគលើរិចចការង្ហរចុេះស្្អរសង្ម់តិគនេះ 
- ឯរស្អររប្មងសាំនួរណ លបានគរៀរចាំគឡើង 
- រង្ហា ញអាំពីលទធផលននការស្្អរសង្ម់តិណ លទទួលបានការគពញចិតតពីគភញៀវគទសចរយ៉ា ងតចិ៧០% 
 

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័T៥.១ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៣ ខ្ងគលើ។ 
  

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័T៥.១ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពីគភញៀវ
គទសចរ(ណ លាន) 

ប្សងស់ែិតិអាំពីចាំនួនគភញៀវគទសចរណ លាន  
ចុេះរនុងគាំរមូយួ 

- តរាងសប្មងស់ែិតិណ លានការរញ្ហា រព់ី
អាជាញ ធ្រានសមតែរចិច 

២ វតតានអនរទទួល
ខុ្សប្តូវ 

រង្ហា ញវតតាននីតរិុគាល ឬររូវន័តរុគាលណ ល
ានសាសភាពជាអនរទទលួអនុវតតការង្ហរ
គធ្វើការស្្អរសង្ម់តិគនេះ 

- លិខ្ិតរទោឋ នគតិយុតតណ លានតនមលអាច
រញ្ហា រព់ីសាសភាពជាអនរទទួលអនុវតត
ការង្ហរគនេះ 

៣ ឯរស្អររប្មងសាំនួរ គរៀរចាំជារប្មងសាំនួរសប្ារចុ់េះគធ្វើការស្្អរ
សង្ម់តិអាំពីភាពគពញចតិតររស់គទសចរចាំគពាេះ
ការស្អវ គមនរ៍ារទ់ររ់រស់ប្រជាជនមូលោឋ ន 

- ឯរស្អររប្មងសាំនួរណ លានការរញ្ហា រ់
សុពលភាពពីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

៤ លទធផលននការ
ស្្អរសង្ម់ត ិ

គរៀរចាំជាតរាងសប្មងស់ែិតិណ លបានមរពីការ
ស្្អរសង្ម់ត ិ

- តរាងពត័ា៌ន122ណ លានការរញ្ហា រព់ី
អាជាញ ធ្រទីប្រុងគររខភាព 

និង 
គធ្វើការវាយតាំនលគលើទិនននយ័ណ លប្រមូលបាន 
គោយរញ្ហា ររ់ង្ហា ញថ្នានគភញៀវទសចរយ៉ា ង
តិច៧០%ននចាំនួនសររុណ លបានគធ្វើការស្្អរ

- លិខ្ិតរទោឋ នគតិយុតតណ លានការរញ្ហា រ់
សុពលភាពពីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

                                              
122 តារាងទី៤៧ 
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សង្ម់តិានការគពញចតិតចាំគពាេះការស្អវ គមន៍
រារទ់ររ់រស់ប្រជាជនមូលោឋ ន 

 
២. លកខណវិៃិចឆយ័ T៥.២ 
“ភាគរយននចាំនួនគភញៀវគទសចរណ លគពញចិតតចាំគពាេះភាពស្អនតគៅតមទីររណីយដ្ឋននសាំខាន់ៗ និង 
សរនបទាធទសចរណ៍” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិនទបុ្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោនចាំនួនធភញៀវធទសចរយ នងធោចណស់ ៧០%ននចាំននួធទសចរសរុប
ោនការធពញចិតតនឹងភាពស្អនតជារួររបស់ររណីយដ្ឋននសាំខាន់ៗ និងសរនបទាធទសចរ” 

 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
១ ភាពស្អា ត ភាពស្អា តអាចរាំណតប់ានតមរយៈអវតតាននូវសោសធាត៣ុគឺ៖ ភាពរខ្វរ ់សាំរាម/ការ

សាំណល់គផសងៗណ លគៅរាយបា៉ា យ និងរលិនមនិលា។ 
២ ទីរមណីយោឋ ន 
សាំខ្ន់ៗ  

សាំគៅ ល់រមណីយោឋ នគទសចរណ៍ទាំងឡាយណគៅតមទីប្រុងគររខភាពណ លជាធោល
ធៅសាំខាន់ននការទសនសនារបស់ធភញៀវធទសចរណ លចូលមរទសសនរាំស្អនតរនុងទីប្រុង/ខ្ណឌ
គររខភាពគនេះ។  
ឧទាេរណ៍៖គរើគៅទសសនប្រុងប្ពេះសី នុគឺគៅសាំរារលាំណ គៅតមគននរសមុប្ទននររស់
ប្រុង។ 

៣ សមបទគទសចរណ៍ សាំគៅ ល់ទីតាាំងធសវាករមទាំងឡាយណណ លរាំគរ ើឲ្យ ល់វស័ិយគទសចរណ៍។  
 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័T៥.២ តប្មូវឲ្យទីប្រុងគររខភាពរង្ហា ញមររ.ជ.វ.ទ.សប្ារជ់ារមមវតែុ

ននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ចាំនួន” (ររាិណ) គភញៀវគទសចរណ លានការគពញចិតតចាំគពាេះភាពស្អា តគៅតមទីរមណីយោឋ ន
សាំខ្ន់ៗ  និងសមបទគទសចរណ៍ណ លានគៅរនុងទីប្រងុគររខភាព។  ូគចនេះ ទីប្រុងគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវ
មយួចាំនួនគ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ រ.ជ.វ.ទ.គធ្វើការវាយតនមល។ លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៤ គ៖ឺ 
- ពត័ា៌នអាំពីសែិតិគទសចរណ លចូលមរទសសនរាំស្អនតរនុងទីប្រុងគររខភាព 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវប្គរប់្គងគលើរិចចការង្ហរចុេះស្្អរសង្ម់តិគនេះ 
- ឯរស្អររប្មងសាំនួរណ លបានគរៀរចាំគឡើង 
- រង្ហា ញអាំពីលទធផលននការស្្អរសង្ម់តិណ លទទួលបានការគពញចិតតពីគភញៀវគទសចរយ៉ា ងតចិ៧០% 
 

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័T៥.២ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៤ ខ្ងគលើ។ 
  

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័T៥.២ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
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១ ពត័ា៌នអាំពីគភញៀវ
គទសចរណ លាន 

ប្សងស់ែិតិអាំពីចាំនួនគភញៀវគទសចរណ លាន  
ចុេះរនុងគាំរមូយួ 

- តរាងសប្មងស់ែិតិណ លានការរញ្ហា រព់ ី
អាជាញ ធ្រានសមតែរចិច 

២ វតតានអនរទទួល
ខុ្សប្តូវ 

រង្ហា ញវតតាននីតរិុគាល ឬររូវន័តរុគាលណ ល
ានសាសភាពជាអនរទទលួអនុវតតការង្ហរ
គធ្វើការស្្អរសង្ម់តិគនេះ 

- លិខ្ិតរទោឋ នគតិយុតតណ លានតនមលអាច
រញ្ហា រព់ីសាសភាពជាអនរទទួលអនុវតត
ការង្ហរគនេះ 

៣ ឯរស្អររប្មងសាំនួរ គរៀរចាំជារប្មងសាំនួរសប្ារចុ់េះគធ្វើការស្្អរ
សង្ម់តិអាំពីភាពគពញចតិតររស់គទសចរចាំគពាេះ
ភាពស្អា តគៅតមទីរមណីយោឋ នសាំខ្ន់ៗ
និងសមបទគទសចរណ៍ណ លាន 

- ឯរស្អររប្មងសាំនួរណ លានការរញ្ហា រ់
សុពលភាពពីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

៤ លទធផលននការ
ស្្អរសង្ម់ត ិ

គរៀរចាំជាតរាងសប្មងស់ែិតិណ លបានមរព ី
ការស្្អរសង្ម់ត ិ

- តរាងពត័ា៌ន123ណ លានការរញ្ហា រព់ី
អាជាញ ធ្រទីប្រុងគររខភាព 

និង 

គធ្វើការវាយតាំនលគលើទិនននយ័ណ លប្រមូលបាន 
គោយរញ្ហា ររ់ង្ហា ញថ្នានគភញៀវទសចរយ៉ា ង
តិច៧០%ននចាំនួនសររុណ លបានគធ្វើការស្្អរ
សង្ម់តិានការគពញចតិតចាំគពាេះភាពស្អា ត
គៅតមទីរមណីយោឋ នសាំខ្ន់ៗ  នងិសមបទ
គទសចរណ៍ 

- លិខ្ិតរទោឋ នគតិយុតតណ លានការរញ្ហា រ់
សុពលភាពពីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

 
៣. លកខណវិៃិចឆយ័ T៥.៣ 
“ភាគរយននចាំនួនគភញៀវគទសចរណ លគពញចិតតចាំគពាេះការតុរណតងលមាគៅតមទីររណីយដ្ឋននសាំខាន់ៗ និងសរនបទា
ធទសចរណ៍” 
“នឹងផតល់ជូន ១ពិនទបុ្រសិនគរើអាចរង្ហា ញថ្នោនចាំនួនធភញៀវធទសចរយ នងធោចណស់ ៧០%ននចាំននួធទសចរសរុប
ោនការធពញចិតតនឹងការតុបផតងលរអរធៅតារទីររណីយដ្ឋននសាំខាន់ៗ និងសរនបទាធទសចរណ៍ផដលោន” 

 

ក. សេចក្តពីៃយលព់ាកយរៃៃលឹះ 
 

ល.រ ពាកយរៃៃលឹះ សេចក្តពីៃយល ់
២ ទីរមណីយោឋ ន
សាំខ្ន់ៗ  

សាំគៅ ល់រមណីយោឋ នគទសចរណ៍ទាំងឡាយណគៅតមទីប្រុងគររខភាពណ លជាធោល
ធៅសាំខាន់ននការទសនសនារបស់ធភញៀវធទសចរណ លចូលមរទសសនរាំស្អនតរនុងទីប្រុងគររខភាព
គនេះ។  
ឧទាេរណ៍៖គរើគៅទសសនប្រុងប្ពេះសី នុគឺគៅសាំរារលាំណ គៅតមគននរសមុប្ទននររស់
ប្រុង។ 

៣ សមបទគទសចរណ៍ សាំគៅ ល់ទីតាាំងធសវាករមទាំងឡាយណណ លរាំគរ ើឲ្យ ល់វស័ិយគទសចរណ៍។  
 

ខ. លកខខណឌ ត្ម្រមូវ 
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គយើងសគងកតគ ើញថ្ន អវីណ លលរខណវនិិចឆយ័T៥.៣ តប្មូវឲ្យទីប្រុងគររខភាពរង្ហា ញមររ.ជ.វ.ទ.សប្ារជ់ារមមវតែុ
ននការវាយតនមលគនេះ គឺ “ចាំនួន” (ររាិណ) គភញៀវគទសចរណ លគពញចិតតចាំគពាេះការតុរណតងលមាគៅតមទីរមណីយោឋ ន
សាំខ្ន់ៗ  និងសមបទគទសចរណ៍ណ លានគៅរនុងទីប្រងុគររខភាព។  ូគចនេះ ទីប្រុងគររខភាពប្តូវរង្ហា ញនូវលរខខ្ណឌ តប្មូវ
មយួចាំនួន គ ើមបជីាទុនសប្ារឲ់្យ រ.ជ.វ.ទ.គធ្វើការវាយតនមល។ លរខខ្ណឌ តប្មូវទាំងគនេះាន ០៤ គ៖ឺ 
- ពត័ា៌នអាំពីសែិតិគទសចរណ លចូលមរទសសនរាំស្អនតរនុងទីប្រុងគររខភាព 
- រង្ហា ញអាំពីវតតានអនរទទួលខុ្សប្តូវប្គរប់្គងគលើរិចចការង្ហរចុេះស្្អរសង្ម់តិគនេះ 
- ឯរស្អររប្មងសាំនួរណ លបានគរៀរចាំគឡើង 
- រង្ហា ញអាំពីលទធផលននការស្្អរសង្ម់តិណ លទទួលបានការគពញចិតតពីគភញៀវគទសចរយ៉ា ងតចិ៧០% 
 

ខ្ងគប្កាមគនេះ ជាការពិភារាគលើលរខខ្ណឌ តប្មូវររស់លរខណវនិិចឆយ័T៥.៣ រ ូ៏ចជាការណណនាំ ល់ទីប្រុងគររខ
ភាពនូវចាំនុចគនលឹេះគ ើមបរីាំគពញលរខខ្ណឌ តប្មូវទាំង ០៤ ខ្ងគលើ។ 
  

តារាងពិភាកាអំពីលកខខណឌ ត្ម្រមូវនៃលកខណវិៃិចឆយ័T៥.៣ 
ល.រ លកខខណឌ  ការបំសពញលកខខណឌ  ភេីុតាងបញ្ជា ក ់
១ ពត័ា៌នអាំពីគភញៀវ
គទសចរណ លាន 

ប្សងស់ែិតិអាំពីចាំនួនគភញៀវគទសចរណ លាន  
ចុេះរនុងគាំរមូយួ 

- តរាងសប្មងស់ែិតិណ លានការរញ្ហា រព់ី
អាជាញ ធ្រានសមតែរចិច 

២ វតតានអនរទទួល
ខុ្សប្តូវ 

រង្ហា ញវតតាននីតរិុគាល ឬររូវន័តរុគាលណ ល 
ានសាសភាពជាអនរទទលួអនុវតតការង្ហរ
គធ្វើការស្្អរសង្ម់តិគនេះ 

- លិខ្ិតរទោឋ នគតិយុតតណ លានតនមលអាច 
រញ្ហា រព់ីសាសភាពជាអនរទទួលអនុវតត 
ការង្ហរគនេះ 

៣ ឯរស្អររប្មងសាំនួរ គរៀរចាំជារប្មងសាំនួរសប្ារចុ់េះគធ្វើការស្្អរ
សង្ម់តិអាំពីភាពគពញចតិតររស់គទសចរចាំគពាេះ 
ការតុរណតងលមាគៅតមទីរមណីយោឋ ន 
សាំខ្ន់ៗ  នងិសមបទគទសចរណ៍ 

- ឯរស្អររប្មងសាំនួរណ លានការរញ្ហា រ ់
សុពលភាពពីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 

៤ លទធផលននការ
ស្្អរសង្ម់ត ិ

គរៀរចាំជាតរាងសប្មងស់ែិតិណ លបានមរពីការ
ស្្អរសង្ម់ត ិ

- តរាងពត័ា៌ន124ណ លានការរញ្ហា រព់ី
អាជាញ ធ្រទីប្រុងគររខភាព 

និង 

គធ្វើការវាយតាំនលគលើទិនននយ័ណ លប្រមូលបាន 
គោយរញ្ហា ររ់ង្ហា ញថ្នានគភញៀវទសចរយ៉ា ង
តិច៧០%ននចាំនួនសររុណ លបានគធ្វើការស្្អរ
សង្ម់តិ ានការគពញចតិតចាំគពាេះការតុរណតង 
លមាគៅតមទីរមណីយោឋ នសាំខ្ន់ៗ  នងិ 
សមបទគទសចរណ៍ 

- លិខ្ិតរទោឋ នគតិយុតតណ លានការរញ្ហា រ ់
សុពលភាពពីអាជាញ ធ្រានសមតែរិចច 
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ឧបសម្ពន័្ធ 
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តារាងទី០១ 
ការណែន ាំៈ បេក្ខភាពត្រវូគូសសញ្ញា  “✓” ក្នុងត្េអេ់បៅក្នុងណននក្ទ ងឡាយណាណែលខ្លួនមាន 
 

តារាងសថិតិទីកន្ន្ែងសាធារណៈសំខាន្់ៗ នន្ទីក្កុង/ខណឌ .......................... 

