ម្ររះរាោណាចម្រកកតពោ
ុ
ោេិ សាសន ម្ររះតហាកសម្រេ

3
គណៈកាាធិការោេិ

ម្រកសួងគេសចរណ៍

វាយេបតៃេីម្រកុងសាាេ

ឯកសារគោលការណ៍ណណនាំ និង Checklist សម្រាប់
សតង់ដារង្វាន់សគតតចគេគោនយករដ្ឋតន្តនតីសម្រាប់ធុរកិចចបបេងកនង
ុ វិស័យគេសចរណ៍
ឆ្ន ាំ២០១៦

រ ៀបរ ៀងរោយ៖ អគ្គ នាយកោានរេសច ណ៍ និងអគ្គ រេខាធិកា ោាន គ្.ជ.វ.េ. (២០១៦)

េំព័ 1

កាំណេ់សាំោល់៖
រ ើម្បីេេួេបានពិនទស
ុ ម្រាប់ េកខ ណវិនិចឆ័យនីម្ួយៗ សហម្រាស ឬបុ គ្គ េ
ជារបកខ ភាពម្ររូវបំ រពញឲ្យបានម្រគ្ប់ េកខ ខណឌរម្រម្ូវទំងអស់

ូចានចចង

កន ុងតារាង Checklist រនេះ។

រ ៀបរ ៀងរោយ៖ អគ្គ នាយកោានរេសច ណ៍ និងអគ្គ រេខាធិកា ោាន គ្.ជ.វ.េ. (២០១៦)

េំព័ 2

រង្វាន់សគតតចគេគោនយករដ្ឋតន្តនតីសម្រាប់ធុរកិចចបបេងកនង
ុ វិស័យគេសចរណ៍
គោលការណ៍ណណនាំ និង Checklist សម្រាប់រង្វាន់ “ធុរកិចចណដ្លានសានបដ្គ្នើតខាងណែរកាអនត័យ និងបរិសាាន”

3
ល.រ

លកខខណឌេម្រតូវ

ការវាយេបតៃ

កាំណេ់សាាល់

សូ ចនាក េី១ សតី ពីកា ម្រគ្ប់ ម្រគ្ងធនធានធម្ម ជារិ និងថាម្ពេម្របកបរោយនិ នត ភាព
រ ើម្បីបញ្ជាក់ ថាានកា ម្រគ្ប់ ម្រគ្ងធនធានធម្ម ជារិ និ ងថាម្ពេម្របកបរោយនិ នត ភាព សហម្រាសម្ររូវរធវ ើកា ម្ររួរពិ និរយ និ ងតាម្ោនកា រម្របើម្របាស់ ធនធានធម្ម ជារិ និ ងថាម្ពេ
និ ងរចេះរម្របើម្របាស់ សំ ភា ៈប កា
ិ ខ ច េជួយសនសំសំចចថាម្ពេ និ ង/ឬឧបក ណ៍ច េរម្របើម្របាស់ ថាម្ពេករកើររ ើងវិញ
េកខ ណវិនិចឆ័យេី១៖ កា ម្ររួរពិ និរយ និ ងតាម្ោនកា រម្របើម្របាស់ ធនធានធម្ម ជារិ និ ងថាម្ពេ
១
២
៣
៤

(២០%ចនពិនទស
ុ ប
ុ )

ឯកសា រាេកា ណ៍ បស់ ម្រកុម្ហុ ន/សហម្រាស សតី ពីកា ម្ររួរពិនិរយ និ ងតាម្ោនកា រម្របើ

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

ម្របាស់ ធនធានធម្ម ជារិ និ ងថាម្ពេ

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

ព័ រ៌ានចនកា ម្ររួរពិនិរយពី ភាពម្ិ នម្របម្រករី ចនកា រម្របើម្របាស់ ធនធានធម្ម ជារិ និ ងថាម្ពេ

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

ជារ ៀងរាេ់ ចខ

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

ព័ រ៌ានចនកា បញ្ជ្ញ្ជាបកា យេ់ ឹង េ់ បុ គ្គ េិក និ ងអរិ ថិជនអំ ពី កា សនសំសំចចរេើកា រម្របើ

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

ម្របាស់ ធនធានធម្ម ជារិ និ ងថាម្ពេ

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

បាយកា ណ៍ ឬព័ រ៌ានអំ ពី កា រម្របើម្របាស់ ធនធានធម្ម ជារិ និ ងថាម្ពេ

រ ៀបរ ៀងរោយ៖ អគ្គ នាយកោានរេសច ណ៍ និងអគ្គ រេខាធិកា ោាន គ្.ជ.វ.េ. (២០១៦)

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ










េំព័ 3

(២០%ចនពិនទស
ុ ប
ុ )

េកខ ណវិនិចឆ័យេី២៖ កា រម្របើម្របាស់ សំ ភា ៈប កា
ិ ខ ច េជួយសនសំសំចចថាម្ពេ និ ង/ឬឧបក ណ៍ច េរម្របើម្របាស់ ថាម្ពេករកើររ ើងវិញ
៥
៦

តារាងសម្រម្ង់សថិរិអំពីសំភា ៈប កា
ិ ខ និ ង/ឬឧបក ណ៍ច េរម្របើម្របាស់ ថាម្ពេករកើររ ើងវិញ

….% (យ៉ាងរោច ៥០%ចន
សំ ភា ៈស ប
ុ )
ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

ប
ូ ភាព ឬវរថ ុសំអាងអំ ពី សំភា ៈប កា
ិ ខ និ ង/ឬឧបក ណ៍ទំងរនាេះ

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ





សូ ចនាក េី២ សតី ពីកា គ្ិ រគ្ូ ពីរំបន់ ចបរង
រ ើម្បីបញ្ជាក់ ថាានកា គ្ិ រគ្ូ ពី រំបន់ ចបរង សហម្រាសម្ររូវចូ េ ម្
ួ កន ុងសកម្ម ភាពោំរ ើម្រ
េកខ ណវិនិចឆ័យេី៣ ៖ កា ចូ េ ម្
ួ កន ុងសកម្ម ភាពោំរ ើម្រ
៦

ើ

(១០%ចនពិនទស
ុ ប
ុ )

ព័ រ៌ាន ឬវរថ ុសំអាងច េបញ្ជាក់ ពី កា ចូ េ ម្
ួ កន ុងសកម្ម ភាពោំរ ើម្រ
(អាចជា ប
ូ ថរ វិញ្ជាបណណបម្ររស រសើ

ើ

បាយកា ណ៍ កំ ណរ់ រហរុ )

េកខ ណវិនិចឆ័យេី៤ ៖ កា គ្ិ រគ្ូ ឲ្យានរំ បន់ ចបរងរៅកចនែ ងរធវ ើកា
៧

ើ និ ងម្ររូវគ្ិ រគ្ូ ឲ្យានរំ បន់ ចបរងរៅកចនែងរធវ ើកា

….. ង/ឆ្នំ (យ៉ាងរិ ច ១ ង
កន ុងម្ួ យឆ្នំ)



(១០%ចនពិនទស
ុ ប
ុ )

ព័ រ៌ាន សថិ រិ ឬ ប
ូ ភាពអំ ពី រំបន់ ចបរងទំងអស់

……% (យាងតិច ១០% នៃ
ទំហំសហគ្រាសទំងមូល)



សូ ចនាក េី៣ សតី ពីកា គ្ិ រគ្ូ ពីអនាម្័ យ
រ ើម្បីបញ្ជាក់ ថាានកា គ្ិ រគ្ូ ពី អនាម្័ យ សហម្រាសម្ររូវយកចិ រតេុកោក់ គ្ិ រគ្ូ ពី បញ្ជាអនាម្័ យទំងរៅកន ុង និ ងជុុំវញ
ិ េីតាំងសហម្រាស
េកខ ណវិនិចឆ័យេី៥ ៖ កា គ្ិ រគ្ូ ពី បញ្ជាអនាម្័ យកន ុងេីតាំងសហម្រាស (១០%ចនពិនទស
ុ ប
ុ )
៨

ព័ រ៌ាន ឬ ប
ូ ភាពបញ្ជាក់ អំ ពី ភាពសាារ និ ងអនាម្័ យកន ុង និ ងជុុំវញ
ិ េីតាំងសហម្រាស