ល.រ ឈ ម្ ោះ កាលបរិឈឆេទ 
សាងសង/់ឈរៀបឆ ំ

ទំហដំ ី ទីតាំង តំបន្ន់្ដលតាំងឈៅ ទំនាកទ់ំន្ង 
អ្នកទទលួខសុក្តវូ 

 ក. អ្គារសាធារណៈ 
១       

២       

…       

 ខ. តំបន្ន់បតង 

១       

២       

…       

 គ. សនួ្កមុារ 

១       

២       

…       

 ឃ. ទីតំាងសំរាបឈ់លងកីឡា 

១       
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២       

…       

 ង .ឆំណតរថយន្តក្កុង/ឈ្នួល 

១       

២       

…       

 ឆ. ឆំន្តសាធារណៈសំរាបយ់ាន្តជំន្ិោះទឈូៅ 

១       

២       

…       

 ឆ. បងគន្ស់ាធារណៈ 
១       

២       

…       

 ជ. រម្ណីយដ្ឋា ន្ឈទសឆរណ ៍

១       

២       

…       

 ឈ្. ម្ជឈម្ណឌ លពត័ម៌ាន្ 
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១       

២       

…       

 ញ. ទីផ្សារសំខាន្់ៗ  

១       

២       

…       

 ដ. ម្ជឈម្ណឌ លពាណិជជកម្ម 
១       

២       

…       

 ថ. ម្ណឌ លសខុភាព 

១       

២       

…       

       

 
ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី ....ណខ្ ............ ឆ្ន   ២០១...... 

អនក្ប្វើតារាង 
 

(ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  
(ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 151 

តារាងទី០២ 
គំរតូារាងសថិតិអ្ំពមី្ណឌ លសខុភាព 

ព័រ៌មានរេស់ត្ក្ុង/ខ្ែឌ .......... 
ចូរគូសសញ្ញា  “✓” ក្នុងត្េអេ់បៅក្នុងណននក្ទ ងឡាយណាណែលប្លើយរេនឹងស្ថថ នភាពត្ក្ងុ/ខ្ែឌ  រេស់អនក្ 

តារាងសថតិិអ្ំពមី្ណឌ លសខុភាពកពំងុដំឈណីរការសក្មាបឆ់្ន ំ ២០១... 
 ក .ម្ណឌ លសខុភាព (ឈសវាសាធារណៈ) 

ល.រ ឈ ម្ ោះ ទីតាំង 
លទធភាព 
ទទលួ 

ឆំន្នួ្បគុគល 
សខុាភិបាល 

ឈលខ 
ទំនាកទ់ំន្ង 

១      

២      

...      

ខ .ម្ណឌ លសខុភាពឯកជន្ 

ល.រ ឈ ម្ ោះ ទីតាំង 
លទធភាព 
ទទលួ 

ឆំន្នួ្បគុគល 
សខុាភិបាល 

ឈលខ 
ទំនាកទ់ំន្ង 

១      

២      

...      

      
      

 



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 152 

តារាងសថតិិអ្ំពមី្ណឌ លសខុភាព (គំឈរាង) សក្មាបឆ់្ន ំ ... 
 ក .ម្ណឌ លសខុភាព (ឈសវាសាធារណៈ) 

ល.រ ឈ ម្ ោះ ទីតាំង 
កាលបរិឈឆេទចាបឈ់ផ្សតីម្

ការដ្ឋា ន្ 
កាលបរិឈឆេទឈក្គាងន្ងឹដ្ឋកឲ់្យដំឈណីរការ 

១     

២     

...     

ខ .ម្ណឌ លសខុភាពឯកជន្ 

ល.រ ឈ ម្ ោះ ទីតាំង 
កាលបរិឈឆេទចាបឈ់ផ្សតីម្

ការដ្ឋា ន្ 
កាលបរិឈឆេទឈក្គាងន្ងឹដ្ឋកឲ់្យដំឈណីរការ 

១     

២     

...     

     
 

 
ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី ....ណខ្ ............២០១ឆ្ន   ......  

អនក្ប្វើតារាង 
 

(ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  
(ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 153 

តារាងទី០៣ 
គំរតូារាងសថិតិអ្ំពផី្សែូវថនល ់

ព័រ៌មានរេស់ត្ក្ុង/ខ្ែឌ .......... 
ចូរគូសសញ្ញា  “✓” ក្នុងត្េអេ់បៅក្នុងណននក្ទ ងឡាយណាណែលប្លើយរេនឹងស្ថថ នភាពត្ក្ងុ/ខ្ែឌ  រេស់អនក្ 

 

តារាងសថតិិអ្ំពផី្សែូវថនលស់ក្មាបឆ់្ន  ំ២០១... 
 ក .ផ្សែូវក្កាលឈៅស  ូ

ល.រ ឈ ម្ ោះ/ឈលខ ទីតាំង 
ក្រន្វង 
(ម្) 

ចាបឈ់ផ្សតីម្ 
ពី ដល ់

១      

២      

...      

ខ .ផ្សែូវក្កាលឈបតងុ 

ល.រ ឈ ម្ ោះ/ឈលខ ទីតាំង 
ក្រន្វង 
(ម្) 

ចាបឈ់ផ្សតីម្ 
ពី ដល ់

១      

២      

...      

គ .ក្រឈេទផ្សែូវឈផ្សេងឈទៀត 



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 154 

ល.រ ឈ ម្ ោះ/ឈលខ ទីតាំង 
ក្រន្វង 
(ម្) 

ចាបឈ់ផ្សតីម្ 
ពី ដល ់

១      

២      

...      

      

 
 
 
 
 
 

 

ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី ....ណខ្ ............២០១ឆ្ន   ......  
អនក្ប្វើតារាង 

 
(ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  

(ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 155 

តារាងទី០៤ 
គំរតូារាងសថិតិអ្ំពមី្ឈតយយសាលា ន្ងិសាលាបឋម្សកិា 

ព័រ៌មានរេស់ត្ក្ុង/ខ្ែឌ .......... 
ចូរគូសសញ្ញា  “✓” ក្នុងត្េអេ់បៅក្នុងណននក្ទ ងឡាយណាណែលប្លើយរេនឹងស្ថថ នភាពត្ក្ងុ/ខ្ែឌ  រេស់អនក្ 

 

តារាងសថតិិអ្ំពមី្ឈតយយសាលា ន្ិងសាលាបឋម្សិកាសក្មាបឆ់្ន ំ ២០១... 
ក .ម្ឈតយយសាលា 
ល.រ ឈ ម្ ោះ ទីតាំង ទំហំ (ម្២) ឆំន្នួ្ថ្នន កឈ់រៀន្ ឆំន្នួ្សសិេ (លទធភាពទទលួ) 
១      

២      

...      

ខ. បឋម្សិកា 
ល.រ ឈ ម្ ោះ ទីតាំង ទំហំ (ម្២) ឆំន្នួ្ថ្នន កឈ់រៀន្ ឆំន្នួ្សសិេ (លទធភាពទទលួ) 
១      

២      

...      

 
 
 
 
 
 

ប្វើបៅ .....................ថ្ងៃទី  ....ណខ្ ............ឆ្ន         ......  
អនក្ប្វើតារាង 

 
(ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  

(ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 156 

តារាងទី០៥ 
គំរតូារាងសថិតិអ្ំពអី្ន្វុិទាលយ័ 

ព័រ៌មានរេស់ត្ក្ុង/ខ្ែឌ .......... 
ចូរគូសសញ្ញា  “✓” ក្នុងត្េអេ់បៅក្នុងណននក្ទ ងឡាយណាណែលប្លើយរេនឹងស្ថថ នភាពត្ក្ងុ/ខ្ែឌ  រេស់អនក្ 

 

តារាងសថតិិអ្ំពអី្ន្វុិទាលយ័សក្មាបឆ់្ន ំ ២០១... 
ល.រ ឈ ម្ ោះ ទីតាំង ទំហំ (ម្២) ឆំន្នួ្ថ្នន កឈ់រៀន្ ឆំន្នួ្សសិេ (លទធភាពទទលួ) 
១      

២      

...      

 
 
 
 

ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី ....ណខ្ ............២០១ឆ្ន   ......  
អនក្ប្វើតារាង 

 
(ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  

(ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 157 

តារាងទី០៦ 
គំរតូារាងសថិតិអ្ំពវីិទាលយ័ 

ព័រ៌មានរេស់ត្ក្ុង/ខ្ែឌ .......... 
ចូរគូសសញ្ញា  “✓” ក្នុងត្េអេ់បៅក្នុងណននក្ទ ងឡាយណាណែលប្លើយរេនឹងស្ថថ នភាពត្ក្ងុ/ខ្ែឌ  រេស់អនក្ 

 

តារាងសថតិិអ្ំពវីិទាលយ័សក្មាបឆ់្ន ំ ២០១... 
ល.រ ឈ ម្ ោះ ទីតាំង ទំហំ (ម្២) ឆំន្នួ្ថ្នន កឈ់រៀន្ ឆំន្នួ្សសិេ (លទធភាពទទលួ) 
១      

២      

...      

 
 
 
 

ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី ....ណខ្ ............២០១ឆ្ន   ......  
អនក្ប្វើតារាង 

 
(ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  

(ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 158 

តារាងទី០៧ 
គំរតូារាងសក្ម្ងស់ថិតិអ្ំពីអាងសតុកសំណលរ់ាវ 

ព័រ៌មានរេស់ត្ក្ុង /ខ្ែឌ(ប ម្ ោះទីត្ក្ងុបេក្ខភាព)  

ចូរគូសសញ្ញា  “✓” ក្នុងត្េអេ់បៅក្នុងណននក្ទ ងឡាយណាណែលប្លើយរេនឹងស្ថថ នភាពត្ក្ងុ/ខ្ែឌ  រេស់អនក្ 

 

តារាងសក្ម្ងស់ថិតិអ្ំពីអាងសតុកសណំលរ់ាវសក្មាបឆ់្ន ំ២០១... 
 ក  .ក្រឈេទអាងសតកុរមួ្  

ល .រ  
អ្ំពីអាងសតកុ អ្នកឈក្រីក្ាស ់ អ្ំពីអ្នកទទលួខសុក្តវូ 

ឈ ្មោះ 
លទ្ធភាពទ្ទ្ួល
សរុប ម(៣) 

លទ្ធភាពឈ្វើប្បប្ពឹត្តកមម គិត្ជាប្គួសារ គិត្ជា% ឈ ្មោះ អាស័យដ្ឋមន ឈលខទ្ំនាក់ទ្ំនង 

១         

២         

...         

 ខ  .ក្រឈេទអាងសតកុ ឯកជន្ 

ល .រ  
អ្ំពីអាងសតកុ អ្ំពមីាា សអ់ាងសតុក 

ប្បឈេទ្ លទ្ធភាពទ្ទ្ួលសរុប ម(៣) លទ្ធភាពឈ្វើប្បប្ពឹត្តកមម ឈ ្មោះ អាស័យដ្ឋមន ឈលខទ្ំនាក់ទ្ំនង 
១       

២       

...       

       



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 159 

 
 

សំគាល៖់ 
-លទឋភាពទទួលសរេុ)ម៣(៖  ស បៅែល់ច នុោះនទុក្រេស់េណាា ញត្េមូលស ែល់រាវគិរជាណម៉ែរគូេក្នុង ១វនិទី។ 

-អនក្បត្េើត្ាស់៖        ស បៅែល់ស្ថធារែជនទ ងឡាយណាណែលានភាា បេើខ្លួនេណាា ញត្េមូល 

      បនោះជាអចិថ្ត្នយ៍។ 

-លទឋភាពប្វើត្េត្ពឹរាក្មម៖  ស បៅែល់ការេរយិាយរេស់អនក្ទទួលខុ្សត្រូវអ ពីលទឋភាពប្វើត្េត្ពឹរាក្មម 
 ស ែល់រាវរេស់អាងសាក់្បោយមានេញ្ញា ក់្ពីក្ត្មិរភាគរយថ្នការប្វើត្េត្ពឹរាក្មម (ច បហោះ) មុននឹងេបចាញបោលក្នុងេរសិ្ថថ នវញិ។ 

ត្េសិនបេើមិនមានលទឋភាពប្វើត្េត្ពឹរាក្មមបនោះបទ សូមេញ្ញា ក់្ពាក្យថា ”គ្មម ន”។  

 
 ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី ....ណខ្ ............២០១ឆ្ន   ......  

                                           អនក្ប្វើតារាង 
 

                                          (ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  
                                              (ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 160 

តារាងទី០៨ 
គំរតូារាងសក្ម្ងស់ថិតិក្រេពទឹកន្ងិគណុភាពក្រេពទកឹទំងឈនាោះ 

ព័រ៌មានរេស់ត្ក្ុង /ខ្ែឌ...  

ចូរគូសសញ្ញា  “✓  ”ក្នុងត្េអេ់បៅក្នុងណននក្ទ ងឡាយណាណែលប្លើយរេនឹងស្ថថ នភាពត្ក្ងុ/ខ្ែឌ រេស់អនក្  

តារាងសតិតិក្រេពទឹកន្ងិគណុភាពទឹកសក្មាបឆ់្ន ំ ២០១... 
ន្ខម្ករា 

ល .រ  ឈ ម្ ោះ កំពសទ់ឹក ទំហំនផ្សៃទឹក ទីតាំង គណុភាពទឹក សន្និដ្ឋា ន្ 
រដូវប្រំង រដូវវសមា រដូវប្រំង រដូវវសមា pH កំរិត្បំពុល )%( 

ក .ទឈន្ែ 
១          

២          

...          

ខ .សៃឹង 
១          

២          

...          

គ .បឹង 
១          

២          

...          

ឃ .ន្ក្ពក /ក្រឡាយ/ក្រេពឈផ្សេងឈទៀត  
១          
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២          

...          

ង .អ្ណតូ ង 

ល .រ  កាលបរិឈឆេទ ក្រឈេទ លទធភាពផ្សគតផ់្សគង ់ ទីតាំង គណុភាពទឹក សន្និដ្ឋា ន្ 
ជីក សនប់ បូម pH អាឈសនិច)%( 

១          

២          

...          