៩

វរត ានសាសភាពម្រកុម្កា ងា េេួេបនទ ុកកិ ចចកា សំ អារ និ ងអនាម្័ យ
រ ៀបរ ៀងរោយ៖ អគ្គ នាយកោានរេសច ណ៍ និងអគ្គ រេខាធិកា ោាន គ្.ជ.វ.េ. (២០១៦)

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ





េំព័ 4

សូ ចនាក េី៤ សតី ពីកា គ្ិ រគ្ូ ពីកា បំ ពុេប សា
ិ ថន
រ ើម្បីបញ្ជាក់ ថាានកា គ្ិ រគ្ូ ពី កា បំ ពុ េប សា
ិ ថ ន សហម្រាសម្ររូវរធវ ើកា ម្រគ្ប់ ម្រគ្ងកាកសំ ណេ់ ជារិ ពុេច េបរចច ញរៅកន ុងប សា
ិ ថ ន និ ងកា រេើកេឹកចិ រតឲ្យានកា រម្របើម្របាស់
ផេិ រផេច េគ្ិ រគ្ូ

េ់ ប សា
ិ ថ ន (Green product)

េកខ ណវិនិចឆ័យេី៦ ៖ កា ម្រគ្ប់ ម្រគ្ងកាកសំ ណេ់ ជារិ ពុេច េបរចច ញរៅកន ុងប យ
ិ កាស សទឹ ង េរនែ សម្ុ ម្រេ... (២០%ចនពិនទស
ុ ប
ុ )
១០

១១

១២

១៤
១៥

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

វរត ានកចនែ ងសំ រាប់ សត ក
ុ េុកកាកសំ ណេ់ ច េានជារិ ពុេរោយរា ពតាម្បេោាន

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

បរចច ករេស (ក ណីាន)

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

វរត ានម្របព័នធម្របម្រពឹ រតកម្ម កាកសំ ណេ់

ពិ រសសសំ ណេ់ រាវ និ ងសំ ណេ់ ច េានជារិ ពុេ ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

រោយរា ពតាម្បេោានបរចច ករេស
េកខ ណវិនិចឆ័យេី៧ ៖ កា រម្របើម្របាស់ ផេិ ផេច េគ្ិ រគ្ូ

១៣

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

ព័ រ៌ានពី ម្របរេេ និ ងប ា
ិ ណសំ ណេ់ ជារិ ពុេ (ក ណីាន)

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ
េ់ ប សា
ិ ថ ន (Green product)

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

គ្ិ រគ្ូ

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

េ់ ប សា
ិ ថ នកន ុងសហម្រាស

វរត ានវិធីសាញ្ជ្សតអនុ វរត រាេកា ណ៍ជុំ ញ
ុ និងរេើកេឹកចិ រតឲ្យបុ គ្គ េិករចេះរម្របើម្របាស់ ផេិ ផេ ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
េ់ ប សា
ិ ថន

ព័ រ៌ាន ឬវរថ ុសំអាងអំ ពីកា រម្របើម្របាស់ ផេិ រផេច េគ្ិ រគ្ូ

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ
េ់ ប សា
ិ ថ នកន ុងសហម្រាស

រ ៀបរ ៀងរោយ៖ អគ្គ នាយកោានរេសច ណ៍ និងអគ្គ រេខាធិកា ោាន គ្.ជ.វ.េ. (២០១៦)






(១០%ចនពិនទស
ុ ប
ុ )

ានរាេកា ណ៍កន ុងកា ជុំ ញ
ុ និ ងរេើកេឹកចិ រតបុគ្គ េិកឲ្យានកា រម្របើម្របាស់ ផេិ ផេច េ

ច េគ្ិ រគ្ូ




ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ
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រង្វាន់សគតតចគេគោនយករដ្ឋតន្តនតីសម្រាប់ធុរកិចចបបេងកនង
ុ វិស័យគេសចរណ៍
គោលការណ៍ណណនាំ និង Checklist សម្រាប់រង្វាន់ “ធុរកិចចណដ្លានសានបដ្គ្នើតកនង
ុ ការអនុវេតគោលការណ៍ ៣Rs”

3
ល.រ

លកខខណឌេម្រតូវ

ការវាយេបតៃ

កាំណេ់សាាល់

សូ ចនាក េី១ សតី ពីកា អនុវរត តាម្រាេកា ណ៍ ៣Rs
រ ើម្បីបញ្ជាក់ ថាានកា អនុ វរត តាម្រាេកា ណ៍ ៣Rs សហម្រាសម្ររូវម្របរិ បរតិ តាម្រាេកា ណ៍ចនកា ការ់ បនថ យ កា រម្របើម្របាស់ រ ើងវិញ និ ងកា ចកចចន តាម្ យៈកា ជុំ ញ
ុ រេើក
េឹកចិ រត និ ងអនុ វរត រោយផ្ទទេ់ ពី សហម្រាស និ ងបុ គ្គ េិក កា រម្របើម្របាស់ ផេិ រផេច េគ្ិ រគ្ូ

េ់ ប សា
ិ ថ ន (Green product) និ ងចូ េ ម្
ួ េ់ សកម្ម ភាពចកចចន

េកខ ណវិនិចឆ័យេី១៖ កា រេើកេឹកចិ រត និ ងអនុ វរត កា ការ់ បនថ យកា រម្របើម្របាស់ ទំងឡាយណាច េម្ិ នចំបាច់
១
២
៣
៤

ានរាេកា ណ៍សតី ពីកា ការ់ បនថ យ សំ ណេ់ ច េបរចច ញរោយបុ គ្គ េិកកន ុងសហម្រាស

(២០%ចនពិនទស
ុ ប
ុ )

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

ានកា ជូន ុំណឹង េ់ បុ គ្គ េិកសតី ពីរាេកា ណ៍ចនកា ការ់ បនថ យសំ ណេ់ កន ុងសហម្រាស

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

អាចជារសចកតី ជូន ុំណឹង ឬម្របកាសព័ រ៌ាន

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

ានកា រ ៀបចំ ជាពាកយរសាែក ឬសា ខែី ៗច េទក់ េងនឹ ងរាេកា ណ៍ចនកា ការ់ បនថ យ

ពាកយរសាែក ឬសា ចំ នួន….

ច េបានបិ រផាយតាម្េីតាំងសំ ខាន់ ៗរៅកចនែ ងរធវ ើកា ( ប
ូ ភាព និ ងតារាងសថិ រិ)

(យ៉ាងរោចចំៃៃ
ួ ០៥ខុសៗាា)

ានវិធានកា រេើកេឹកចិ រតកនុងកា អនុ វរត វធ
ិ ី សាញ្ជ្សតចនកា ការ់ បនថ យ (ឯកសា និ ងព័ រ៌ាន

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

នានា)

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

រ ៀបរ ៀងរោយ៖ អគ្គ នាយកោានរេសច ណ៍ និងអគ្គ រេខាធិកា ោាន គ្.ជ.វ.េ. (២០១៦)
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េកខ ណវិនិចឆ័យេី២៖ កា រេើកេឹកចិ រត និ ងអនុ វរត កា រម្របើម្របាស់ ផេិ រផេណាច េអាចរម្របើម្របាស់ ម្ត ងរេៀរ ឬរម្រចើន ងរេៀរបាន
៥
៦

ានរាេកា ណ៍សតី ពីកា អនុ វរត កា រម្របើម្របាស់ ផេិ រផេណាច េអាចរម្របើម្របាស់ ម្ត ង

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

រេៀរ ឬរម្រចើន ងរេៀរបាន

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

ានកា ជូន ុំណឹង េ់ បុ គ្គ េិកសតី ពីរាេកា ណ៍ចនកា អនុ វរត កា រម្របើម្របាស់ ផេិ រផេណា ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ច េអាចរម្របើម្របាស់ ម្ត ងរេៀរ ឬរម្រចើន ងរេៀរបាន

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

ានកា រ ៀបចំ ជាពាកយរសាែក ឬសា ខែី ៗច េទក់ េងនឹ ងរាេកា ណ៍ចនកា អនុ វរត កា
៧

រម្របើម្របាស់ ផេិ រផេណាច េអាចរម្របើម្របាស់ ម្ត ងរេៀរ ឬរម្រចើន ងរេៀរបាន ( ប
ូ ភាព និ ង
តារាងសថិ រិ)