          

 
 
សំគាល ់
- ប ម្ ោះ  ៖ ស បៅែល់ប ម្ ោះនលូវការរេស់ត្េភពទឹក្នីមួយៗ។ 
- កាលេរបិចេទ ៖ ស បៅែល់កាលេរបិចេទថ្នការោក់្ឲ្យបត្េើត្ាស់អែាូ ង។ 
- លទធភាពនគរ់នគង់៖ ស បៅែល់េរមិាែទឹក្សត្មាេ់បត្េើត្ាស់ណែលអែាូ ងអាចនាល់ឲ្យប្ៀេបៅនឹងរត្មវូការ។ 
- សននិោឋ ន ៖ ស បៅែល់ការសននិោឋ នរេស់អងគភាពទទួលខុ្សត្រវូត្ររួពិនិរយគុែភាពទឹក្បៅតាមត្េភពនីមួយៗបៅបលើគុែភាពទឹក្ថ្ន 

 ត្េភពបនោះ ប្ៀេនឹងក្ត្មិរសាង់ោេស់ត្ក្សួងេរសិ្ថថ ន )ទេជាង ខ្ពស់ជាង ឬត្រឹមត្រូវតាមសាង់ោ និងត្រូវេញ្ញា ក់្ថាបរើជា 
 ត្េភពទឹក្ក្ ពុងបត្េើត្ាស់ឬយា៉ែងណា(។ 

ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី ....ណខ្ ............២០១ឆ្ន   ......  
អនក្ប្វើតារាង 

 
(ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  

(ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  
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តារាងទី០៩ 
គំរតូារាងសក្ម្ងស់ថិតិក្រេពផ្សគតផ់្សគងទ់ឹកសក្មាបប់រិឈភាគន្ិងគណុភាពទកឹទំងឈនាោះ 

ព័រ៌មានរេស់ត្ក្ុង /ខ្ែឌ...  

ចូរគូសសញ្ញា  “✓  ”ក្នុងត្េអេ់បៅក្នុងណននក្ទ ងឡាយណាណែលប្លើយរេនឹងស្ថថ នភាពត្ក្ងុ/ខ្ែឌ រេស់អនក្  

តារាងសតិតិក្រេពផ្សគតផ់្សគងទ់កឹសក្មាបប់រិឈភាគន្ងិគណុភាពទកឹសក្មាបឆ់្ន ំ ២០១... 
ន្ខម្ករា 
 ក  .អាងសតុកទឹកឈក្រីក្ាសស់ាធារណៈ  
ល .រ  កាលបរិឈឆេទ ក្រេពថវិការ លទធភាពផ្សគតផ់្សគង ់ ទីតាំង អ្ងគភាពក្គបក់្គង កក្ម្តិpH សន្និដ្ឋា ន្ 
១        

២        

...        

 ខ  .ក្រេពផ្សគតផ់្សគងឈ់ផ្សេងៗ  
ល .រ  ឈ ម្ ោះសំគាល ់ អ្នកក្គបក់្គង លទធភាពផ្សគតផ់្សគង ់ ទីតាំង មាន្ការទទលួសាគ លព់ ី កក្ម្តិ pH សន្និដ្ឋា ន្ 

១        

២        

...        

 
សំគាល ់
- កាលេរបិចេទ៖ ស បៅែល់កាលេរបិចេទថ្នការោក់្ឲ្យែ បែើ រការអាងសាុក្។ 
- ត្េភពងវកិារ៖  ស បៅែល់ត្េភពងវកិារសត្មាេ់ការស្ថងសង់ និងការោក់្ឲ្យែ បែើ រការអាងសាកុ្។ 
- លទធភាពនគរ់នគង់៖  ស បៅែល់េរមិាែទឹក្សត្មាេ់បត្េើត្ាស់ណែលអាងសាកុ្អាចនាល់ឲ្យប្ៀេបៅនឹងរត្មវូការ។ 
- អងគភាពត្គេ់ត្គង៖ ស បៅែល់អងគភាព ឬស្ថថ េ័នណែលទទួលខុ្សត្រូវត្គេ់ត្គង់បលើរាល់ែ បែើ រការរេស់អាងសាកុ្។ 
- ប ម្ ោះស គ្មល់៖ ស បៅែល់ប ម្ ោះអាជីវក្មម ឬប ម្ ោះស គ្មល់ត្េភពនគរ់នគង់នីមួយៗ។ 

ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី ....ណខ្ ............២០១ឆ្ន   ......  
អនក្ប្វើតារាង 

 
                                          (ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  

                                              (ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  
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- អនក្ត្គេ់ត្គង៖ ស បៅែល់មាា ស់អាជីវក្មម ឬអនក្ណែលត្គេ់ត្គងបលើរាល់ែ បែើ រការរេស់ត្េភពនគរ់នគង់។ 
- សននិោឋ ន៖

 ស បៅែល់ការសននិោឋ នរេស់អងគភាពទទួលខុ្សត្រវូត្រួរពិនិរយគុែភាពទឹក្បៅតាមត្េភពនគរ់នគង់នីមួយៗបៅបលើគុែភាពទឹក្ថ្ន
ត្េភពបនោះ ប្ៀេនឹងក្ត្មិរសាង់ោ )ទេជាង ខ្ពស់ជាង ឬត្រឹមត្រូវតាមសាង់ោ(។ 
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តារាងទី១០ 
គំរតូារាងសក្ម្ងស់ថិតិអ្ំពមី្ឈយាបាយដកឹជញ្ជូ ន្សាធារណៈន្ដលគិតគរូដលប់រិសាថ ន្ 

ព័រ៌មានរេស់ត្ក្ុង /ខ្ែឌ...  

តារាងសតិតិអ្ំពីម្ឈយាបាយដឹកជញ្ជូ ន្សាធារណៈន្ដលគិតគរូដលប់រិសាថ ន្សក្មាបឆ់្ន ំ ២០១... 

ល .រ  
អ្ំពីម្ឈយាបាយដឹកជញ្ជូ ន្សាធារណៈ 

អ្នកទទលួ 
ខសុក្តូវ 

សាថ ន្ភាព
បឆាុរបន្ន 

កក្ម្ិតCO2 

ប្បឈេទ្ 
ប្បឈេទ្ថាមពលដដលឈប្បើប្រ

ស់ 
ចំនួន កាលបរិឈចេទ្ 

CO2ដដលបឈចេ
ញ 

%
កាត្់បនថយ 

១         

២         

...         

         

         

 

 
សំគាល ់
- ត្េបភទ៖ ស បៅែល់ត្េបភទមប្ោាយែឹក្ជចាូ នបនោះ។ 
- កាលេរបិចេទ៖ ស បៅែល់កាលេរបិចេទនលូវការថ្នការោេ់បនាើមោក់្ឲ្យែ បែើ រការមប្ោាយែឹក្ជចាូ នត្េបភទបនោះ។ 
- អនក្ទទួលខុ្សត្រវូ៖ ស បៅែល់ស្ថថ េ័ន អងគភាពណែលទទួលខុ្សត្រូវបលើរាល់ែ បែើ រការរេស់មប្ោាយែឹក្ជចាូ នទ ងបនោះ។ 
- ស្ថថ នភាពេចាុេបនន៖ ស បៅែល់ស្ថថ នភាពឬលក្ខែាំៈសមបរាិសពវថ្ងៃ )ថ្ងៃណែលចុោះប្វើសត្មង់សថិរិ( រេស់ែ បែើ រការមប្ោាយែឹក្ជចាូ នបនោះ។ 
- %ការ់េនថយ៖ ស បៅែល់នលប្ៀេរវាងក្ត្មិរCO2ណែលេបចាញបោយមប្ោាយែឹក្ជចាូ នត្េបភទបនោះនិងត្េបភទោស់ឬត្េបភទទូបៅ។ 

ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី ....ណខ្ ............២០១ឆ្ន   ......  
អនក្ប្វើតារាង 
 

                                          (ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  
                                              (ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  
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តារាងទី១១ 
គំរតូារាងឈមា៉ោ ងឈពលដំឈណីរការសក្មាបម់្ឈយាបាយដកឹជញ្ជូ ន្សាធារណៈន្ដលគិតគរូដលប់រិសាថ ន្ 

ព័រ៌មានរេស់ត្ក្ុង /ខ្ែឌ...  

តារាងឈមា៉ោ ងឈពលដំឈណីរការសក្មាបម់្ឈយាបាយដកឹជញ្ជូ ន្សាធារណៈន្ដលគិតគរូដលប់រិសាថ ន្ 
សក្មាបឆ់្ន ំ ២០១... 

ក  .ក្រឈេទ...  

ល .រ  ឆំន្ឆុចាបឈ់ផ្សតមី្ ឈគាលឈៅឆងុឈក្កាយ ឆំងាយផ្សែូវ 
ឈមា៉ោ ងចាបឈ់ផ្សតីម្ 

ឈ  មងទ្ី១ ឈ  មងទ្ី២ ឈ  មងទ្ី៣ ឈ  មងទ្ី៤ ឈ  មងទ្ី៥ ឈ  មងទ្ី៦ 
១          

២          

...          

          
 

 
 

សំគាល ់
-ច នុចោេ់បនាើម៖ ស បៅែល់ទីក្ណនលងណែលមប្ោាយែឹក្ជចាូ នបនោះោេ់បនាើមបចញែ បែើ រែ េូងេងអស់។ 
-បគ្មលបៅចុងបត្កាយ៖ ស បៅែល់ទីក្ណនលងណែលមប្ោាយែឹក្ជចាូ នបនោះត្រូវឈេ់បៅទីបនោះ។ 
-ច ងាយនលូវ៖ ស បៅែល់ច ងាយសរេុសត្មាេ់ណខ្ែចរាចរថ្នមប្ោាយែឹក្ជចាូ នបនោះ 
 ណែលគិររាេ់ោេ់ពីច នុចោេ់បនាើមែល់បគ្មលបៅចុងបត្កាយ។ 
-បមា៉ែងោេ់បនាើម៖ ស បៅែល់បមា៉ែងបពលណែលមប្ោាយែឹក្ជចាូ នបនោះោេ់បនាើមោក្បចញពីច នុចោេ់បនាើមមាងៗ។ 

ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី ....ណខ្ ............២០១ឆ្ន   ......  
អនក្ប្វើតារាង 

 
(ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  

(ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 166 

តារាងទី១២ 
គំរតូារាងសថិតិអ្ំពទីីតាំងឆណំត 

ព័រ៌មានរេស់ត្ក្ុង/ខ្ែឌ .......... 

តារាងសថិតិអ្ំពីទតំីាងឆំណតសក្មាបឆ់្ន ំ ២០១... 

ល.រ ឈ ម្ ោះ ទីតាំង ទហំ (ម្២) ឈមា៉ោ ងឈពលដំឈណីរការ 
អ្នកទទលួខសុក្តវូ 
ន្ិងឈលខទនំាកទ់ំន្ង 

១      
២      
...      
      

 
 
 
 

ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី ....ណខ្ ............ឆ្ន          ......  
អនក្ប្វើតារាង 

 
(ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  

(ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 167 

តារាងទី១៣ 
គំរតូារាងសថិតិអ្ំពទីីតំាងឆណំតឈៅតាម្ដងផ្សែូវ (នថៃគ ូនថៃឈសស) 

ព័រ៌មានរេស់ត្ក្ុង/ខ្ែឌ .......... 

តារាងសថិតិអ្ំពីទតំីាងឆំណតឈៅតាម្ដងផ្សែូវ (នថៃគ ូនថៃឈសស) សក្មាបឆ់្ន ំ ២០១... 
ក. ឆំណតសក្មាបន់ថៃគ ូ

ល.រ ទីតាំង ឆំន្នួ្រថយន្តន្ដលអាឆឆតបាន្ 
អ្នកទទលួខសុក្តវូ 
ន្ិងឈលខទនំាកទ់ំន្ង 

១    
២    
...    

ក. ឆំណតសក្មាបន់ថៃឈសស 

ល.រ ទីតាំង ឆំន្នួ្រថយន្តន្ដលអាឆឆតបាន្ 
អ្នកទទលួខសុក្តវូ 
ន្ិងឈលខទនំាកទ់ំន្ង 

១    
២    
...    

 
 
 

ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី ....ណខ្ ............ឆ្ន          ......  
អនក្ប្វើតារាង 

 
(ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  

(ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 168 

តារាងទី១៤ 
គំរតូារាងសក្ម្ងស់ថិតិអ្ំពបីណ្តត ញក្រម្លូសំណលរ់ាវ 

 

ព័រ៌មានរេស់ត្ក្ុង /ខ្ែឌ(ប ម្ ោះទីត្ក្ងុបេក្ខភាព)  
ចូរគូសសញ្ញា  “✓ ”ក្នុងត្េអេ់បៅក្នុងណននក្ទ ងឡាយណាណែលប្លើយរេនឹងស្ថថ នភាពត្ក្ងុ /ខ្ែឌ រេស់អនក្  

 

តារាងសក្ម្ងស់ថិតិអ្ំពីបណ្តត ញក្រម្លូសំណលរ់ាវសក្មាបឆ់្ន ំ២០១... 
ក  .សងាា ត់)ឈ ម្ ោះសងាា ត់(  

 ប្បឈេទ្បណ្តមញសាធារណៈ 

ល .រ  ឈ ម្ ោះ 
លទធភាពទទលួ

សរបុ ម្)៣( 
អ្នកឈក្រីក្ាស ់ អ្ំពីអ្នកទទលួខសុក្តវូ 

គិត្ជាប្គួសារ គិត្ជា% ឈ ្មោះ អាស័យដ្ឋមន ឈលខទ្ំនាក់ទ្ំនង 
១        

២        

...        

 ប្បឈេទ្បណ្តមញឯកជន 

ល .រ  ឈ ម្ ោះ 
លទធភាពទទលួ

សរបុ ម្)៣( 
អ្នកឈក្រីក្ាស ់ អ្ំពីអ្នកទទលួខសុក្តវូ 

គិត្ជាប្គួសារ គិត្ជា% ឈ ្មោះ អាស័យដ្ឋមន ឈលខទ្ំនាក់ទ្ំនង 
១        

២        

...        



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 169 

ខ  .សងាា ត់)ឈ ម្ ោះសងាា ត់(  
 ប្បឈេទ្បណ្តមញសាធារណៈ 

ល .រ  ឈ ម្ ោះ 
លទធភាពទទលួ

សរបុ ម្)៣( 
អ្នកឈក្រីក្ាស ់ អ្ំពីអ្នកទទលួខសុក្តវូ 

គិត្ជាប្គួសារ គិត្ជា% ឈ ្មោះ អាស័យដ្ឋមន ឈលខទ្ំនាក់ទ្ំនង 
១        

២        

...        

 ប្បឈេទ្បណ្តមញឯកជន 

ល .រ  ឈ ម្ ោះ 
លទធភាពទទលួ

សរបុ ម្)៣( 
អ្នកឈក្រីក្ាស ់ អ្ំពីអ្នកទទលួខសុក្តវូ 

គិត្ជាប្គួសារ គិត្ជា% ឈ ្មោះ អាស័យដ្ឋមន ឈលខទ្ំនាក់ទ្ំនង 
១        

២        

...        