៨

ពាកយរសាែក ឬសា ចំ នួន….
(យ៉ាងរោចចំៃៃ
ួ ០៥ខុសៗាា)

ានវិធានកា រេើកេឹកចិ រតកនុងកា អនុ វរត វធ
ិ ី សាញ្ជ្សតចនកា រម្របើម្របាស់ រ ើងវិញ (ឯកសា និ ង

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

ព័ រ៌ាននានា)

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

េកខ ណវិនិចឆ័យេី៣៖ កា រេើកេឹកចិ រត េ់ កា ចកចចន សំណេ់ និ ងកា រម្របើម្របាស់ ផេិ រផេច េគ្ិ រគ្ូ
៩
១០
១១

ានកា ចូ េ ម្
ួ ជាវិភាគ្ទនចូ េ ម្
ួ ាំម្រេកន ុងកម្ម វិធីចកចចន សំណេ់ បស់ សាថប័ នច េកំ ពុង
ុំរណើ កា ម្រសាប់ ( ប
ូ ថរ វិញ្ជាបនបម្ររ ឬេិ ខិ របញ្ជាក់ ...)
វិធានកា រេើកេឹកចិ រតឲ្យរចេះរម្របើម្របាស់ ផេិ រផេច េគ្ិ រគ្ូ

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

ព័ រ៌ាន ឬសថិ រិសតីពីផេិ រផេច េគ្ិ រគ្ូ

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

(ប
ូ ភាព ឬវរថ ុសំអាង)
េកខ ណវិនិចឆ័យេី៤៖ កា អនុ វរត គ្រម្រាងគ្ំ ជា
ូ ក់ ចសត ងរៅកន ុងសហម្រាស

១២

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

product) (ឯកសា និ ងព័ រ៌ានពាក់ ព័ នធនានា)
េ់ ប សា
ិ ថ នកន ុងសហម្រាស

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ






(២០%ចនពិនទស
ុ ប
ុ )








(២០%ចនពិនទស
ុ ប
ុ )

វរត ានគ្រម្រាងគ្ំ ជា
ូ ក់ ចសត ងច េទក់ េងនឹ ងកា អនុ វរត រាេកា ណ៍៣Rs

រ ៀបរ ៀងរោយ៖ អគ្គ នាយកោានរេសច ណ៍ និងអគ្គ រេខាធិកា ោាន គ្.ជ.វ.េ. (២០១៦)




េ់ ប សា
ិ ថ ន (Green product)

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ
េ់ ប សា
ិ ថ ន (Green

(២០%ចនពិនទស
ុ ប
ុ )

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ
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១៣
១៤

វរត ានម្រកុម្កា ងា េេួេបនទ ុករេើកា អនុ វរត គ្រម្រាងគ្ំ ជា
ូ ក់ ចសត ងរៅកន ុងសហម្រាស
ប
ូ ភាព វីរ អូ ឬឯកសា ពាក់ ព័ នធនឹងសកម្ម ភាពអនុ វរត គ្រម្រាងគ្ំ ជា
ូ ក់ ចសត ង

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ






សូ ចនាក េី២ សតី ពីកា ចបងចចកសំ ណេ់
រ ើម្បីបញ្ជាក់ ថាានកា ចបងចចកសំ ណេ់ សហម្រាសម្ររូវរធវ ើកា ចបងចចកសំ ណេ់ ជា០៣ម្របរេេ ច េ ម្
ួ ានសំ ណេ់ ស រា
ី ងគ សំ ណេ់ ចកចចន បាន និ ងសំ ណេ់ រផសងៗ
េកខ ណវិនិចឆ័យេី៥៖ កា ចបកចចកសំ ណេ់ រៅតាម្ម្របរេេ
១៥
១៦
១៧
១៨
១៩

(២០%ចនពិនទស
ុ ប
ុ )

ានរាេកា ណ៍កន ុងកា អនុ វរត កា ចបងចចកសំ ណេ់ តាម្ម្របរេេ

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

វរត ានធុ ងសំ រាម្ានកា ចបងចចកជា០៣ម្របរេេឲ្យបានម្រគ្ប់ ម្រាន់ កនង
ុ សហម្រាស ( ប
ូ ភាព

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

និ ងវរថ ុសំអាងពាក់ ព័នធនានា)

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

ានកា ជូន ុំណឹង េ់ បុ គ្គ េិកសតី ពីរាេកា ណ៍ចនកា ចបងចចកសំ ណេ់ តាម្ម្របរេេ

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

ានកា រ ៀបចំ ជាពាកយរសាែក ឬសា ខែី ៗច េជម្រម្ុញឲ្យានកា ចបងចចកសំ ណេ់ តាម្

ពាកយរសាែក ឬសា ចំ នួន….

ម្របរេេ

(យ៉ាងរោចចំៃៃ
ួ ០៥ខុសៗាា)

ប
ូ ភាព ឬវរថ ុសំអាងនានាច េបងាាញពី កា អនុ វរត សកម្ម ភាពជាក់ ចសត ង

រ ៀបរ ៀងរោយ៖ អគ្គ នាយកោានរេសច ណ៍ និងអគ្គ រេខាធិកា ោាន គ្.ជ.វ.េ. (២០១៦)

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ
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រង្វាន់សគតតចគេគោនយករដ្ឋតន្តនតីសម្រាប់ធុរកិចចបបេងកនង
ុ វិស័យគេសចរណ៍
គោលការណ៍ណណនាំ និង Checklist សម្រាប់រង្វាន់ “ធុរកិចចណដ្លានសានបដ្គ្នើតខាងសុខាលភារសងាត និងគបេិកភណឌវបបធត៌”

3
ល.រ

លកខខណឌេម្រតូវ

ការវាយេបតៃ

កាំណេ់សាាល់

សូ ចនាក េី១ ការចូលរួម និងគាំទ្ររាល់សកមមភាពសប្បុរសធម៌ និងសកមមភាពសងគមនានា
រ ើម្បីបញ្ជាក់ ថាានកា ចូ េ ម្
ួ និ ងាំម្រេយ៉ាងសកម្ម ចំ រពាេះសកម្ម ភាពសបបុ សធម្៌ និ ងសកម្ម ភាពសងគម្នានា
េកខ ណវិនិចឆ័យេី១៖ ការផ្តល់ជំៃួយដល់កុមារកំគ្រា ទុគត
៌ ជៃ ឬជៃដដលងាយរងគគ្រាោះ (៣០% ននពិនុ សរុ
ទ ប្)
១

មាៃគាលការណ៍សតីពីការចូលរួម ៃិងាំគ្រទសកមមភាពសប្បុរសធម៌

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

២

ឯកសា ឬវរថ ុសំអាងបងាាញពីវធាៃការជ
រំ ុញគលើកទក
ិ
ិ ី
ឹ ចត
ិ តឲ្យប្ុគគលិកទំងអស់ចូលរួមកាុងកមមវធ

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

៣

មាៃព៌តមាៃ រូប្ភាព វគដអូ
ឬឯកសារគផ្េងៗដដលប្ងាាញពីសកមមភាពចូលរួមាំគ្រទកមមវធ
ី
ិ ី

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

សប្បុរសធម៌
សប្បុរសធម៌

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ








េកខ ណវិនិចឆ័យេី២៖ សតីពីការផ្តល់គសវាកមមសគ្រមាប្់កិចចការអភវិ ឌ្ឍៃ៍សងគម ឬសហគមៃ៍ (២០% ននពិនុ សរុ
ទ ប្)
១

មាៃគាលការណ៍សតីពកា
ី រចូលរួម ៃង
ិ ាំគ្រទរាល់សកមមភាពអភវិ ឌ្ឍៃ៍សងគម ឬសហគមៃ៍

២

ំរុញគលើកទឹកចិតតឲ្យប្ុគគលិកទំងអស់ចូលរួមកាុងកិចចការ
ឯកសារ ឬវតថុសំ អាងប្ងាាញពីវធាៃការជ
ិ
អភវិ ឌ្ឍៃ៍សងគម ឬសហគមៃ៍

រ ៀបរ ៀងរោយ៖ អគ្គ នាយកោានរេសច ណ៍ និងអគ្គ រេខាធិកា ោាន គ្.ជ.វ.េ. (២០១៦)

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ
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៣

មាៃព៌តមាៃ រូប្ភាព វគដអូ
ឬឯកសារគផ្េងៗដដលប្ងាាញពីសកមមភាពចូលរួមាំគ្រទកិចចការអភវិ ឌ្ឍៃ៍
ី
សងគម ឬសហគមៃ៍

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ




សូ ចនាករទ២
ី សតីពីការផ្តល់តនមៃដល់ទគំ ៃៀមទំលាប្់គ្រប្នពណី ៃិងគប្តិកភណឌវប្បធម៌
គដម
ើ បប្
ី ញ្ជាក់ថាមាៃការផ្តល់តនមៃដល់ទំគៃៀមទំលាប្់គ្រប្នពណី ៃង
ិ គប្តិកភណឌវប្បធម៌ សហគ្រាសគ្រតូវចូលរួមដល់ការគលើកសទួយទំគៃៀមទំលាប្់គ្រប្នពណី ៃង
ិ គប្តក
ិ ភណឌវប្បធម៌ ការឲ្យតនមៃ
ដល់ការគចោះដង
ឹ ពទ
ី ំគៃៀមទំលាប្់គ្រប្នពណី ៃង
ិ គប្តក
ិ ភណឌវប្បធម៌ ៃង
ិ ការគលើកតគមកៃ
ើ ផ្លិតផ្លកាុងគ្រសុក ពគិ សសផ្លិតគោយកសិករ ៃង
ិ សហគ្រាសខា្ាតតូច ៃង
ិ មធយម។
លកខណវៃ
ឆ័ ទ៣
ទ ប្)
ិ ច
ិ យ
ី សតីពកា
ី រចូលរួមដល់ការគលើកសទួយទំគៃៀមទំលាប្់គ្រប្នពណី ៃង
ិ គប្តក
ិ ភណឌវប្បធម៌ (៣០% ននពិនុ សរុ

១
២

៣

មាៃគាលការណ៍សតីពីការចូលរួមគលើកសទួយទំគៃៀមទំលាប្់គ្រប្នពណី ៃិងគប្តិកភណឌវប្បធម៌
ឯកសារ

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

ំរុញគលើកទក
ឬវតថុសំ អាងប្ងាាញពវី ធាៃការជ
ិ
ឹ ចត
ិ តឲ្យប្ុគគលិកទំងអស់ចូលរួមគលើកសទួយ ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

ទំគៃៀមទំលាប្់គ្រប្នពណី ៃង
ិ គប្តក
ិ ភណឌវប្បធម៌

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

មាៃព៌តមាៃ រូប្ភាព វគដអូ
ឬឯកសារគផ្េងៗដដលប្ងាាញពីសកមមភាពចូលរួមគលើកសទួយទំគៃៀម
ី

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

ទំលាប្់គ្រប្នពណី

ៃង
ិ គប្តក
ិ ភណឌវប្បធម៌

សមបតតគិ ប្តក
ើ
ិ ភណឌវប្បធម៌ ជាគដម

ដូចជាការចូលរួមជាវភាគទៃគ្រទគ្រទង់
ដល់ការដែរកា
ិ

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ








លកខណវៃ
ឆ័ ទ៤
ទ ប្)
ិ ច
ឹ ពទ
ិ យ
ី សតីពកា
ី រផ្តល់តនមៃដល់ការគចោះដង
ី ំគៃៀមទំលាប្់គ្រប្នពណី ៃង
ិ គប្តក
ិ ភណឌវប្បធម៌ (១០% ននពិនុ សរុ
ៃង
ិ គប្តក
ិ ភណឌ ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

១

មាៃគាលការណ៍សតីពីការផ្តល់តនមៃដល់ការគចោះដឹងពទ
ី ំគៃៀមទំលាប្់គ្រប្នពណី

២

ំរុញគលើកទក
ឯកសារ ឬវតថុសំ អាងប្ងាាញពវី ធាៃការជ
ា
ល់តនមៃដល់
ិ
ឹ ចត
ិ តឲ្យប្ុគគលិកទំងអស់កុ ងការផ្ត

៣

វប្បធម៌

ការគចោះដង
ឹ ពទ
ី ំគៃៀមទំលាប្់គ្រប្នពណី ៃង
ិ គប្តក
ិ ភណឌវប្បធម៌

មាៃព៌តមាៃ រូប្ភាព វគដអូ
ឬឯកសារគផ្េងៗដដលប្ងាាញពីសកមមភាពផ្តល់តនមៃដល់ការគចោះដឹងពី
ី

ទំគៃៀមទំលាប្់គ្រប្នពណី ៃិងគប្តិកភណឌវប្បធម៌ ដូចជាការតុប្ដតងលមអកដៃៃងគធវើការតាមរយៈការ

ោក់តាង
ំ ឬគគ្រប្ើគ្រាស់សំភារៈប្ងាាញពីគ្រប្នពណី-វប្បធម៌ ការកំណត់ឯកសណ្ឋ
ា ៃរប្ស់ប្ុគគលិកដដល
រ ៀបរ ៀងរោយ៖ អគ្គ នាយកោានរេសច ណ៍ និងអគ្គ រេខាធិកា ោាន គ្.ជ.វ.េ. (២០១៦)

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ
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ប្ងាាញពីគ្រប្នពណី-វប្បធម៌ជាតិ ជាគដើម
លកខណវៃ
ឆ័ ទ៥
ទ ប្)
ិ ច
ិ យ
ី សតីពកា
ី រគលើកតគមកៃ
ើ ផ្លិតផ្លកាុងគ្រសុក ពគិ សសផ្លិតគោយកសិករ ៃង
ិ សហគ្រាសខា្ាតតូច ៃង
ិ មធយម (១០% ននពិនុ សរុ

១
២
៣
៤

មាៃគាលការណ៍សតីពីការចូលរួមគលើកតគមកៃ
ើ ផ្លិតផ្លកាុងគ្រសុក

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

ឯកសារ ឬវតថុសំ អាងប្ងាាញពវី ធាៃការគល
ត ុគគលិកឲ្យគចោះគគ្រប្គ្រើ ាស់ផ្លិតផ្លកាុងគ្រសុក ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ិ
ើ កទឹកចត
ិ ប្
គៅកាុងសហគ្រាស

ឯកសារ ព័តមា
៌ ៃ ឬវតថុសំ អាងដដលប្ងាញពីកិចចសហការជាមួយផ្លិតករកាុងគ្រសុក

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

មាៃព៌តមាៃ រូប្ភាព វគដអូ
ឬឯកសារគផ្េងៗដដលប្ងាាញពីការគគ្រប្គ្រើ ាស់ផ្លិតផ្លកាុងគ្រសុកគៅកាុង ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ី
សហគ្រាស

រ ៀបរ ៀងរោយ៖ អគ្គ នាយកោានរេសច ណ៍ និងអគ្គ រេខាធិកា ោាន គ្.ជ.វ.េ. (២០១៦)

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ
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រង្វាន់សគតតចគេគោនយករដ្ឋតន្តនតីសម្រាប់ធុរកិចចបបេងកនង
ុ វិស័យគេសចរណ៍
គោលការណ៍ណណនាំ និង Checklist សម្រាប់រង្វាន់ “ធុរកិចចណដ្លានសានបដ្គ្នើតខាងណននកកណនៃងគធាើការណដ្លានភារលាម្របគសើរ”

3
ល.រ

លកខខណឌេម្រតូវ

ការវាយេបតៃ

កាំណេ់សាាល់

សូ ចនាក េី១ សតី ពីេកខ ខណឌេូរៅចនកា ងា
គដើមបប្
ី ញ្ជាក់ថាមាៃការធានាៃូវលកខខណឌទូគៅនៃការងារាៃលអ សហគ្រាសគ្រតូវគរៀប្ចំប្គងកើតអៃុសញ្ជារួមនៃការងារ ៃង
ិ ការធានាពីគ្រាក់ដខសមរមយ ៃិងគែរគវលាគធវើការឲ្យាៃសមរមយ
សំ រាប្់ប្ុគគលិកគ្រសប្គៅតាមចាប្់ការងាររប្ស់គ្រពោះរាជាណ្ឋចគ្រកកមពុជា។