        

 

ស គ្មល់៖ 

-េណាា ញស្ថធារែាំៈ ៖  េណាា ញត្េមូលស ែល់រាវណែលសថិរបត្កាមការត្គេ់ត្គងរេស់រែឋ /សហត្គ្មសស្ថធារែាំៈ  

     /រេស់រែឋ។  

-េណាា ញឯក្ជន ៖ េណាា ញត្េមូលស ែល់រាវបនែងៗណែលមិនណមនជាេណាា ញស្ថធារែាំៈ។ 

-លទឋភាពទទួលសរេុម(៣) ៖ ស បៅែល់ច នុោះនទុក្រេស់េណាា ញត្េមូលស ែល់រាវគិរជាណម៉ែរគូេក្នុង១វនិទី។ 

-អនក្បត្េើត្ាស់ ៖  ស បៅែល់ស្ថធារែជនទ ងឡាយណាណែលានភាា បេើខ្លួនេណាា ញត្េមូលបនោះជាអចិថ្ៃនាយ៍។ 

-អនក្ទទួលខុ្សត្រវូ ៖ ស បៅនិរិេុគគលទ ងឡាយណាណែលទទួលខុ្សត្រូវត្គេ់ត្គងបលើេណាា ញត្េមូលបនោះ។  

ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី ....ណខ្ ............២០១ឆ្ន   ......  
                                           អនក្ប្វើតារាង 
 
                                           

(ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  
                                              (ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 170 

តារាងទី១៥ 
គំរតូារាងសក្ម្ងស់ថិតិអ្ំពបីណ្តត ញក្រម្លូសំណលរឹ់ង 

 

ព័រ៌មានរេស់ត្ក្ុង /ខ្ែឌ(ប ម្ ោះទីត្ក្ងុបេក្ខភាព)  

ចូរគូសសញ្ញា  “✓ ”ក្នុងត្េអេ់បៅក្នុងណននក្ទ ងឡាយណាណែលប្លើយរេនឹងស្ថថ នភាពត្ក្ងុ /ខ្ែឌ រេស់អនក្  

 

តារាងសក្ម្ងស់ថិតិអ្ំពីបណ្តត ញក្រម្លូសំណលរឹ់ងសក្មាបឆ់្ន ំ២០១... 
ក  .សងាា ត់)ឈ ម្ ោះសងាា ត់(  

 ប្បឈេទ្បណ្តមញសាធារណៈ 

ល .រ  ឈ ម្ ោះ 
លទធភាពទទលួ

សរបុ ម្)៣( 
អ្នកឈក្រីក្ាស ់ អ្ំពីអ្នកទទលួខសុក្តវូ 

គិត្ជាប្គួសារ គិត្ជា% ឈ ្មោះ អាស័យដ្ឋមន ឈលខទ្ំនាក់ទ្ំនង 
១        

២        

...        

 ប្បឈេទ្បណ្តមញឯកជន 

ល .រ  ឈ ម្ ោះ 
លទធភាពទទលួ

សរបុ ម្)៣( 
អ្នកឈក្រីក្ាស ់ អ្ំពីអ្នកទទលួខសុក្តវូ 

គិត្ជាប្គួសារ គិត្ជា% ឈ ្មោះ អាស័យដ្ឋមន ឈលខទ្ំនាក់ទ្ំនង 
១        

២        

...        



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 171 

ខ  .សងាា ត់)ឈ ម្ ោះសងាា ត់(  
 ប្បឈេទ្បណ្តមញសាធារណៈ 

ល .រ  ឈ ម្ ោះ 
លទធភាពទទលួ

សរបុ ម្)៣( 
អ្នកឈក្រីក្ាស ់ អ្ំពីអ្នកទទលួខសុក្តវូ 

គិត្ជាប្គួសារ គិត្ជា% ឈ ្មោះ អាស័យដ្ឋមន ឈលខទ្ំនាក់ទ្ំនង 
១        

២        

...        

 ប្បឈេទ្បណ្តមញឯកជន 

ល .រ  ឈ ម្ ោះ 
លទធភាពទទលួ

សរបុ ម្)៣( 
អ្នកឈក្រីក្ាស ់ អ្ំពីអ្នកទទលួខសុក្តវូ 

គិត្ជាប្គួសារ គិត្ជា% ឈ ្មោះ អាស័យដ្ឋមន ឈលខទ្ំនាក់ទ្ំនង 
១        

២        

...        

        

ស គ្មល់៖ 

-េណាា ញស្ថធារែាំៈ ៖  េណាា ញត្េមូលស ែល់រងឹណែលសថិរបត្កាមការត្គេ់ត្គងរេស់រែឋ /សហត្គ្មស  

    ស្ថធារែាំៈ /រេស់រែឋ។  

-េណាា ញឯក្ជន     ៖ េណាា ញត្េមូលស ែល់រងឹបនែងៗណែលមិនណមនជាេណាា ញស្ថធារែាំៈ។ 

-លទឋភាពទទួលសរេុម(៣) ៖ ស បៅែល់ច នុោះនទុក្រេស់េណាា ញត្េមូលស ែល់រងឹគិរជាណម៉ែរគូេក្នុង១វនិទី។ 

-អនក្បត្េើត្ាស់៖   ស បៅែល់ស្ថធារែជនទ ងឡាយណាណែលានភាា បេើខ្លួនេណាា ញត្េមូលបនោះជាអចិថ្ត្ន្ាយ៍។ 

-អនក្ទទួលខុ្សត្រវូ ៖  ស បៅនិរិេុគគលទ ងឡាយណាណែលទទួលខុ្សត្រូវត្គេ់ត្គងបលើេណាា ញត្េមូលបនោះ។  

តារាងទី១៦ 

ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី ....ណខ្ ............២០១ឆ្ន   ......  
                                           អនក្ប្វើតារាង 
 
                                         

(ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  
                                              (ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 172 

គំរតូារាងសថិតិអ្ំពផី្សារលកឆ់ំណីអាហារ 
ព័រ៌មានរេស់ត្ក្ុង/ខ្ែឌ .......... 

 

តារាងសថតិិអ្ំពផី្សារលកឆ់ំណីអាហារសក្មាបឆ់្ន ំ ២០១... 

ល.រ ឈ ម្ ោះ ទីតាំង ន្ិងឈលខទំនាកទ់ំន្ង ទំហំ (ម្២) 
លទធភាព 
ទទលួ 

លិខតិបញ្ជជ ក ់
អ្នាម្យ័ 

១      

២      

...      

      

 
 
 
 
 
 
 
 

តារាងទី១៧ 
គំរតូារាងសថិតិអ្ំពតីបូលកដ់រូឆលត័ 

ព័រ៌មានរេស់ត្ក្ុង/ខ្ែឌ .......... 
 

តារាងសថតិិអ្ំពផី្សារលកដ់រូឆលត័សក្មាបឆ់្ន ំ ២០១... 

ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី ....ណខ្ ............២០១ឆ្ន   ......  
អនក្ប្វើតារាង 

 
(ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  

(ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 173 

ល.រ ក្រឈេទ ការតាំងទជីាទឈូៅ 
លទធភាព 
ទទលួ 

លិខតិបញ្ជជ ក ់
អ្នាម្យ័ 

១     

២     

...     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

តារាងទី១៨ 
គំរតូារាងសថិតិអ្ំពទីីតាំងអាជវីកម្ម 

ព័រ៌មានរេស់ត្ក្ុង/ខ្ែឌ .......... 
 

តារាងសថតិិអ្ំពទីីតាងំអាជីវកម្មសក្មាបឆ់្ន ំ ២០១... 

ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី ....ណខ្ ............២០១ឆ្ន   ......  
អនក្ប្វើតារាង 

 
(ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  

(ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 174 

ល.រ ក្រឈេទ ការតាំងទជីាទឈូៅ 
លទធភាព 
ទទលួ 

លិខតិបញ្ជជ ក ់
អ្នាម្យ័ 

១     

២     

...     

     

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី ....ណខ្ ............២០១ឆ្ន   ......  
អនក្ប្វើតារាង 

 
(ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  

(ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 175 

តារាងទី១៩ 
 

តារាងសថិរិអនក្បេើក្េរមប្ោាយែឹក្ជចាូ នរមួណែលមានបៅក្នុងទីត្ក្ុង/ខ្ែឌ ............................................... 
 

តារាងសក្ម្ងស់ថិតិឆំន្នួ្អ្នកឈបីកបរម្ឈយាបាយដឹកជញ្ជូ ន្រមួ្នន្ទីក្កុង/ខណឌ ឈបកខភាព 

ល.រ ក្រឈេទ ឆំន្នួ្សរបុ ស្តសត ី
ឆំន្នួ្សរបុអ្នកន្ដល
មាន្ឯកសណ្តា ន្ 

លកខណៈឯកសណ្តា ន្ 

១      

២      

...      

 

 
 
 
 
 

ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី ....ណខ្ ............២០១ឆ្ន   ......  
អនក្ប្វើតារាង 

 
(ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  

(ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 176 

តារាងទ២ី០ 
 

តារាងសថិរិរ េន់ល បៅោឋ នណែលមានបៅក្នុងទីត្ក្ងុ/ខ្ែឌ ............................................... 
 

តារាងសក្ម្ងស់ថិតិអ្ំពីតំបន្ល់ំឈៅដ្ឋា ន្នន្ទីក្កុង/ខណឌ ឈបកខភាព 

ល.រ ក្រឈេទ នផ្សៃក្កឡា ទីតាំង រឆនាបទ ម្តិអ្នកឈយវីសក្ម្ងស់ថតិិ 
១      

២      

...      

      
 

 
 
 
 
 

ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី ....ណខ្ ............ឆ្ន  ......  
អនក្ប្វើតារាង 

 
(ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  

(ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 177 

តារាងទ២ី១ 
គំរតូារាងសក្ម្ងស់ថិតិអ្ំពទីីកន្ន្ែងសក្មាបឈ់យវីការន្បងន្ឆកសំណល ់

ព័រ៌មានរេស់ត្ក្ុង /ខ្ែឌ...  

ចូរគូសសញ្ញា  “✓ ”ក្នុងត្េអេ់បៅក្នុងណននក្ទ ងឡាយណាណែលប្លើយរេនឹងស្ថថ នភាពត្ក្ងុ /ខ្ែឌ រេស់អនក្  

តារាងសក្ម្ងស់ថិតិអ្ំពីទកីន្ន្ែងសក្មាបឈ់យវីការន្បងន្ឆកសំណលស់ក្មាបឆ់្ន ំ២០១... 
ក .សងាា ត.់.. 

ល.រ ឈ ម្ ោះ ទីតាំង 
លទធភាពសតុក ឈមា៉ោ ងឈយវកីារ 

ឈលខទនំាកទ់ំន្ង 
ម្៣ គិឡកូ្កាម្ ឈពលក្ពឹក ឈពលរឈសៀល 

១        
២        
...        
        

 
សំគាល៖់ 
- លទឋភាពសាកុ្គិរជាម៣  ៖ ស បៅែល់ច នុោះនទុក្រេស់អាងសាុក្ស ែល់រាវគិរជាណម៉ែរគូេក្នុង១វនិទី។ 
- លទឋភាពសាកុ្គិរជាគីឡូត្កាម ៖ ស បៅែល់ច នុោះនទុក្រេស់អាងសាុក្ស ែល់រងឹគិរជាគីឡូត្កាមក្នុង១វនិទី។ 

- បមា៉ែងប្វើការ  ៖ ស បៅែល់បមា៉ែងបពលាក្រត្េមូលយក្ស ែល់មានជារិពុលទ ងបនោះ។ ត្េសិនបេើជា 

           ត្េបភទ្ុងស រាេ់ប្វើការណេងណចក្ស ែល់រងឹណែលែ បែើ រការ ២៤ /សូមគូសសញ្ញា ២៤ “ ✓ ” 
         ក្នុងត្េអេ់ “បពលត្ពឹក្” នង និង “បពលរបសៀល ”នង។  

ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី ....ណខ្ ............២០១ឆ្ន   ......  
                                           អនក្ប្វើតារាង 
 

                                          (ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  
                                              (ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 178 

តារាងទ២ី២ 
គំរតូារាងសក្ម្ងស់ថិតិសំណលម់ាន្ជាតិពលុន្ដលក្រម្លូបាន្ 

ព័រ៌មានរេស់ត្ក្ុង /ខ្ែឌ...  

ចូរគូសសញ្ញា  “✓  ”ក្នុងត្េអេ់បៅក្នុងណននក្ទ ងឡាយណាណែលប្លើយរេនឹងស្ថថ នភាពត្ក្ងុ/ខ្ែឌ រេស់អនក្  

តារាងសក្ម្ងស់ថិតិសំណលម់ាន្ជាតិពលុន្ដលក្រម្លូបាន្សក្មាបឆ់្ន ំ ២០១... 
ក្ីមាសទី១ )ម្ករា -ម្នីា( 
 ឆំន្នួ្សរបុ រាយឆំន្នួ្ន្ដលក្រម្លូបាន្តាម្ក្រឈេទន្មី្យួៗ 

គិត្ជាឈោន (រឹង)  គិត្ជាម៣)រាវ(  ឈប្បងឈប្បើប្រស់រួច អាគុយ /ថ្មពិល  សំបកកំប ងុថា្ម ំ ឈ្មេងៗ 
សងាា រ់...       

សងាា រ់...       

សងាា រ់...       

ក្ីមាសទី២  ) ឈម្សា-ម្ថិនុា( 
 ឆំន្នួ្សរបុ រាយឆំន្នួ្ន្ដលក្រម្លូបាន្តាម្ក្រឈេទន្មី្យួៗ 

គិត្ជាឈោន (រឹង)  គិត្ជាម៣)រាវ(  ឈប្បងឈប្បើប្រស់រួច អាគុយ /ថ្មពិល  សំបកកំប ងុថា្ម ំ ឈ្មេងៗ 
សងាា រ់...       

សងាា រ់...       

សងាា រ់...       

ក្ីមាសទី៣  ) កកាដ្ឋ-កញ្ជា ( 
 ឆំន្នួ្សរបុ រាយឆំន្នួ្ន្ដលក្រម្លូបាន្តាម្ក្រឈេទន្មី្យួៗ 



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 179 

គិត្ជាឈោន (រឹង)  គិត្ជាម៣)រាវ(  ឈប្បងឈប្បើប្រស់រួច អាគុយ /ថ្មពិល  សំបកកំប ងុថា្ម ំ ឈ្មេងៗ 
សងាា រ់...       

សងាា រ់...       

សងាា រ់...       

ក្ីមាសទី៤  ) តលុា-យន(ូ 
 ឆំន្នួ្សរបុ រាយឆំន្នួ្ន្ដលក្រម្លូបាន្តាម្ក្រឈេទន្មី្យួៗ 

គិត្ជាឈោន (រឹង)  គិត្ជាម៣)រាវ(  ឈប្បងឈប្បើប្រស់រួច អាគុយ /ថ្មពិល  សំបកកំប ងុថា្ម ំ ឈ្មេងៗ 
សងាា រ់...       

សងាា រ់...       

សងាា រ់...       