េកខ ណវិនិចឆ័យេី១៖ អនុសញ្ជា ម្
ួ ចនកា ងា

(២០% ននពិនុ សរុ
ទ ប្)

១

វតតមាៃនៃកិចចសៃាការងារជាមួយប្ុគគលិក គោយគារពតាមលកខខណឌនៃចាប្់សី តពកា
ី រងារ

២

ឯកសារ ឬព័តមា
៌ ៃប្ញ្ជាក់ពប្
ិ យទូគៅ ទំហំការងារ ៃង
ី ទប្ញ្ជានផ្ទកុ ាង វៃ័
ិ គសចកតដី ណនាំដំប្ូងផ្តល់
គៅប្ុគគលិក

លកខណវៃ
ឆ័ ទ២
ិ ច
ិ យ
ី សតីពគ្រី ាក់ដខសមរមយដដលគ្រតូវធានា ៃង
ិ គែរគវលាគធវកា
ើ រ

១

២

សតីពីការងារ គោយអាចយកគ្រាក់ដខសមរមយជាមូលោាៃ (តាមចាប្់សី តពីការងារ ៃិងតាមការ

- មាៃគាលការណ៍ផ្តល់ៃូវគ្រាក់ប្ដៃថមគមា៉ោង(គគ្រៅពីគមា៉ោងគធវើការដដលសហគ្រាសាៃកំណត់)
តាមអគ្រតាគ្រតឹមគ្រតូវដដលាៃកំណត់គោយចាប្់សី តពីការងារ

រ ៀបរ ៀងរោយ៖ អគ្គ នាយកោានរេសច ណ៍ និងអគ្គ រេខាធិកា ោាន គ្.ជ.វ.េ. (២០១៦)

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ






(២០% ននពិនុ សរុ
ទ ប្)

មាៃគាលការណ៍ផ្តល់គ្រាក់ដខសមរមយដដលសមគ្រសប្ៃឹងទីផ្ារការងារ ៃិងអៃុគលាមតាមចាប្់

កំណត់រប្ស់រាជរោាភិាល)

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ
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៣
៤

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

មាៃគាលការណ៍ផ្តល់គ្រាក់ប្ំណ្ឋច់ គ្រាក់រងាវៃ់ ឬអតថគ្រប្គយាជៃ៍ប្ដៃថមគ្រប្ចំឆ្ា ំ

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

ឯកសារ ឬព័តមា
៌ ៃដដលដចងពីគមា៉ោងគធវើការ (អតប្
ិ រមា៤៨គមា៉ោង/សាតហ៍) ៃិងមាៃឯកសារ

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

ផ្េពវផ្ាយពីនែៃឈប្់សំរាកដល់ប្ុគគលិក






សូ ចនាករទ២
ុ ល
គ ិ ក ៃិងដគំ ណើរការការងារ
ី សតីពីប្គ

គដើមបអា
នាក់ទំៃង ៃិងដំគណើរការការងារមាៃភាពលអគ្រប្គសើរសហគ្រាសគ្រតូវកមមវធ
ត លដល់ ប្ុគគលិកទូគៅ
ិ ីប្ណុ ត ោះប្ណ្ឋ
ី ចប្គងកើៃសមតថភាពការងាររប្ស់ប្ុគគលិកគ្រគប្់ជាៃ់ថាាក់ ប្រយាកាសទំ
ិ
គដើមបជ
ិ ីរកាទំនាក់ទំៃងលអរវាងប្ុគគលិកៃិងប្ុគគលិកាាឯង ពិគសសរវាងអាកគ្រគប្់គ្រគងជាមួយអាកគគ្រកាមប្ងាគប្់។
ី ួយអភវិ ឌ្ឍជំនាញរប្ស់ប្ុគគលិក ៃិងប្គងកើតៃូវកមមវធ
លកខណវៃ
ឆ័ ទ៣
ត លដល់ប្ុគគលិកទូគៅទំងដផ្ាកប្ដស
ា រកច
ិ ច
ិ ប្
ិ ណ្ឋ
ិ យ
ី សតីពក
ី មមវធ
ី ណុ ត ោះប្ណ្ឋ
ិ ច ៃង
ិ ដផ្ាកជំនាញ
មាៃគាលការណ៍ផ្តល់ការប្ណុ ត ោះប្ណ្ឋ
ត លប្ដៃថមដល់ប្ុគគលិកយា៉ោងតិចមតងកាុង១ឆ្ាស
ំ គ្រមាប្់

១

ប្ុគគលិកមាាក់ ទំងដផ្ាកប្ដិសណ្ឋ
ា រកិចច ៃិងដផ្ាកជំនាញ គហើយអាចគធវើគ

ើងគគ្រកាមទគ្រមង់ ដូចជា ការ

៣

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

ប្ណុ ត ោះប្ណ្ឋ
ត លគៅៃង
ៃី ៃង
ឹ កដៃៃង (In-house Training) ការប្ញ្ាូ ៃប្ុគគលិកគៅសិកាវគគខៗ
ិ វគគ

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

មាៃការវាយតនមៃគលើភាពខា្ៃង
ំ ៃិងភាពគខាយរប្ស់ប្ុគគលិក (Performance Review) ឲ្យាៃ

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

វគ្រក
ិ ឹតយការនានាកាុងគ្រប្គទស ឬគគ្រៅគ្រប្គទស ជាគដម
ើ

២

(១០% ននពិនុ សរុ
ទ ប្)

យា៉ោងតច
ិ ១ដងកាុង១ឆ្ា ំ

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

ឯកសារ ព័តមា
៌ ៃ រូប្ភាព ឬវគដអូ
ាក់ពៃ
័ ធៃឹងកមមវធ
ត លប្ុគគលិក
ី
ិ ីប្ណុ ត ោះប្ណ្ឋ

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

លកខណវៃ
ឆ័ ទ៤
ិ ច
ិ យ
ី សតីពរី កាទំនាក់ទៃង ៃិងដំគណើរការការងារលអគៅកាុងសហគ្រាស

ទំងការ ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

វតតមាៃនៃការយកចត
ំ អស់គ្រប្កប្គោយសមធម៌
ិ តទុកោក់ដល់ ប្ុគគលិកគ្រគប្់ជាៃ់ថាាក់ទង

២

មាៃគាលការណ៍ប្គងកៃ
នាក់ទំៃងលអរវាងៃគយាជក ៃង
ើ ប្រយាកាសទំ
ិ , គៅហ្វវយនាយ ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ិ
ិ ៃគយាជក

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

ៃិងប្ុគគលិក, ៃិងរវាងប្ុគគលិក តាមរយៈការគរៀប្ចំកមមវធ
ិ ីកំសាៃតគ្រប្ចំឆ្ារំ ប្ស់សហគ្រាស ដូចជា ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ
រ ៀបរ ៀងរោយ៖ អគ្គ នាយកោានរេសច ណ៍ និងអគ្គ រេខាធិកា ោាន គ្.ជ.វ.េ. (២០១៦)






(១០% ននពិនុ សរុ
ទ ប្)

១

តគមៃង
ើ ឋាៃៈ ការដប្ងដចកអតថគ្រប្គយាជៃ៍នានា ៃិងការោក់ឲ្យមាៃគ្រប្អប្់ប្គញ្ច ញមតិ ជាគដើម
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ការគ្រប្កួតកីឡា, ដំគណើរកំសាៃត, កមមវធ
ិ ីជួប្ជុំកំសាៃត ជាគដើម

៣

វតតមាៃនៃការគលើកទឹកចិតតប្ុគគលិកតាមរយៈការផ្តល់ជាប្័ណណសរគសើរ

ាៃរងាវៃ់

ឬគ្រាក់គលើក ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

ទក
ឹ ចត
ិ ត ជាគដើម




សូ ចនាករទ៣
ុ ល
គ ិក
ី សតីពីការគិតគូរពីសុខភាព ៃិងសុ វតថិភាពរប្ស់ប្គ
គដើមបកា
ី រគិតគូរពីសុខភាព ៃិងសុ វតថិភាពរប្ស់ប្ុគគលិក សហគ្រាសគ្រតូវការធានារា៉ោ ប្់រងសុ ខភាពដល់គ្រគប្់ប្ុគគលិកទំងអស់ ៃិងការទទួលខុសគ្រតូវគលើគគ្រាោះថាាក់ការងារ។
លកខណវៃ
ឆ័ ទ៥
ិ ច
ិ យ
ី សតីពមា
ី ៃការធានារា៉ោ ប្់រងសុ ខភាពដល់គ្រគប្់ប្ុគគលិកទំងអស់

១

ឯកសារគាលការណ៍ដដលមាៃដចងពីការធានារា៉ោ ប្់រងសុ ខភាពដល់ប្ុគគលិក

២

ឯកសារ ព័តមា
៌ ៃ ឬវក័
ិ យប្គ្រតប្ង់នែៃធានារា៉ោ ប្់រងគៅគលើសុខភាពរប្ស់ប្ុគគលិក

៣

រាយការណ៍ចំណ្ឋយគលើការធានារា៉ោ ប្់រងសុ ខភាពដល់គ្រគប្់ប្ុគគលិក

លកខណវៃ
ឆ័ ទ៦
ិ ច
ិ យ
ី សតីពកា
ី រទទួលខុសគ្រតូវគលើគគ្រាោះថាាក់ការងារ

១

(២០% ននពិនុ សរុ
ទ ប្)
ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ








(២០% ននពិនុ សរុ
ទ ប្)

មាៃគាលការណ៍ធានារា៉ោ ប្់រងគលើគគ្រាោះថាាក់ការងាររប្ស់ប្ុគគលិកទំងអស់ដដលអៃុគលាមគៅតាម
ចាប្់សី តពីការងារ

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ




វតថុសំ អាង រូប្ភាព ឬព័តមា
៌ ៃអំពកា
ងគធវកា
ី រគរៀប្ចំឲ្យមាៃប្រយាកាសកដៃៃ
ិ
ើ រគ្រប្កប្គោយសុ វតថភា
ិ ព

២

ដល់ប្ុគគលិកទំងអស់

គោយមាៃការគរៀប្ចំគ្រប្អប្់សគគងាគោះប្ឋម

ប្ំពង់ពៃៃតអ
់ គគភ
័ គ្រគប្់គ្រាៃ់ ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ី យ




ម្ររឹ ម្ម្ររូវ




គ្រចកគចញគ្រគប្់គ្រាៃ់គពលមាៃអាសៃា ប្រយាកាស
ឬខយល់អាកាសកដៃៃងគធវើការគ្រប្កប្គោយគុណ ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ិ
ភាពលអ ជាគដើម

៣

វតថុសំ អាង ឬរូប្ភាពនៃការផ្តល់សំណងជមៃច
ឺ ិតតប្ដៃថមដល់ប្ុគគលិកកាុងករណីជួប្គគ្រាោះថាាក់ការងារ
រ ៀបរ ៀងរោយ៖ អគ្គ នាយកោានរេសច ណ៍ និងអគ្គ រេខាធិកា ោាន គ្.ជ.វ.េ. (២០១៦)

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ
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រង្វាន់សគតតចគេគោនយករដ្ឋតន្តនតីសម្រាប់ធុរកិចចបបេងកនង
ុ វិស័យគេសចរណ៍
គោលការណ៍ណណនាំ និង Checklist សម្រាប់រង្វាន់ “សហម្រគិនណដ្លានសានបដ្គ្នើត”

3
ល.រ

លកខខណឌេម្រតូវ

ការវាយេបតៃ

កាំណេ់សាាល់

សូ ចនាក េី១ សម្រថ ភាពសហម្រគ្ិ ន
េកខ ណវិនិចឆ័យេី១៖ គ្ំ និរផតួចរផតើម្ និ ងកា ចចន ម្របឌិរខព ស់
១
២
៣
៤
៥

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

ឯកសាបងាាញពី អរត សញ្ជាណ បស់ សហម្រគ្ិ ន
ឯកសា

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

ឬ បាយកា ណ៍ទក់ េងនឹ ងកា អេិ វឌឍចផនកា អាជីវកម្ម

និ ងចផនកា យុ េធសាញ្ជ្សតអាជីវកម្ម

សំ រាប់ យៈរពេខែី និ ងចវង

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

ព័ រ៌ាន ឬឯកសា សំ អាងបងាាញពី ភាពបរងកើរថមី ភាពចចន ម្របឌិរចនផេិ រផេ ឬរសវាកម្ម ច េផតួចរផតើម្ ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
រោយសហម្រគ្ិ ន

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

វរត ានចនចផនកា ជុំនួយ (Back-up Plan) រៅរពេច េអាជីវកម្ម ជួបម្របេេះនឹ ងបញ្ជា
ឯកសា ទក់ េងនឹ ងកា ពាក ណ៍ពី ោនិ េ័យទំងឡាយ

(ទំងកតាតខាងកន ុង

និ ងខាងរម្រៅ)

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ
និ ងវិធី ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

សាញ្ជ្សតរោេះម្រសាយ

េកខ ណវិនិចឆ័យេី២៖ ភាពរជាគ្ជ័យចផនកហិ ចា វរថ ុ
៧

(៤០% ចនពិនទស
ុ ប
ុ )

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ












(២០% ចនពិនទស
ុ ប
ុ )

ឯកសា ព័រ៌ាន ឬវរថ ុសំអាង បងាាញអំ ពីភាពរជាគ្ជ័យ បស់ សហម្រគ្ិ ន ( ូចជា បាយកា ណ៍ហិ ចា វរថ ុ ឬ បាយ

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

កា ណ៍សតី ពីកា ពម្រងីកសកម្ម ភាពធុ កិ ចច បស់ ម្រកុម្ហុ ន/សហម្រាស ជារ ើម្)

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

រ ៀបរ ៀងរោយ៖ អគ្គ នាយកោានរេសច ណ៍ និងអគ្គ រេខាធិកា ោាន គ្.ជ.វ.េ. (២០១៦)
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េកខ ណវិនិចឆ័យេី៣៖ ជុំនាញ សម្រថ ភាព និ ងភាពជាអន ក ឹកនាំ
៨
៩

(៣០% ចនពិនទស
ុ ប
ុ )

សញ្ជាបម្ររ ឬវិញ្ជាបនបម្ររនានាច េអាចបញ្ជាក់ ពី កំ រ
ិ សម្រថ ភាពចំ រណេះ ឹង និ ងជុំនាញរផសងៗ ឬ

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

កា បញ្ជាក់ រោយសកម្ម ភាពកា ងា ម្របចំចថៃ

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

េិ ខិ រស រសើ ពី សាថប័ នជារិ ឬអនត ជារិ នានារេើកា េេួេសាគេ់ សម្រថ ភាព និ ងកា ឹកនាំ

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ






សូ ចនាក េី២៖ កា ផតេ់ឱកាសកន ង
ុ កា កសាងសម្រថ ភាព េ់ អន កជុំនាន់ រម្រកាយ
េកខ ណវិនិចឆ័យេី៤៖ កា ចចក ចំ េកបេពិ រសាធន៍ ពីភាពរជាគ្ជ័យ បស់ ខែ ួន (១០% ចនពិនទស
ុ ប
ុ )
១០
១១

ប
ូ ថរ ឬ ប
ូ ភាពឯកសា រផសងៗ និ ងេិ ខិ របញ្ជាក់ កា ចូ េ ម្
ួ កន ុងនាម្ជាវាគ្មិ ន/ េិ ខិ រចថែងអំ ណ
គ្ុ ណពី សាថប័ ននានា
ឯកសា ឬ អរថ បេច េរ ៀបចំ សំរាប់ បេបងាាញ ឬអរថ បេសានច នានាច េបានចងម្រកង

រ ៀបរ ៀងរោយ៖ អគ្គ នាយកោានរេសច ណ៍ និងអគ្គ រេខាធិកា ោាន គ្.ជ.វ.េ. (២០១៦)

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ
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រង្វាន់សគតតចគេគោនយករដ្ឋតន្តនតីសម្រាប់ធុរកិចចបបេងកនង
ុ វិស័យគេសចរណ៍
គោលការណ៍ណណនាំ និង Checklist សម្រាប់រង្វាន់ “ធុរកិចចណដ្លានសានបដ្គ្នើតខាងណែរកាគ្នរសតុម្រេ”