       

 

 
 

ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី ....ណខ្ ............២០១ឆ្ន   ......  
                                           អនក្ប្វើតារាង 
 

                                          (ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  
                                              (ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 180 

តារាងទ២ី៣ 
គំរតូារាងសក្ម្ងស់ថិតិពត័ម៌ាន្សម្បទឈទសឆរណ ៍

ព័រ៌មានរេស់ត្ក្ុង /ខ្ែឌ...  

ចូរគូសសញ្ញា  “✓ ”ក្នុងត្េអេ់បៅក្នុងណននក្ទ ងឡាយណាណែលប្លើយរេនឹងស្ថថ នភាពត្ក្ងុ /ខ្ែឌ រេស់អនក្  

តារាងសក្ម្ងស់ថិតិពត័ម៌ាន្សម្បទឈទសឆរណស៍ក្មាបឆ់្ន ំ២០១... 
ក .សណ្តា គារ 

ល.រ 
អ្ំពីសណ្តា គារ ឆំណ្តតថ់្នន ក ់ ការអ្ន្វុតតនបតង 

ឈ ្មោះ ទ្ីោំង ចំនួនបនទប ់
កាលបរិឈចេ
ទ្ 

ថ្ាមក់ជាត្ ិ ថ្ាមក់អាសា មន ថាមពលកឈកើត្ឈ ើងវិញ 
ការសំចចការ
ឈប្បើប្រស់ 

%កាត្់បនថយ 

១          

២          

...          

ខ .ផ្សៃោះសណំ្តក់ /ផ្សៃោះសាន ក់  

ល.រ 
អ្ំពីផ្សៃោះសណំ្តក/់ផ្សៃោះសាន ក ់ ឆំណ្តតថ់្នន ក ់ ការអ្ន្វុតតនបតង 

ឈ ្មោះ ទ្ីោំង ចំនួនបនទប ់
កាលបរិឈចេ
ទ្ 

ថ្ាមក់ជាត្ ិ ថ្ាមក់អាសា មន ថាមពលកឈកើត្ឈ ើងវិញ 
ការសំចចការ
ឈប្បើប្រស់ 

%កាត្់បនថយ 

១          

២          

...          

គ .ក្លែបកំសាន្ត /ម្ណឌ លកំសាន្ត/ខារា៉ោអ្ឈូខ  



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 181 

ល.រ 
អ្ំពីក្លែបកំសាន្ត/ម្ណឌ លកំសាន្ត/ខារា៉ោអ្ឈូខ ការអ្ន្វុតតនបតង 

ឈ ្មោះ ទ្ីោំង ទ្ំហំ )ម២( កាលបរិឈចេទ្ ថាមពលកឈកើត្ឈ ើងវិញ 
ការសំចចការ
ឈប្បើប្រស់ 

%កាត្់បនថយ 

១        

២        

...        

ឃ .ឈភាជន្ីយដ្ឋា ន្ 

ល.រ 
អ្ំពីឈភាជន្ីយដ្ឋា ន្ ការអ្ន្វុតតនបតង 

ឈ ្មោះ ទ្ីោំង ចំនួនត្ ុ កាលបរិឈចេទ្ 
ថាមពលកឈកើត្ឈ ើងវិ

ញ 
ការសំចចការ
ឈប្បើប្រស់ 

%កាត្់បនថ
យ 

១        

២        

...        

ង .រម្ណីយដ្ឋា ន្ /សម្បទឈផ្សេងៗ  

ល.រ 

អ្ំពីរម្ណីយដ្ឋា ន្/សម្បទឈផ្សេងៗ 

ឆំណ្តតថ់្នន ក ់

ការអ្ន្វុតតនបតង 

ឈ ្មោះ ទ្ីោំង 
ទ្ំហំ 
)ម២

( 
កាលបរិឈចេទ្ 

ថាមពលកឈកើត្ឈ ើងវិ
ញ 

ការសំចចការ
ឈប្បើប្រស់ 

%កាត្់បនថ
យ 

១         

២         

...         

         

 



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 182 

 

 
សំគាល ់
កាលេរបិចេទ ៖ ស បៅែល់ថ្ងៃណខ្ឆ្ន   )ឬណរឆ្ន  ក៏្ាន( ណែលសមបទបនោះោេ់ែ បែើ រការជានលូវការ។ 
ថាមពលក្បក្ើរបឡើងវញិ ៖ ជាស ែួរបោទសួរថា “បរើសមបទបនោះមានបត្េើត្ាស់ថាមពលក្បក្ើរបឡើងវញិណែរឬបទ?” 
  ែូចបនោះ អាចេ បពញជាច បលើយ ខ្លីៗែូចជា៖ មាន មិនមាន។ 
ការស ថ្ចការបត្េើត្ាស់ ៖ ជាស ែួរបោទសួរថា “បរើសមបទបនោះមានបត្េើត្ាស់ថាមពលបោយសនែ ស ថ្ចណែរឬបទ?” 
   ែូចបនោះ អាចេ បពញជាច បលើយ ខ្លីៗែូចជា៖ មាន មិនមាន។ 
%ការ់េនថយ ៖ ស បៅែល់នលប្ៀេរវាងេរមិាែបត្េើត្ាស់ថាមពលទូបៅបត្កាយនិងមុនបពលមានវធិាន 
  ការបត្េើត្ាស់ថាមពលក្បក្ើរបឡើងវញិ និង/ឬបោយសនែ ស ថ្ច។ 

ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី ....ណខ្ ............ឆ្ន   ២០១...... 
អនក្ប្វើតារាង 

 
(ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  

(ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 183 

តារាងទ២ី៤ 
 

ការណែន ាំៈ បេក្ខភាពត្រវូគូសសញ្ញា  “✓” ក្នុងត្េអេ់បៅក្នុងណននក្ទ ងឡាយណាណែលសថិរក្នុងណែនសមថរកិ្ចារេស់បេក្ខភាព ណែលមានរមែីយោឋ នបទសចរែ៍បៅ
តាមត្េបភទនីមួយៗ 

 

តារាងសិថតិរម្ណីយដ្ឋា ន្ឈទសឆរណន៍ន្ទកី្កុង/ខណឌ .......................... 
ល.
រ 

ឈ ម្ ោះ* 
កាលបរិឈឆេទ 

សាងសង/់ឈរៀបឆ ំ
ទំហដំី* ទីតាំង* 

ទំនាកទ់ំន្ង 
អ្នកទទលួខសុក្តវូ* 

 ក. រម្ណីយដ្ឋា ន្ឈទសឆរណន៍្បបវរបយម្ ៌ន្ិងក្រវតិតសាស្តសត 
១      

២      

…      

 ខ. រម្ណីយដ្ឋា ន្ឈទសឆរណត៍ាម្ន្បបយម្មជាតិ 

១      

២      

…      

 គ. រម្ណីយដ្ឋា ន្ឈទសឆរណត៍ាម្ន្បបន្កនឆន 
១      

២      

…      



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 184 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី ....ណខ្ ............២០១ឆ្ន   ......  
អនក្ប្វើតារាង 

 
(ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  

(ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 185 

តារាងទ២ី៥ 
គំរតូារាងសថិតិអ្ំពីឈភាជន្យីដ្ឋា ន្ 

ព័រ៌មានរេស់ត្ក្ុង/ខ្ែឌ .......... 
 

តារាងសថតិិអ្ំពីឈភាជន្យីដ្ឋា ន្សក្មាបឆ់្ន ំ ២០១... 

ល.រ ឈ ម្ ោះ ទីតាំង ន្ិងឈលខទំនាកទ់ំន្ង ទំហំ (ម្២) លទធភាពទទលួ 
អាជាា បណណ
ឈទសឆរណ ៍

លិខតិបញ្ជជ កអ់្នាម្យ័ 

១       

២       

...       

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី ....ណខ្ ............២០១ឆ្ន   ......  
អនក្ប្វើតារាង 

 
(ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  

(ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 186 

តារាងទ២ី៦ 
គំរតូារាងសថិតិអ្ំពមី្ស្តន្តនី្គរបាលឈទសឆរណ ៍

ព័រ៌មានរេស់ត្ក្ុង/ខ្ែឌ .......... 

គំរតូារាងសថិតិអ្ំពមី្ស្តន្តនី្គរបាលឈទសឆរណស៍ក្មាបឆ់្ន ំ ២០១... 

សរបុ ក្ស ី
ឆំន្នួ្ម្ស្តន្តីន្ដលបាន្ឆែងកាតវ់គគជំនាញ (គិតជា%) 

ឆំន្នួ្ក្កុម្លាត 
វគគភាសាបរឈទ្ស វគគបដិសណ្ឋមរកិចេ សឈ្រ្មោះបនាទមន់ 

... ... ... ... ... ... 

ការដបងដចកប្កុមលមាត្ 
 ឆំន្នួ្ក្កុម្លាត សមាជិកសរបុ 
សងាា រ់............   

សងាា រ់............   

សងាា រ់............   

សងាា រ់............   

សងាា រ់............   

   

 
 
 
 
 
 
 

ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី ....ណខ្ ............ឆ្ន  ......  
អនក្ប្វើតារាង 

 
(ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  

(ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 187 

តារាងទ២ី៧ 
គំរតូារាងសថិតិអ្ំពពីាកយបណត ឹងន្ដលមាន្កម្មវតថុទកទ់ងន្ឹងសវុតិថភាពឈេាៀវឈទសឆរ 

ព័រ៌មានរេស់ត្ក្ុង/ខ្ែឌ .......... 

 តារាងសថិតិអ្ំពីពាកយបណត ងឹន្ដលមាន្កម្មវតថុទកទ់ងន្ឹងសវុតិថភាពឈេាៀវឈទសឆរសក្មាប ់
ឆ្ន ំ ២០១... 

ល.រ ឈលខបណត ងឹ កាលបរិឈឆេទបណត ងឹ កម្មវតថ ុ សឈងខបដំឈណីរឈរឿង ឈីបណត ឹងបាន្ឈដ្ឋោះក្សាយរឆួឬឈៅ? 
១      
២      
...      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី ....ណខ្ ............ឆ្ន          ......  
អនក្ប្វើតារាង 

 
(ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  

(ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 188 

តារាងទ២ី៨ 
គំរតូារាងសក្ម្ងស់ថិតិអ្ំពកី្រតិបតិតករឈទសឆរណន៍្ដលបាន្ឆលូរមួ្កនងុសកម្មភាពបស្តញ្ជជ បការយលដ់ឹង

អ្ំពីបរិសាថ ន្ិងភាពសាា តដលឈ់ទសឆរន្ិងសាធារណជន្ 
 

ព័រ៌មានរេស់ត្ក្ុង /ខ្ែឌ...  

ចូរគូសសញ្ញា  “✓  ”ក្នុងត្េអេ់បៅក្នុងណននក្ទ ងឡាយណាណែលប្លើយរេនឹងស្ថថ នភាពត្ក្ងុ/ខ្ែឌ រេស់អនក្  

តារាងសក្ម្ងស់ថិតិអ្ំពីក្រតិបតិតករឈទសឆរណន៍្ដលបាន្ឆលូរមួ្កនងុសកម្មភាពបស្តញ្ជជ បការយលដ់ងឹ
អ្ំពីបរិសាថ ន្ិងភាពសាា តដលឈ់ទសឆរន្ិងសាធារណជន្សក្មាបឆ់្ន ំ២០១... 

 ក  .រម្ណីយដ្ឋា ន្ឈទសឆរណ ៍ន្ងិម្ណឌ លកសំាន្ត  
ល .រ  ក្រឈេទន្ិងឈ ម្ ោះ អាសយ័ដ្ឋា ន្ ការឆលូរមួ្ 
១    

២    

...    

 ខ  .ឈសវាកម្មសាន កឈ់ៅ  
ល .រ  ក្រឈេទន្ិងឈ ម្ ោះ អាសយ័ដ្ឋា ន្ ការឆលូរមួ្ 
១    

២    

...    



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 189 

 គ  .ឈភាជន្យីដ្ឋា ន្ ន្ងិអាហារដ្ឋា ន្  
ល .រ  ក្រឈេទន្ិងឈ ម្ ោះ អាសយ័ដ្ឋា ន្ ការឆលូរមួ្ 
១    

២    

...    

 ឃ  .ក្រឈេទឈផ្សេងឈទៀត  
ល .រ  ក្រឈេទន្ិងឈ ម្ ោះ អាសយ័ដ្ឋា ន្ ការឆលូរមួ្ 
១    

២    

...    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី ....ណខ្ ............២០១ឆ្ន   ......  
អនក្ប្វើតារាង 

 
(ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  

(ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 190 

តារាងទ២ី៩ 
គំរតូារាងសក្ម្ងស់ថិតិអ្ំពសីំភារបរកិាខ ន្ដលមាន្ឈៅតាម្តំបន្ន់បតងន្មី្យួៗ 

 

ព័រ៌មានរេស់ (ប ម្ ោះរ េន់ថ្េរង)  

តារាងសក្ម្ងស់ថិតិអ្ំពីឧបករណប៍រិកាខ សក្មាបឆ់្ន ំ២០១... 
ល .រ  រាយនាម្សំភារៈ ឆំន្នួ្សរបុ 
១   

២   

...   

   

 
 
 

 
 
 

ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី .... ណខ្  ............២០១ឆ្ន   ......  
អនក្ប្វើតារាង 

 
(ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  

(ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 191 

តារាងទ៣ី០ 
គំរតូារាងសក្ម្ងស់ថិតិអ្ំពតីំបន្ន់បតង 

ព័រ៌មានរេស់ទីត្ក្ងុ /ខ្ែឌ(ប ម្ ោះទីត្ក្ងុបេក្ខភាព)  
ចូរគូសសញ្ញា  “✓ ”ក្នុងត្េអេ់បៅក្នុងណននក្ទ ងឡាយណាណែលប្លើយរេនឹងស្ថថ នភាពត្ក្ងុ /ខ្ែឌ រេស់អនក្  

តារាងសក្ម្ងស់ថិតិអ្ំពីតបំន្ន់បតងសក្មាបឆ់្ន ំ២០១... 
 ក .តំបន្ន់បតងន្ដលមាន្ក្សាប ់

ល .រ  ក្រឈេទន្ិងឈ ម្ ោះ ទីតាំង 
ទំហំ  

គិតជាម្)២( 
ឈមា៉ោ ង

ដំឈណីរការ 
អ្នកក្គបក់្គង 

ឈលខ 
ទំនាកទ់ំន្ង 

១       
២       
...       
 ខ .គឈក្មាងឈរៀបឆជំាតំបន្ន់បតង 
ល .រ  ក្រឈេទន្ិងឈ ម្ ោះ ទីតាំង ទំហំ  

គិតជាម្)២( 
កាលបរិឈឆេទបញ្ាបគ់ឈក្មាង 

)ក្រមាណ(  
អ្នកក្គបក់្គង ន្ិង 
ឈលខទនំាកទ់ំន្ង 

១      
២      
...      
      

 
 
 
*សូមភាា េ់មក្ជាមួយនូវេែណននរ់ 
 
 
 

ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី ....ណខ្ ............២០១ឆ្ន   ......  
អនក្ប្វើតារាង 

 
(ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  

(ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 192 

តារាងទ៣ី១ 
គំរតូារាងសក្ម្ងស់ថិតិអ្ំពីការន្ថទំឈៅតាម្តំបន្ន់បតងន្ីម្យួៗ 

 

ព័រ៌មានរេស់ត្ក្ុង /ខ្ែឌ(ប ម្ ោះទីត្ក្ងុបេក្ខភាព)  

តារាងសក្ម្ងស់ថិតិអ្ំពីការន្ថទសំក្មាបឆ់្ន ២ំ០១... 

ល .រ  ក្រឈេទន្ិងឈ ម្ ោះ 

អ្ំពីការន្ថទសំមាា ត 

អ្នកទ្ទ្ួលខុសប្ត្ូវ ឈលខទ្ំនាក់ទ្ំនង 
ភាពញឹកញាប់ចន
ការដថ្ទ ំ

បញ្ជមក់ចថ្ៃ 
និងឈ  មងឈពល 

ឈត្ើ នការស អមត្ជា
ពិឈសសសប្ ប់ចថ្ៃ

បុណមយឬពិ្ ីឈ្មេងៗឬឈទ្? 
១       

២       

...       

       

 
 

 
 
 
 

ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី .... ណខ្  ............២០១ឆ្ន   ......  
អនក្ប្វើតារាង 

 
(ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  

(ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 193 

តារាងទ៣ី២ 

 

តារាងសក្ម្ងព់ត័ម៌ាន្អ្ំពីយងុសំរាម្ឈៅតាម្តំបន្ឈ់ទសឆរណឈ៍ៅកនុងទីក្កុង/ខណឌ .................... 

ល.រ ក្រឈេទ គំរប* សញ្ជា សំគាល ់ ឆំន្នួ្* ភាពញកឹញាបន់ន្ការផ្លែ សរ់តូរយងុ
សំរាម្កនងុម្យួនថៃ* 

ក. រម្ណីយដ្ឋា ន្..................................... 
១      

២      

…      

ខ. រម្ណីយដ្ឋា ន្..................................... 
១      
២      
…      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី .... ណខ្  ............២០១ឆ្ន   ......  
អនក្ប្វើតារាង 

 
(ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  

(ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 194 

តារាងទ៣ី៣ 

 

តារាងសក្ម្ងព់ត័ម៌ាន្អ្ំពីយងុសំរាម្ឈៅតាម្ទីកន្ន្ែងសំខាន្់ៗ ន្ដលមាន្ការឆែងកាតញឹ់កញាបឈ់ៅកនុងទីក្កុង/ខណឌ .................... 

ល.រ ក្រឈេទ គំរប* សញ្ជា សំគាល ់ ឆំន្នួ្* ភាពញកឹញាបន់ន្ការផ្លែ សរ់តូរយងុ
សំរាម្កនងុម្យួនថៃ* 

ក. ក្ឆកឈឆញឆលូនន្ទីក្កុង/ខណឌ  
..................................... 
១      

២      

…      

..................................... 
១      
២      
…      

ខ. ផ្សែូវកនុងទីក្កុង/ខណឌ ន្ដលបន្តភាជ បន់្ឹងផ្សែូវជាតិ 
..................................... 
១      
២      
…      

.................................... 
១      
២      



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 195 

…      

គ. ម្ហាវិថីនន្ទីក្កុង/ខណឌ  
..................................... 
១      
២      
…      

..................................... 
១      
២      
…      
      
      
      
      
      

 

 
 
 
 
 

ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី ....ណខ្ ............២០១ឆ្ន   ......  
អនក្ប្វើតារាង 

 
(ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  

(ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 196 

តារាងទ៣ី៤ 
 

តារាងសត្មង់ព័រ៌មានអ ពីេងគន់ស្ថធារែណែលមានបៅតាមរមែីយោឋ នបទសចរែ៍ណែលមានបៅក្នុងទីត្ក្ុង/ខ្ែឌ ............................................... 
 

តារាងសក្ម្ងព់ត័ម៌ាន្អ្ំពីបងគន្ស់ាធារណៈឈៅតាម្តំបន្ឈ់ទសឆរណឈ៍ៅកនុងទីក្កងុ/ខណឌ .................... 

ល.រ ក្រឈេទ* 
ឆំន្នួ្* 

សញ្ជា សំគាល ់ ទីតាំង* 
ភាពញកឹញាបន់ន្

ការសមាា តកនងុម្យួនថៃ បងគន្់
ទឈូៅ 

បងគន្់
ឈនាម្ 

១       

២       

...       

       

 

ពាក្យការ់៖ 

េ.១  េងគន់រមួណែលមិនមានការណេងណចក្រវាងស្តសាី និងេុរស 

េ.២  េងគន់ណែលមានការណេងណចក្រវាងស្តសាី និងេុរស 

េ.៣ េងគន់រមួ ឬមានការណេងណចក្រវាងស្តសាី និងេុរស ណែលមានខាន រ  ្ )មានេងគន់ទូបៅក្នុងបនោះោេ់ពី១០បឡើងបៅ( 
ស គ្មល់៖  បេក្ខភាពត្រូវេ បពញឲ្យខានណរាននូវកូ្បឡានណាណែលមានសញ្ញា  “*” ជាស គ្មល់។ 

 

ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី ....ណខ្ ............២០១ឆ្ន   ......  
អនក្ប្វើតារាង 

 
(ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  

(ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 197 

តារាងទ៣ី៥ 
 

តារាងសត្មង់ព័រ៌មានអ ពីេងគន់ស្ថធារែណែលមានបៅតាមរមែីយោឋ នបទសចរែ៍ណែលមានបៅក្នុងទីត្ក្ុង/ខ្ែឌ ............................................... 
 

តារាងសក្ម្ងព់ត័ម៌ាន្អ្ំពីឈវណសំអាតឈៅតាម្បងគន្ស់ាធារណៈឈៅតាម្តំបន្ឈ់ទសឆរណឈ៍ៅកនុងទីក្កងុ/ខណឌ .................... 

ល.រ ក្រឈេទបងគន្ ់
ឆំន្នួ្* 

ទីតំាង 
ភាពញកឹញាបន់ន្

ការសមាា តកនងុម្យួនថៃ បងគន្ទ់ឈូៅ បងគន្ឈ់នាម្ 

ក. រម្ណីយដ្ឋា ន្..................................... 
១      

២      

...      

ខ. រម្ណីយដ្ឋា ន្..................................... 
១      

២      

...      

      

 
 
 
 
 

ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី ....ណខ្ ............២០១ឆ្ន   ......  
អនក្ប្វើតារាង 

 
(ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  

(ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 198 

តារាងទ៣ី៦ 
តារាងសថិរិទីក្ណនលងស ខាន់ៗថ្នទីត្ក្ងុ/ខ្ែឌ ................................................................................................ 
 

តារាងសក្ម្ងស់ថិតិទីកន្ន្ែងសំខាន្់ៗ នន្ទីក្កុង/ខណឌ ឈបកខភាព 
ក. ក្ឆកឈឆញឆលូនន្ទីក្កុង/ខណឌ  

ល.រ ឈ ម្ ោះក្ឆកឈឆញឆលូ* 
ឆំន្ឆុភាជ ប ់

ការពិពណ័នា 
ភាពញកឹញាបន់ន្

ការសមាា តកនងុម្យួនថៃ ខាងក្ឆកឆលូ ខាងក្ឆកឈឆញ 
១      

២      

...      
ខ. ផ្សែូវកនុងទីក្កុង/ខណឌ ន្ដលបន្តភាជ បន់្ឹងផ្សែូវជាតិ 

ល.រ ឈ ម្ ោះផ្សែូវ 
ផ្សែូវជាតិន្ដល

តភាជ ប ់
ឆំន្ឆុឈគាលឈៅ
សំខាន្់ៗ នន្ផ្សែូវ 

ក្រ.ផ្សែូវ ការតបុន្តងឈៅតាម្ដងផ្សែូវ 
ភាពញកឹញាបន់ន្

ការសមាា តកនងុម្យួនថៃ 
១       

២       

...       

គ. ម្ហាវិថីនន្ទីក្កុង/ខណឌ  

ល.រ ឈ ម្ ោះផ្សែូវ ឆំន្ឆុឈគាលឈៅសំខាន្់ៗ នន្ផ្សែូវ ក្រ.ផ្សែូវ ការតបុន្តងឈៅតាម្ដងផ្សែូវ 
ភាពញកឹញាបន់ន្

ការសមាា តកនងុម្យួនថៃ 
១      

២      

...      

ឃ. រកុខវិថីនន្ទីក្កុង/ខណឌ  



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 199 

ល.រ ឈ ម្ ោះផ្សែូវ* ឆំន្ឆុឈគាលឈៅសំខាន្់ៗ នន្ផ្សែូវ ក្រ.ផ្សែូវ ការតបុន្តងឈៅតាម្ដងផ្សែូវ 
ភាពញកឹញាបន់ន្

ការសមាា តកនងុម្យួនថៃ 
១      

២      

...      

ង. តិថិរវិថីនន្ទីក្កុង/ខណឌ  

ល.រ ឈ ម្ ោះផ្សែូវ* ឆំន្ឆុឈគាលឈៅសំខាន្់ៗ នន្ផ្សែូវ ក្រ.ផ្សែូវ ការតបុន្តងឈៅតាម្ដងផ្សែូវ 
ភាពញកឹញាបន់ន្

ការសមាា តកនងុម្យួនថៃ 
១      

២      

...      

ឆ. ផ្សែូវដនទឈទៀតន្ដលសថិតឈៅកនុងតំបន្ទ់ីក្រជុំជន្នន្ទីក្កុង/ខណឌ  

ល.រ ឈ ម្ ោះផ្សែូវ* ឆំន្ឆុឈគាលឈៅសំខាន្់ៗ នន្ផ្សែូវ ក្រ.ផ្សែូវ ការតបុន្តងឈៅតាម្ដងផ្សែូវ 
ភាពញកឹញាបន់ន្

ការសមាា តកនងុម្យួនថៃ 
១      

២      

…      
      

 ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី ....ណខ្ ............២០១ឆ្ន   ......  
អនក្ប្វើតារាង 

 
(ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  

(ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  
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តារាងទ៣ី៧ 
គំរតូារាងសក្ម្ងស់ថិតិក្រជាជន្ 

 

ព័រ៌មានរេស់ត្ក្ុង /ខ្ែឌ...  

 

តារាងសថិតិក្រជាជន្សក្មាបឆ់្ន ំ២០១... 
 ឆំន្នួ្សរបុ 

)គិតជានាក់(  
ឆំន្នួ្សរបុ 

)គិតជាក្គួសារ( 
ស្តសត ី អាយឈុក្កាម្១៨ឆ្ន  ំ

អាយចុាបព់ី
១៨ឆ្ន -ំ៤០ឆ្ន  ំ

អាយឈុលីសពី
៤០ឆ្ន  ំ

ម្ខុរបរ 

កសិកមម ឧសមាហកមម 
ឈសវាក
មម 

សងាា រ់.....          

សងាា រ់.....          

សងាា រ់.....          

សងាា រ់.....          

...          

          

 
 
 
 

ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី ....ណខ្ ............២០១ឆ្ន   ......  
                                           អនក្ប្វើតារាង 
 

                                          (ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  
                                              (ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 201 

តារាងទ៣ី៨ 
គំរតូារាងសកម្មភាពនន្ការក្រម្លូសណំលរឹ់ងរបសប់ណ្តត ញន្មី្យួៗ 

 

ព័រ៌មានរេស់េណាា ញ (ប ម្ ោះេណាា ញទទួលស ែល់រងឹ)  

ជាត្េបភទេណាា ញ (ស្ថធារែាំៈឬឯក្ជន)  

គំរតូារាងសកម្មភាពនន្ការក្រម្លូសណំលរឹ់ងរបសប់ណ្តត ញន្មី្យួៗសក្មាបឆ់្ន ំ២០១... 
 លទធភាពទទលួសរុប ម្)៣( បន្ៃុកក្រចំាឆ្ន ំន្ដលទទលួ ភាពញឹកញាបក់នុងការក្រម្លូ1 
សងាា រ់.....    

សងាា រ់.....    

សងាា រ់.....    

    

 

 
សំគាល៖់ 
-េណាា ញស្ថធារែាំៈ ៖ េណាា ញត្េមូលស ែល់រាវណែលសថិរបត្កាមការត្គេ់ត្គងរេស់រែឋ /សហត្គ្មស  

  ស្ថធារែាំៈ /រេស់រែឋ។  

-េណាា ញឯក្ជន ៖ េណាា ញត្េមូលស ែល់រាវបនែងៗណែលមិនណមនជាេណាា ញស្ថធារែាំៈ។ 

-លទឋភាពទទួលសរេុ (៣ម)  ៖ ស បៅែល់ច នុោះនទុក្រេស់េណាា ញត្េមូលស ែល់រាវគិរជាណម៉ែរគូេក្នុង១វនិទី។ 

-អនក្បត្េើត្ាស់ ៖ ស បៅែល់ស្ថធារែជនទ ងឡាយណាណែលានភាា បេើខ្លួនេណាា ញត្េមូលបនោះជាអចិថ្ត្នយ៍។ 

-អនក្ទទួលខុ្សត្រវូ ៖ ស បៅនិរិេុគគលទ ងឡាយណាណែលទទួលខុ្សត្រវូត្គេ់ត្គងបលើេណាា ញត្េមូលបនោះ។ 

                                                           
1 ប្រសិនបរើមានករណីប្ប្រប្រលួបប្រើនរបរៀរអាស្ស័យតាមប្របេទ ឬតំរន់ននការបប្រើប្ាស់សូមភ្ជា រ់េសតុតាងរញ្ជា ក់។ 

ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី .... ណខ្  ............២០១ឆ្ន   ......  
                                           អនក្ប្វើតារាង 
 
                                           

(ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  
                                              (ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  
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តារាងទ៣ី៩ 
គំរតូារាងសក្ម្ងស់ថិតិអ្នកន្ដលបាន្ឆលូរមួ្កនុងវិធាន្ការឈលីកទកឹឆិតតដល ់

សកម្មភាពន្ដលឆលូរមួ្ទបស់ាា តក់ារបំពលុខយល ់
គំរទូី១៖ សក្មាបអ់្នកឆលូរមួ្ន្ដលជាន្ិតិបគុគល 

ព័រ៌មានរេស់ត្ក្ុង /ខ្ែឌ...  

តារាងសតិតិអ្នកឆលូរមួ្កនងុវិធាន្ការឈលីកទកឹឆិតតសក្មាបឆ់្ន ំ ២០១... 
)សក្មាបអ់្នកឆលូរមួ្ន្ដលជាន្ីតិបគុគល( 

ល .រ  
ពត័ម៌ាន្ទឈូៅ ការឆលូរមួ្កនុងវិធាន្ការឈលីកទឹកឆតិត ម្តិរបសអ់្នកឈយវីសក្ម្

ង ់ឈ ្មោះសំគាល់ អាស័យដ្ឋមន ប្បឈេទ្សកមមភាព 
កាលបរិឈចេទ្
ចាប់ឈ្តើម 

ការចូលរួម សាថមនភាពបចេុបមបនន 

១        

២        

...        