3
ល.រ

លកខខណឌេម្រតូវ

ការវាយេបតៃ

កាំណេ់សាាល់

សូ ចនាក េី១ សតី ពីកា ម្រគ្ប់ ម្រគ្ងរនន សម្ុ ម្រេ
រ ើម្បីធានាថារនន សម្ុ ម្រេពិ រជាានកា ម្រគ្ប់ ម្រគ្ងបានេា ចម្ន រនន របកខ ភាពម្ររូវរ ៀបចំ ឲ្យានម្រកុម្កា ងា េេួេបនទ ុកម្រគ្ប់ ម្រគ្ងរនន (Management Team/ Site Manager)
រ ើម្បីរធវ ើកា ម្រគ្ប់ ម្រគ្ងរនន សម្ុ ម្រេឲ្យបានេា
េកខ ណវិនិចឆ័យេី១៖ កា រ ៀបចំ ម្រកុម្កា ងា េេួេបនទ ុកម្រគ្ប់ ម្រគ្ងរនន (Management Team/ Site Manager)
១

រសចកតី សរម្រម្ចសតី ពីកា បរងកើរម្រកុម្កា ងា េេួេបនទ ុកកា ម្រគ្ប់ ម្រគ្ងរនន សម្ុ ម្រេ

២

ឯកសា ចនាសម្ព័ នធ អនកម្រគ្ប់ ម្រគ្ងនិ ងចផនកា សកម្ម ភាពកា ងា

៣

បាយកា ណ៍បូ កស ប
ុ កា ងា ម្របចំម្ររី ាស ឬនាស បស់ ម្រកុម្កា ងា រនេះ

៤

ប
ូ ភាព ឬចខសវីរ អូ ឬឯកសា រផសងៗច េបញ្ជាក់ ពី សកម្ម ភាពជាក់ ចសត ង

រ ៀបរ ៀងរោយ៖ អគ្គ នាយកោានរេសច ណ៍ និងអគ្គ រេខាធិកា ោាន គ្.ជ.វ.េ. (២០១៦)

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

(១៥%ចនពិនទស
ុ ប
ុ )
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សូ ចនាក េី២ សតី ពីកា គ្ិ រគ្ូ ពីប សា
ិ ថន
រ ើម្បីធានាឲ្យានកា គ្ិ រគ្ូ ពី ប សា
ិ ថ ន រនន របកខ ភាពម្ររូវបំ រពញនូ វេកខ ណវិនិចឆ័យចំ នួន៤សំ ខាន់ ៗ ម្
ួ ានកា រា ពឲ្យបាន នូ វបេោានគ្រិ យុរត និ ងបេបចា រតិសតីពីប សា
ិ ថ ន និ ងម្ររូវ
ធានាភាពសាាររៅេីសាធា ណៈ និ ងេីកចនែ ងេេួេសាធា ណៈជន កា ម្រគ្ប់ ម្រគ្ងសំ ណេ់ (រាវ និ ង ង
ឹ ) និ ងកា សនសំសំចចធនធាន និ ងថាម្ពេ និ ងកា គ្ិ រគ្ូ ពី រំបន់ ចបរង
េកខ ណវិនិចឆ័យេី២៖ កា រា ពបេោានគ្រិ យុរត និ ងបេបចា រតិសតីពីប សា
ិ ថន
៥

(១០%ចនពិនទស
ុ ប
ុ )

ឯកសា ឬព័ រ៌ានផសពវផាយសតី ពី កា កំ ណរ់ និ ងោម្ឃារ់ រាេ់ អំ រពើអសកម្ម រផសងៗច េ

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

ចរ់ េុកថាានផេប៉ា េះពាេ់ ជាអវិជាាន េ់ ប សា
ិ ថន

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

៦

វរត ានសាសភាពអន កេេួេបនទ ុករេើកា ោម្ឃារ់ អំ រពើអសកម្ម រផសងៗ

៧

តារាងចផនកា សកម្ម ភាព បស់ អងគភាពច េេេួេខុ សម្ររូវកា ងា រនេះ

៨

បាយកា ណ៍បូ កស ប
ុ កា ងា ផែូវកា បស់ ម្រកុម្កា ងា រនេះ

៩

ប
ូ ភាព ឬចខសវីរ អូ ឬឯកសា រផសងៗច េបញ្ជាក់ ពី សកម្ម ភាពជាក់ ចសត ង
េកខ ណវិនិចឆ័យេី៣៖ ភាពសាាររៅេីសាធា ណៈ និ ងេីកចនែ ងេេួេសាធា ណជន

១០
១១
១២

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ












(១០%ចនពិនទស
ុ ប
ុ )

ឯកសា ឬេសត ុតាងច េបញ្ជាក់ ពី ភាពសាាររៅតាម្េីចនែ ងសាធា ណៈសំ ខាន់ ៗ

……% (យ៉ាងរោចណាស់ ៨០%
ចនេីចនែ ងសាធា ណៈ)



ឯកសា បញ្ជាក់ អំ ពី វរត ាន និ ងចំនួនអន កច េេេួេបនទ ុកសាារជាម្របចំរៅតាម្េីតាំង

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

ទំងរនាេះ

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ




រ ៀបចំ បំពាក់ ឲ្យានរ ប៉ាូ សំ រាម្រៅតាម្រនន សម្ុ ម្រេ

……ចំ នួន (យ៉ាងរោចណាស់ ម្ររូវ



រ ៀបរ ៀងរោយ៖ អគ្គ នាយកោានរេសច ណ៍ និងអគ្គ រេខាធិកា ោាន គ្.ជ.វ.េ. (២០១៦)
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ានរ ប៉ាូ សំ រាម្ចំនួន០១)

១៣

១៤

រ ៀបចំ បំពាក់ ឲ្យានធុ ងសំ រាម្ច េានកា ចបងចចកជា៣ម្របរេេរៅតាម្េីកចនែ ងសាធា
ណៈម្រគ្ប់ ម្រាន់
ប
ូ ថរ ប
ូ ភាព ចខសវីរ អូ ឬឯកសា រផសងៗច េបញ្ជាក់ អំ ពី េិ ាភាពជាក់ ចសត ងរៅតាម្េី
តាំងនី ម្ួយៗ





(១៥%ចនពិនទស
ុ ប
ុ )

វរថ ុសំអាង ឬព័ រ៌ានបងាាញពី ថាានកា ម្ររួរពិ និរយគ្ុ ណភាពេឹកសម្ុ ម្រេ

១៦

េេធផេចនកា ម្ររួរពិនិរយគ្ុ ណភាពេឹកម្ររូវម្រសបតាម្បេោានបរចច ករេស

១៧

កា ម្ររួរពិ និរយេំ នឹ ងរអកូ

២០

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

១៥

១៩

កចនែ ងសាធា ណៈសំ ខាន់ ៗ និ ង
ចរនាែេះពី ាន ១០០ម្ ម្ួ យ)

េកខ ណវិនិចឆ័យេី៤៖ កា ម្រគ្ប់ ម្រគ្ងសំ ណេ់ (រាវ និ ង ង
ឹ )

១៨

ចំ នួន…… (ចប់ ពី ៨០% ចនចំ នួនេី

ូសុី បស់ រនន សម្ុ ម្រេ

…… ង (យ៉ាងរិ ច១ ងកន ង
ុ យៈ
រពេ២ឆ្ន)ំ
ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

វរត ានអំ ពី បណា
ត ញម្របម្ូ េសំ ណេ់ រាវ និ ងម្របព័ នធម្របម្រពឹ រតិកម្ម សំ ណេ់ រាវ (ពិ រសសចំ រពាេះ

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

សំ ណេ់ ច េានជារិ ពុេ)

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

វរត ានសម្រថ កិចច បស់ អន កម្រគ្ប់ ម្រគ្ងបណា
ត ញម្របម្ូ េសំ ណេ់ រាវ និ ងម្របព័ នធម្របម្រពឹ រតិកម្ម

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

ានកា អប់ ម្រំ បរិ បរតិ ក រៅតាម្េីតាំងរនន របកខ ភាពកន ុងចូ េ ម្
ួ ម្រគ្ប់ ម្រគ្ងសំ ណេ់ ង
ឹ រោ