        

        

 

សំគាល ់
- ប ម្ ោះស គ្មល់ ៖ ស បៅែល់ប ម្ ោះអាជីវក្មម ឬប ម្ ោះស គ្មល់ស្ថថ េ័ន។ 
- ត្េបភទសក្មមភាព ៖ ស បៅែល់ក្មមវរថុ ឬរួនទីភារកិ្ចារេស់អាជីវក្មម ឬស្ថថ េ័នបនោះ។ 
- កាលេរបិចេទោេ់បនាើម ៖ ស បៅែល់កាលេរបិចេទនលូវការថ្នការោេ់បនាើមចូលរមួក្នុងវធិានការបនោះ។ 

ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី ....ណខ្............  ឆ្ន   ២០១...... 
អនក្ប្វើតារាង 

 
(ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  

(ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  
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- ការចូលរមួ ៖ ស បៅែល់ត្េបភទថ្នសក្មមភាពណែលោរ់ចូលជាការចូលរមួក្នុងវធិានការបលើក្ទឹក្ចិរាណែលានោក់្បចញបនោះ។ 
- ស្ថថ នភាពេចាុេបនន ៖ ស បៅែល់ស្ថថ នភាពឬលក្ខែាំៈសមបរាិសពវថ្ងៃ )ថ្ងៃណែលចុោះប្វើសត្មង់សថិរិ( រេស់នីរិេុគគលបនោះប្ៀេនឹងវធិានការបលើក្ទឹក្ចិរា 
                                      ណែលានោក់្បចញបនោះ។ 
- មរិរេស់អនក្ប្វើសត្មង់ ៖ ស បៅែល់មរិបយាេល់រេស់អនក្ណែលប្វើសត្មង់សថិរិបនោះច បពាោះស្ថថ នភាពជារមួរេស់នីរិេុគគលបនោះប្ៀេនឹងវធិានការបលើក្ទឹក្ 
  ចិរាណែលានោក់្បចញ។ 
គំរទូី២៖ សក្មាបអ់្នកឆលូរមួ្ន្ដលជារបូវន្តបគុគល 

ព័រ៌មានរេស់ត្ក្ុង /ខ្ែឌ...  

តារាងសតិតិអ្នកឆលូរមួ្កនងុវិធាន្ការឈលីកទកឹឆិតតសក្មាបឆ់្ន ំ ២០១... 
)សក្មាបអ់្នកឆលូរមួ្ន្ដលជារបូវន្តបគុគល( 

ល .រ  
ពត័ម៌ាន្ទឈូៅ ការឆលូរមួ្កនុងវិធាន្ការឈលីកទឹកឆតិត 

ម្តិរបសអ់្នកឈយវីសក្ម្ង ់
ឈ ្មោះ អាស័យដ្ឋមន មុខរបរ 

កាលបរិឈចេទ្
ចាប់ឈ្តើម 

ការចូលរួម សាថមនភាពបចេុបមបនន 

១        

២        

...        

        

        

 
 
 
 

ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី ....ណខ្ ............២០១ឆ្ន   ......  
អនក្ប្វើតារាង 

 
(ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  

(ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  
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សំគាល ់
- កាលេរបិចេទោេ់បនាើម៖ ស បៅែល់កាលេរបិចេទនលូវការថ្នការោេ់បនាើមចូលរមួក្នុងវធិានការបនោះ។ 
- ការចូលរមួ៖  ស បៅែល់ត្េបភទថ្នសក្មមភាពណែលោរ់ចូលជាការចូលរមួក្នុងវធិានការបលើក្ទឹក្ចិរាណែលានោក់្បចញបនោះ។ 
- ស្ថថ នភាពេចាុេបនន៖ ស បៅែល់ស្ថថ នភាពឬលក្ខែាំៈសមបរាិសពវថ្ងៃ )ថ្ងៃណែលចុោះប្វើសត្មង់សថិរិ( រេស់េុគគលបនោះប្ៀេនឹងវធិានការបលើក្ទឹក្ចិរា 

    ណែលានោក់្បចញបនោះ។ 
- មរិរេស់អនក្ប្វើសត្មង់៖ ស បៅែល់មរិបយាេល់រេស់អនក្ណែលប្វើសត្មង់សថិរិបនោះច បពាោះស្ថថ នភាពជារមួរេស់េុគគលបនោះប្ៀេនឹងវធិានការបលើក្ទឹក្ 

   ចិរាណែលានោក់្បចញ។ 
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តារាងទី៤០ 
គំរតូារាងសកម្មភាពនន្ការក្រម្លូសណំលរ់ាវរបសប់ណ្តត ញន្មី្យួៗ 

 

ព័រ៌មានរេស់េណាា ញ (ប ម្ ោះេណាា ញត្េមូលស ែល់រាវបនោះ)  

ជាត្េបភទេណាា ញ (ស្ថធារែាំៈ ឬឯក្ជន)  

គំរតូារាងសកម្មភាពនន្ការក្រម្លូសណំលរ់ាវរបសប់ណ្តត ញន្មី្យួៗសក្មាបឆ់្ន ំ២០១... 
 លទធភាពទទលួសរុប ម្)៣( បន្ៃុកក្រចំាឆ្ន ំន្ដលទទលួ ភាពញឹកញាបក់នុងការក្រម្លូ2 
សងាា រ់.....    

សងាា រ់.....    

សងាា រ់.....    

    

 
 

ស គ្មល់៖ 

-លទឋភាពទទួលសរេុម(៣ ៖)ស បៅែល់ច នុោះនទុក្រេស់េណាា ញត្េមូលស ែល់រាវគិរជាណម៉ែរគូេក្នុង 

      ១វនិទី។ 

-េនទុក្ត្េោ ឆ្ន  ណែលទទួល៖ ស បៅែល់ច នុោះស ែល់រាវណែលត្េមូលានគិរក្នុងរយាំៈបពល១ឆ្ន  ។ 

 
 
 
 
 

                                                           
2 ត្េសិនបេើមានក្រែីណត្េត្េលួបត្ចើនរបេៀេអាស្ស័យតាមត្េបភទ ឬរ េន់ថ្នការបត្េើត្ាស់សូមភាា េ់ភសាុតាងេញ្ញា ក់្។ 

ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី ....ណខ្ ............២០១ឆ្ន   ......  
អនក្ប្វើតារាង 

 
(ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  

(ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  
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តារាងទី៤១ 
គំរតូារាងសក្ម្ងស់ថិតិអ្ំពីការពនិ្យ័ន្ដលបាន្អ្ន្វុតតកន្ែងម្ក 

 

គំរទូី១៖ សក្មាបអ់្នកក្រក្ពឹតឈលមសីន្ដលជាន្ិតិបគុគល 
ព័រ៌មានរេស់ត្ក្ុង /ខ្ែឌ...  

ចូរគូសសញ្ញា  “✓  ”ក្នុងត្េអេ់បៅក្នុងណននក្ទ ងឡាយណាណែលប្លើយរេនឹងស្ថថ នភាពត្ក្ងុ/ខ្ែឌ រេស់អនក្  

 

តារាងសថិតិអ្ំពីការពិន្យ័សក្មាបឆ់្ន ២ំ០១ ... 
)សក្មាបអ់្នកក្រក្ពតឹតឈលីមសន្ដលជាន្តីិបគុគល(  

ក្ីមាសទី១ )ម្ករា -ម្ីនា( 
 ក  .ការពិន្យ័កក្ម្តិយៃន្់  
ល
.រ  

កាលបរិ
ឈឆេទ 

ម្លូឈហតនុន្
ការពិន្យ័ 

អ្តតសញ្ជា ណរបសអ់្នកក្រក្ពឹតតឈលមសី ការពិន្យ័ អ្ងគភាពអ្ន្វុតត
ការដ្ឋកព់និ្យ័ ឈ ្មោះ ប្បឈេទ្ ទ្ីោំង ការពិន័យ ចំនួនទ្កឹប្រក់ពិន័យ 

១         

២         

...         

ខ  .ការពិន្យ័ ជាក្ាក ់
ល
.រ  

កាលបរិ
ឈឆេទ 

ម្លូឈហតនុន្
ការពិន្យ័ 

អ្តតសញ្ជា ណរបសអ់្នកក្រក្ពឹតតឈលមសី ការពិន្យ័ អ្ងគភាពអ្ន្វុតត
ការដ្ឋកព់និ្យ័ ឈ ្មោះ ប្បឈេទ្ ទ្ីោំង ចំនួនទ្កឹប្រក់ពិន័យ ពិន័យឈ្មេងៗ 
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១         

២         

...         

គ  .ការពិន្យ័ កក្ម្ិតក្សាល 
ល
.រ  

កាលបរិ
ឈឆេទ 

ម្លូឈហតនុន្
ការពិន្យ័ 

អ្តតសញ្ជា ណរបសអ់្នកក្រក្ពឹតតឈលមសី 
ការពិន្យ័ 

អ្ងគភាពអ្ន្វុតត
ការដ្ឋកព់និ្យ័ ឈ ្មោះ ប្បឈេទ្ ទ្ីោំង 

១        

២        

...        

        

 

សំគាល ់
- កាលេរបិចេទ ៖ ស បៅែល់កាលេរបិចេទណែលអ បពើអសក្មមបនោះបក្ើរមានបឡើង ឬោេ់បនាើម                                                                                     បក្ើរមានបឡើង។ 
-មូលបហរុថ្នការពិន័យ ៖ ស បៅែល់ការោរ់ថាន ក់្សក្មមភាពអសក្មមបនោះបៅក្នុងសក្មមភាពណាមួយក្នុង 
  ច បណាមសក្មមភាពទ ងឡាយណែលជាក្មមវរថុថ្នការទទួលពិន័យ។ 
- ប ម្ ោះ ៖ ស បៅែល់ប ម្ ោះអាជីវក្មម ឬប ម្ ោះនីរិេុគគលបនោះ )ត្េសិនបេើមាន(។ ត្េសិន 
  បេើនីរិេុគគលបនោះគ្មម នប ម្ ោះបនោះបទ ត្រូវចុោះប ម្ ោះ អនក្ណែលទទួលខុ្សត្រូវបលើអាជីវក្មមបនោះផ្ទទ ល់។ 
- ត្េបភទ ៖ ស បៅែល់ត្េបភទថ្នសក្មមភាព រេស់នីរិេុគគលបនោះ។ 
- ការពិន័យ ៖ ស បៅែល់បទសមូលោឋ នសត្មាេ់ត្េបភទថ្នសក្មមភាពអសក្មមបនោះ ណែលបត្ៅអ ពីការពិន័យជាត្ាក់្។ 
- ពិន័យបនែងៗ ៖ ស បៅែល់បទសេនទ េ់េនែ បៅនឹងការពិន័យជាត្ាក់្។ 

 
 

ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី ....ណខ្ ............២០១ឆ្ន   ......  
អនក្ប្វើតារាង 

 
(ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  

(ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  
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គំរទូី២៖ សក្មាបអ់្នកក្រក្ពឹតតឈលមីសន្ដលជារបូវន្តបគុគល 
ព័រ៌មានរេស់ត្ក្ុង /ខ្ែឌ...  

តារាងសថិតិអ្ំពីការពិន្យ័សក្មាបឆ់្ន ២ំ០១ ... 
)សក្មាបអ់្នកក្រក្ពតឹតឈលីមសន្ដលជា របូវន្តបគុគល( 

ក្ីមាសទី១ )ម្ករា-ម្ីនា( 

ល .រ  
កាលបរិឈឆេទ សកម្មភាពឈលមីស អ្តតសញ្ជា ណរបសអ់្នកក្រក្ពឹតតឈលមសី 

ការពិន្យ័ អ្ងគភាពអ្ន្វុតតការដ្ឋកព់ិន្យ័ 
ចថ្ៃដខឆ្ម ំ ឈ  មងឈពល ឈ ្មោះ ឈេទ្ អាយុ មុខរបរ 

១          

២          

...          

...          

          

 

  
សំគាល ់
- កាលេរបិចេទ៖ ស បៅែល់កាលេរបិចេទណែលអ បពើអសក្មមបនោះបក្ើរមានបឡើង ឬោេ់បនាើមបក្ើរមានបឡើង។ 

 

ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី ....ណខ្ ............២០១ឆ្ន   ......  
អនក្ប្វើតារាង 

 
(ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  

(ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  
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តារាងទី៤២ 
ទ រង់ណននការសក្មមភាព 

(ACTION PLAN) 
១. សារបាន្ (BACKGROUND) 

១.១. បគ្មលនបយាាយ (POLICY) 
១.២ ស្ថថ នភាព (SITUATION) 
១.៣ េញ្ញា អរិភាព (PRIORITIES ISSUE) 

២. យទុាសាស្តសត (STRATEGIES) 
៣. ន្ផ្សន្ការសកម្មភាព (ACTION PLAN) 
 ៣.១ េរកិាសសបងខេអ ពីវសិ្ថលភាពណននការ (SUMMARY SCOPE OF PLANNING) 
 ៣.២ តារាងអនុវរាការងារ (MATRIX) 
៤. កាលវិភាគឈរៀបឆំឈសឆកីតក្ពាងឆាប ់លខិតិបទដ្ឋា ន្គិតិយតុត (LAW and REGULATION DRAFTING SCHEDULE) 
៥. គំឈរាងឆណំ្តយ (EXPENDITURE) 
៦. ការតាដ្ឋន្ក្តួតពិន្តិយ ន្ងិវាយតនម្ែ (MONITORING and EVALUATION) 
៧. ឈសឆកីតសន្និដ្ឋា ន្ (CONCLUSION) 
 
សមាគ ល់៖ 
បគ្មលនបយាាយ៖  ែ បែើ រ ឬបគ្មលការែ៏ថ្នសក្មមភាពណែលានអនុម័រ ឬបសនើបឡើង 

បោយត្ក្សួង ស្ថថ េ័ន គែេក្ែ ត្ក្ុមហ ុន ឬេុគគលណាមាន ក់្។ 
ចក្ខុវស័ិយ៖  ការគិរទុក្ឬការត្េបមើលបមើលបៅមុខ្នូវណននការឬអវីៗណែលបក្ើមាន 

បឡើងបៅថ្ងៃអនគរ។ 
បគ្មលេ ែង៖   អវីៗណែលបយើងសងឃឹមថាសបត្មចាន។ 
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បគ្មលបៅ៖   អវីៗណែលបយើងស្ថក្លបងប្វើឲ្យសបត្មចាន 
សមាគ ល់៖   បគ្មលបៅបក្ើរបចញពីការក្ ែរ់និងណសាងបចញតាមរយោះសក្មមភាព 

ឬការអនុវរា បហើយវាមានលក្ខែាំៈជាវរថុវស័ិយ។ រឯីបគ្មលេ ែងវញិ គឺត្គ្មន់ណរការេ៉ែងទុក្ បហើយមានលក្ខែាំៈជាត្េធានវស័ិយ។ 
យុទឋស្ថស្តសា៖   សិលបាំៈថ្នការបរៀេច  ឬការែឹក្ន បែើមបីសបត្មចកិ្ចាការឲ្យស្សេតាម 

បគ្មលេ ែងនិងបគ្មលបៅណែលានក្ ែរ់។ 
ណននការសក្មមភាព៖  ការបត្គ្មងទុក្នូវកិ្ចាការោ ាច់ណែលត្រវូប្វើ បហើយទក់្ទងបៅនឹងការ 

េបងាើរយនាការ ការេបងាើរត្ក្េខ្ែឌ គរិយុរា ការគ្ម ត្ទហិរចាវរថុ ការេែាុ ោះេណាា ល្នធានមនុសែ ការអនុវរាគបត្មាង )ស្ថក្លបង(។ 
 

របេៀេគែនភាគរយ 
 

ការក្ ែរ់ជាភាគរយត្រវូក្ ែរ់យក្ ”ច នួនគរ់”  ជាោច់ខារ។ 
ខាងបត្កាមគឺជាការណែន អ ពីរបេៀេក្ ែរ់ភាគរយ៖ 

- រាល់រួបលខ្ណែលានពីនលណចក្ភាគរយត្រូវជា “ច នួនគរ់” 
ឧទហរែ៍៖ លក្ខែាំៈវនិិចេ័យ S.១.៦ ទមទរឲ្យអាជីវក្មមយា៉ែងបោចណាស់ ៧០% ថ្នច នួនសរេុមានលិខិ្រេញ្ញា ក់្អានម័យពីត្ក្សួង/មនទីរសុខាភិាល។ 
ឧទហរែ៏ថា ទីត្ក្ុងបេក្ខភាព “ក្” មានអាជីវក្មមសរេុ ២០០ ក្ណនលង។ ែូចបនោះច នួនអាជីវក្មមសរេុណែល 
មានគឺ៖ ២០០ )ច នួនអាជីវក្មមសរេុ( X ៧០% =១៤០ ក្ណនលង 

- ត្េសិនបេើនលណចក្ណែលជាលទឋនលថ្នការណចក្ជាភាគរយបនោះជាច នួនទសភាគ ត្រូវេងគរ់យក្ត្រឹមច នួនគរ់  ្េនទ េ់។ 
ឧទហរែ៍៖ លក្ខែាំៈវនិិចេ័យ S.១.៦ ទមទរឲ្យអាជីវក្មមយា៉ែងបោចណាស់ ៧០% ថ្នច នួនសរេុមានលិខិ្រេញ្ញា ក់្អានម័យពីត្ក្សួង/មនទីរសុខាភិាល។ 
ឧទហរែ៏ថា ទីត្ក្ុងបេក្ខភាព “ក្” មានអាជីវក្មមសរេុ ១២៣ ក្ណនលង។ ែូចបនោះច នួនអាជីវក្មមសរេុណែល 
មានគឺ៖ ១២៣ )ច នួនអាជីវក្មមសរេុ( X ៧០% = ៨៧.១ េងគរ់ត្រឹម ៨៧ ក្ណនលង 
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តារាងទី៤៣ 
គំរតូារាងសក្ម្ងស់ថិតិអ្ំពគីំឈរាងន្ផ្សន្ការក្រយទុធក្រឆំ្ងន្ឹងការបំពលុខយល ់

ព័រ៌មានរេស់ត្ក្ុង /ខ្ែឌ...  

តារាងសតិតិគំឈរាងន្ផ្សន្ការក្រយទុធក្រឆំ្ងន្ឹងការបំពលុខយលស់ក្មាបឆ់្ន ំ ២០១... 

ល .រ  
អ្ំពីគំឈរាង 

គំឈរាងឆណំ្តយ ក្រេពថវិកា 
សាថ ន្ភាព
បឆាុរបន្ន 

អ្នកទទលួ 
ខសុក្តូវ ឈ ្មោះគំឈរាង កមមវត្ថ ុ ទ្ីោំងអ្នុវត្ត កាលបរិឈចេទ្ 

១         

២         

...         

         

         

 

សំគាល ់
- ប ម្ ោះគ បរាង ៖ ស បៅែល់ប ម្ ោះស គ្មល់ជានលូវការរេស់គ បរាងបនោះ។ 
- ក្មមវរថុ ៖ ស បៅែល់ក្មមវរថុរេស់គ បរាងបនោះ។ 
- ទីតា ងអនុវរា ៖ ស បៅែល់ក្ណនលង ទីតា ងណែលគ បរាងបនោះបផ្ទា របលើ ឬណែលគ បរាងបនោះត្រូវអនុវរា។ 
- កាលេរបិចេទ ៖ ស បៅែល់កាលេរបិចេទនលូវការថ្នការោេ់បនាើមចូលរមួក្នុងវធិានការបនោះ។ 
- គ បរាងច ណាយ ៖ ស បៅទ ហ ងវកិាណែលបត្គ្មងនឹងច ណាយសត្មាេ់ែ បែើ រការគ បរាងទ ងមូល។ 
- ត្េភពងវកិា ៖ ស បៅែល់ត្េភពថ្នងវកិាសត្មាេ់ធានច ណាយ។ 
- ស្ថថ នភាពេចាុេបនន ៖ ស បៅែល់ស្ថថ នភាពឬលក្ខែាំៈសមបរាិសពវថ្ងៃ )ថ្ងៃណែលចុោះប្វើសត្មង់សថិរិ( រេស់គ បរាងបនោះ។ 
- អនក្ទទួលខុ្សត្រវូ ៖ ស បៅែល់ស្ថថ េ័ន អងគភាពណែលទទួលខុ្សត្រូវសត្មេសត្មួល ឬអនុវរា ឬោក់្ឲ្យែ បែើ រការគ បរាងបនោះ។ 

ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី ....ណខ្ ............២០១ឆ្ន   ......  
អនក្ប្វើតារាង 

 
(ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  

(ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  
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តារាងទី៤៤ 
គំរតូារាងសក្ម្ងស់ថិតិអ្ំពគីំឈរាងទកទ់ងន្ឹងការបស្តញ្ជជ បការយលដ់ឹងអ្ំពីបរិសាថ ន្ 

ព័រ៌មានរេស់ត្ក្ុង /ខ្ែឌ...  

តារាងសតិតិគំឈរាងនន្ការបស្តញ្ជជ បការយលដ់ងឹអ្ំពបីរសិាថ ន្សក្មាបឆ់្ន ំ ២០១... 

ល .រ  
អ្ំពីគំឈរាង 

គំឈរាងឆណំ្តយ ក្រេពថវិកា 
សាថ ន្ភាព
បឆាុរបន្ន 

អ្នកទទលួ 
ខសុក្តូវ ឈ ្មោះគំឈរាង កមមវត្ថ ុ ទ្ីោំងអ្នុវត្ត កាលបរិឈចេទ្ 

១         

២         

...         

         

         

 
សំគាល ់

- ប ម្ ោះគ បរាង ៖ ស បៅែល់ប ម្ ោះស គ្មល់ជានលូវការរេស់គ បរាងបនោះ។ 
- ក្មមវរថុ ៖ ស បៅែល់ក្មមវរថុរេស់គ បរាងបនោះ។ 
- ទីតា ងអនុវរា ៖ ស បៅែល់ក្ណនលង ទីតា ងណែលគ បរាងបនោះបផ្ទា របលើ ឬណែលគ បរាងបនោះត្រូវអនុវរា។ 
- កាលេរបិចេទ ៖ ស បៅែល់កាលេរបិចេទនលូវការថ្នការោេ់បនាើមចូលរមួក្នុងវធិានការបនោះ។ 
- គ បរាងច ណាយ ៖ ស បៅទ ហ ងវកិាណែលបត្គ្មងនឹងច ណាយសត្មាេ់ែ បែើ រការគ បរាងទ ងមូល។ 
- ត្េភពងវកិា ៖ ស បៅែល់ត្េភពថ្នងវកិាសត្មាេ់ធានច ណាយ។ 
- ស្ថថ នភាពេចាុេបនន ៖ ស បៅែល់ស្ថថ នភាពឬលក្ខែាំៈសមបរាិសពវថ្ងៃ )ថ្ងៃណែលចុោះប្វើសត្មង់សថិរិ( រេស់គ បរាងបនោះ។ 
- អនក្ទទួលខុ្សត្រវូ ៖ ស បៅែល់ស្ថថ េ័ន អងគភាពណែលទទួលខុ្សត្រូវសត្មេសត្មួល ឬអនុវរា ឬោក់្ឲ្យែ បែើ រការគ បរាងបនោះ។ 

ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី ....ណខ្ ............២០១ឆ្ន   ......  
អនក្ប្វើតារាង 

 
(ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  

(ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  
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តារាងទី៤៥ 
គំរតូារាងសក្ម្ងស់ថិតិអ្ំពវីិយីសាស្តសតនន្ការបស្តញ្ជជ បការយលដ់ឹង 

 

- ព័រ៌មានរេស់ត្ក្ុង /ខ្ែឌ...  

- ចូរគូសសញ្ញា  “✓  ”ក្នុងត្េអេ់បៅក្នុងណននក្ទ ងឡាយណាណែលប្លើយរេនឹងស្ថថ នភាពត្ក្ងុ/ខ្ែឌ រេស់អនក្  

តារាងសក្ម្ងស់ថិតិអ្ំពីវិយីសាស្តសតនន្ការបស្តញ្ជជ បការយលដ់ងឹសក្មាបឆ់្ន ំ២០១... 
 ក .តាម្រយៈក្រពន័្ធផ្សេពវផ្សាយ 
ល .រ  ខែឹម្សារ ឈ ម្ ោះក្រពន័្ធផ្សេពវផ្សាយ ភាពញកឹញាបន់ន្ការផ្សេពវផ្សាយ អ្នកទទលួខសុក្តវូ ឈគាលឈៅ 
១      
២      
...      

 ខ .តាម្រយៈបដ្ឋផ្សេពវផ្សាយឈៅតាម្ទីសាធារណៈ 
ល .រ  ខែឹម្សារ ទីកន្ន្ែងតាំងបដ្ឋ ភាពញកឹញាបន់ន្ការផ្សេពវផ្សាយ អ្នកទទលួខសុក្តវូ ឈគាលឈៅ 
១      
២      
...      

 គ .តាម្រយៈបណណ ផ្សនត ់ឬម្ឈយាបាយឈផ្សេងៗឈទៀត 
ល
.រ  

ខែឹម្សារ ឈគាលឈៅន្ដលឈយវកីារន្ឆកជនូ្ ភាពញកឹញាបន់ន្ការផ្សេពវផ្សាយ អ្នកទទលួខសុក្តវូ ឈគាលឈៅ 
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១      
២      
..
. 
 

     

េញ្ញា ក់្៖ 

- សូមភាា េ់មក្ជាមួយនូវខ្លឹមស្ថរសត្មាេ់ការេៃញ្ញា េការយល់ែឹង ខ្លឹមស្ថរ (គ រូ)េោ ណែលានោក់្ 

- តា ង និងខ្លឹមស្ថរ (គ រូ )េ័ែណននរ់ ឬមប្ោាយនែពវនាយបនែងៗបទៀរ។  

 
 

ប្វើបៅ  .....................ថ្ងៃទី ....ណខ្ ............២០១ឆ្ន   ......  
អនក្ប្វើតារាង 

 
(ហរថបលខាអនក្ប្វើ)  

(ប ម្ ោះអនក្ប្វើ)  
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តារាងទី៤៦ 
ការណែន ាំៈ បេក្ខភាពត្រវូគូសសញ្ញា  “✓” ក្នុងត្េអេ់បៅក្នុងណននក្ទ ងឡាយណាណែលសថិរក្នុងណែនសមថរកិ្ចារេស់បេក្ខភាព ណែលមានទីតា ងស្ថធារែាំៈស ខាន់បៅ
តាមត្េបភទនីមួយៗ 

 
 

តារាងសក្ម្ងព់ត័ម៌ាន្អ្ំពីសកម្មភាពសមាា តឈៅតាម្ទីកន្ន្ែងសាធារណៈសំខាន្់ៗ នន្ទីក្កុង/ខណឌ .................................... 

ល.រ ឈ ម្ ោះ 
អ្នកទទលួខសុក្តវូ
ឈលីការសមាា ត* 

ឆំន្នួ្បគុគលិក
សមាា តក្រចាំការ* 

ឆំន្នួ្នន្ការសមាា ត
កនុងម្យួនថៃ* 

ឈផ្សេងៗ 

 ក. អ្គារសាធារណៈ 
១      

២      

…      

 ខ. តំបន្ន់បតង 
១      

២      
…      

 គ. សនួ្កមុារ 
១      

២      
…      

 ឃ. ទីតំាងសំរាបឈ់លងកីឡា 
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១      

២      
…      

 ង .ឆំណតរថយន្តក្កុង/ឈ្នួល 
១      

២      
…      

 ឆ. បងគន្ស់ាធារណៈ 
១      

២      
…      

 ជ. រម្ណីយដ្ឋា ន្ឈទសឆរណ ៍
១      

២      
…      

 ឈ្. ម្ជឈម្ណឌ លពត័ម៌ាន្ 
១      

២      
…      

 ញ. ទីផ្សារសំខាន្់ៗ  
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១      

២      
…      

 ដ. ម្ជឈម្ណឌ លពាណិជជកម្ម 
១      

២      
…      

 ថ. ម្ណឌ លសខុភាព 
១      

២      
…      
      



ការប្រឡងប្រណាំងទីប្រុងស្អា ត – គោលការណ៍ណណនាំសប្ារទី់ប្រុងគររខភាព - 218 

តារាងទី៤៧ 
ការឈពញឆិតដរបសឈ់េាៀវឈទសឆរ 
ក្នុងក្ ឡុងបពលស្ថន ក់្បៅរេស់បលាក្អនក្ បរើបលាក្អនក្បពញចិរដនឹង 

 
ឈពញឆតិដ 
ខាែ ងំណ្តស ់ ឈពញឆតិដ ម្និ្ឈពញឆតិដ ម្និ្មាន្ឈយាបល ់

ភាពស្ថអ រថ្នរ េន់រមែីយោឋ ន និងសមបទបទសចរែ៍ ☺    

ភាពស្ថអ រថ្នេងគន់ស្ថរធារែាំៈ ☺    

ភាពស្ថអ រថ្នរ េន់ថ្េរង ☺    

ការរុេណរងល អតាមរមែីយោឋ ន និងសមបទបទសចរែ៍ ☺    

ការរុេណរងល អតាមមប្ោាយែឹក្ជចាូ ន (រងយនដឈនួល 
រុមឺ៉ែក្ក្ង់េី។) ☺    

ភាពរសួរាយរាក់្ទក់្រេស់ត្េជាពលរែឋក្នុងរ េន់ ☺    

ភាពរសួរាយរាក់្ទក់្រេស់ត្េរិេរដិក្របទសចរែ៍ ☺    
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