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

រម្របើម្របាស់ រាេកា ណ៍៣Rs

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

រ ៀបរ ៀងរោយ៖ អគ្គ នាយកោានរេសច ណ៍ និងអគ្គ រេខាធិកា ោាន គ្.ជ.វ.េ. (២០១៦)
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េកខ ណវិនិចឆ័យេី៥៖ កា សនសំសំចចធនធាន និងថាម្ពេ និ ងកា គ្ិ រគ្ូ ពី រំបន់ ចបរង
២១

(១០%ចនពិនទស
ុ ប
ុ )

វរត ានវិធានកា រេើកេឹកចិ រតឲ្យានកា សនសំសំចចធនធាន កា រម្របើម្របាស់ ថាម្ពេករកើរ

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

រ ើងវិញ

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

២២

វរត ានអងគភាពានសម្រថ កិចចេេួេខុ សម្ររូវរេើកា អនុ វរត វធា
ិ នកា ច េបានោក់ រចញ

២៣

វរត ានឧបក ណ៍ ឬសំ ភា ៈច េរ ើ រោយថាម្ពេករកើររ ើងវិញ

២៤

ព័ រ៌ាន ឬតារាងសថិ រិសតីពីរំបន់ ចបរង

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ










សូ ចនាក េី៣ សតី ពីព័រ៌ាន សុ វរថិ ភាព និងកា រពញចិរត បស់ រេញ ៀវរេសច
រ ើម្បីធានាឲ្យានកា ផសពវ ផាយព័ រ៌ាន កា គ្ិ រគ្ូ ពី សុវរថិ ភាព និ ងកា រពញចិ រត បស់ រេញ ៀវរេសច រនន របកខ ភាពម្ររូវបំ រពញនូ វេកខ ណវិនិចឆ័យចំ នួន៤សំ ខាន់ ៗ ម្
ួ ានកា បងាាញ
ព័ រ៌ានជាក់ ចសត ង និ ងកា អនុ វរត េាៗចនបេបចា រតិរៅតាម្រនន សម្ុ ម្រេ កា គ្ិ រគ្ូ ពី សនតិ សុខសុ វរថិ ភាព អនាម្័ យចំណីអាោ រៅតាម្រនន សម្ុ ម្រេ និ ង ៧០% ចនរេញ ៀវរេសច ាន
កា រពញចិ រតនឹងរនន ច េពួ ករគ្ម្កកំ សានត
េកខ ណវិនិចឆ័យេី៦៖ កា បងាាញព័ រ៌ានជាក់ ចសត ង និ ងកា អនុ វរត េាចនបេបចា រតិរៅតាម្រនន សម្ុ ម្រេ
២៥

(១០%ចនពិនទស
ុ ប
ុ )

វរត ានចនម្រធាបាយផសពវ ផាយពរ៌ ាន (ផ្ទទំងបា៉ាណូ ខិ រប័ ណណ ឬកូ នរសៀវរៅព័ រ៌ាន ម្របព័នធ

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

រឃាសនស័ ពទនានា)

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

២៦

វរត ានចនកា ម្រគ្ប់ ម្រគ្ងកា អនុ វរត “ឥ យ
ិ បថេា ” បស់ រេញ ៀវរេសច

២៧

វិធានកា េប់ សាករ់ និ ងរនែ ើយរបនឹ ងរាេ់ អំ រពើអសកម្ម ទំងឡាយ

រ ៀបរ ៀងរោយ៖ អគ្គ នាយកោានរេសច ណ៍ និងអគ្គ រេខាធិកា ោាន គ្.ជ.វ.េ. (២០១៦)

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ
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២៨

វរត ានអងគភាពេេួេខុ សម្ររូវអនុ វរត រេើម្រគ្ប់ វិធានកា ឬយនត កា ច េបានោក់ រចញ
េកខ ណវិនិចឆ័យេី៧៖ កា គ្ិ រគ្ូ ពី សុវរថិ ភាពរៅតាម្រនន សម្ុ ម្រេ

២៥
២៦
២៧

កា រ ៀបចំ ឲ្យានកចនែងសរញ្ជ្ងាគេះម្ួ យកចនែ ងច េានបំ ពាក់ សំ ភា ៈនិ ងអន កជួយសរញ្ជ្ងាគេះ
ម្រគ្ប់ ម្រាន់

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

វរត ានម្រកុម្ឆ្មំរនន សម្ុ ម្រេច េានជុំនាញចាស់ លាស់ រម្រកាម្កា បណតុេះបណា
ត េរោយ

ចំ នួន….នាក់ (យ៉ាងរោចណាស់

ម្រកសួ ងរេសច ណ៍

ាន១នាក់ ម្របចំកា កន ុងសត ូប)

២៩

កា កំ រ
ិ ម្រចករចញ និ ងចូ េ បស់ នាវារូ ចៗ

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ
…ម្x…ម្ (ម្រចកគ្ួ ានេំហំ
៣០០ម្ × ២០ម្)

កា កំ ណរ់ កចនែ ងសម្រាប់ រេងកី ឡារេើេឹកសម្ុ ម្រេ និ ងានបេបញ្ជារតិ ម្ួយចំ នួនរៅកចនែ ង

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

សម្រាប់ កំ សានត រនាេះ

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

េសត ុងតាងសំ អាងនូ វរាេ់ សកម្ម ភាពចុ េះអនុ វរត ជាក់ ចសត ង ( ប
ូ ថរ ប
ូ ភាព ចខសវីរ អូ ឬ

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

ឯកសា រផសងៗ)

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

េកខ ណវិនិចឆ័យេី៨៖ កា គ្ិ រគ្ូ ពី អនាម្័ យចំ ណីអាោ រៅតាម្រនន សម្ុ ម្រេ
៣២

ចំ នួន….កចនែ ង (១/៣ ចនេំហំរនន )
ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

វរត ានេង់ច េបងាាញពី កំ រ
ិ រម្រាេះថានក់ រៅកចនែ ងងូរេឹកកំ សានត

កា កំ ណរ់ ច ន/រំ បន់ សម្រាប់ កា ងូរេឹកកំ សានត តាម្ យៈកា ោក់ រពាង

៣១

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ




(១០%ចនពិនទស
ុ ប
ុ )

២៨

៣០

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ












(១០%ចនពិនទស
ុ ប
ុ )

វរត ានវិធានកា ឬយនតកា កន ុងកា កាអនាម្័ យ និ ងសុ វរថិ ភាពចំណីអាោ ច េបំ រ ើឲ្យ

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

រេញ ៀវរេសច

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

រ ៀបរ ៀងរោយ៖ អគ្គ នាយកោានរេសច ណ៍ និងអគ្គ រេខាធិកា ោាន គ្.ជ.វ.េ. (២០១៦)
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៣៣

វរត ានម្រកុម្កា ងា េេួេបនទ ុកម្ររួរពិនិរយ និ ងចុ េះអប់ អ
ំ ំ ពី អនាម្័ យ និ ងសុ វរថិ ភាពចំ ណី

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

អាោ

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

េកខ ណវិនិចឆ័យេី៩៖ កា រពញចិ រត បស់ រេញ ៀវរេសច




(១០%ចនពិនទស
ុ ប
ុ )

ានកា សទ ង់ម្រិ បស់ រេញ ៀវរេសច ពី កំ រ
ិ ចនកា រពញចិ រតចំរពាេះកា េេួេសាវគ្ម្ន៍ និ ងកា
៣៤

៣៥

ផតេ់រសវាកម្ម ភាពសាារ កា រុ បចរងេម្ា រៅតាម្េីកចនែ ងសំ ខាន់ ៗ និងសម្បទ

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ

រេសច ណ៍ គ្ុ ណភាពម្ា ូបអាោ និ ងសនតិ សុខសណា
ត ប់ ធានប់

ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ

កម្រម្ងសំ ណួ ានកម្ម វរថ ុជាកា វាស់ សទ ង់ភាពរពញចិ រត បស់ រេញ ៀវរេសច

ម្ររឹ ម្ម្ររូវ
ម្ិ នម្ររឹ ម្ម្ររូវ






…% (យ៉ាងរោចណាស់ ៧០% ចន
៣៦

ឯកសា បាយកា ណ៍សតី ពីេេធផេចនកា សទ ង់ម្រិ

ចំ នួនរេញ ៀវរេសច ស ប
ុ ានកា



រពញចិ រត)
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