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បុពវកថា  
 កាុងនាមជាវតាុធាតុលដីមគនាឹោះមយួកាុងឧរាហកមមឡដលម្លនស្ថរៈរំខាន់ជាយុទ្ធស្ថស្ររដ ក៏ដូចជា 
ដំណកំរិកមម និងដំណបំប្ពល ឡីដលម្លនតបមាលរដឋកិចចផងឡដរ ដំណលំៅរ ូម្លនប្បលោជន៍រប្ម្លប់ការ
លប្បីប្បារ់លប្ចីនោ៉ា ង លប្កាមរូបភាពជាដំណកំរិកមម ប្បលភទ្ល រីប្ម្លប់ការផលិតល  ី និងផលិផល
ឧរាហកមម និងអនុផលដបទ្លទ្ៀតរប្ម្លប់ផតល់ចំណូ្លហរិញ្ាវតាុ លៅកាុងវដតទាងំមូលបនអាយុកាលរបរ់
ដំណលំនោះ និងឡខសចងាា ក់តបមាកាុងឧរាហកមម។ វាលដីរតរួំខាន់មយួលៅកាុងការឡកលំអរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ និង
កាុងការលលីកកំពរ់ការអភិវឌ្ឍលរដឋកិចច និងរងគម។ កាុងបណដ ឆ្ា កំនាងលៅលមីៗលនោះ ការអភិវឌ្ឍឆ្ប់រហ័រ
បនលរដឋកិចចពិភពលោក បានរមួចំឡណ្កកាុងការលធាីឲ្យម្លនកំលណី្នតប្មូវការលៅរ ូធមមជាតិ ឡដលនាលំៅរក
ការបនតពប្ងីកចំការដំណលំៅរ ូធមមជាតិ។ 

 លទាោះជាោ៉ា ងណក៏លោយ ដំណលំៅរ ូឡបបឯកវបបកមម រមួផសជំាមយួពិពិធកមមការវនិិលោគលលី
ដំណលំៅរ ូធមមជាតិ បាននាឲំ្យម្លនបញ្ញា បរសិ្ថា ន និងរងគមមយួចំននួ។ ដូលចាោះ ប្បការរំខាន់គឺអាកផលិត
លៅរ ូធមមជាតិប្តូវបលងាីនការយល់ដឹង និងរមតាភាពប្គប់ប្គងរបរ់ខាួន (ជាពិលររលៅកាុងដំណក់កាល
ោ ំនិងឡកបចា) បនការវនិិលោគ និងការបលងាីតម៉ាូឡដលឧរាហកមម ការប្គប់ប្គងហានិភ័យ ការអភិវឌ្ឍលោយ
និរនដរភាព និងប្បព័នធពិនិតយពិច័យ លដីមបទី្ប់ស្ថា ត់ និងកាត់បនាយផលប៉ាោះ ល់អវជិាម្លនមកលលីរងគម បរ ិ
ស្ថា ន និងលរដឋកិចច បនប្បលទ្រម្លច រ់ផេោះ និងពប្ងឹងជាបឡនាមលទ្ៀតនូវកិចចរហការ ការអភិវឌ្ឍរមួោា  និងការ
ឡចករឡំលកជាមយួអាក ក់ព័នធនានា លដីមបជីយួការ ររុវតាិភាព និងនិរនតរភាពឧរាហកមមលនោះ។ 

 ឯកស្ថរឡណ្នារំប្ម្លប់ដំណលំៅរ ូធមមជាតិប្បកបលោយនិរនតរភាពលនោះ (ឡដលចាប់ពីលនោះតលៅ
លៅថាឯកស្ថរឡណ្នា)ំ លតត តលលីហានិភ័យ។ លោលការណ៍្នាមុំខ គឺលលីកទឹ្កចិតតឲ្យម្លនការអភិវឌ្ឍជាបរ ិ
ោប័នា លដីមបឈីានលៅរកស្ថា នភាព ាោះ- ាោះ និង លធាីឲ្យម្លនការលបីកចំហ និងតម្លា ភាព។ ឯកស្ថរឡណ្នាំ
លនោះម្លនលោលលៅផតល់ឲ្យប្បតិបតតិករលៅកាុងការវនិិលោគលលីដំណលំៅរ ូធមមជាតិ ការោ ំ និងការឡកបចានូវ 
លោលនលោបាយធុរកិចច ប្កបខ័ណ្ឌ ប្គប់ប្គង ការវភិាគហានិភ័យ ទិ្នាន័យលោងបនការវាយតបមា និងការ
អនុវតតវធីិ រប្ម្លប់កំណ្ត់អតដរញ្ញា ណ្ ការទ្ប់ស្ថា ត់ និងការប្គប់ប្គងហានិភ័យឡដល ក់ព័នធ លដីមបអីាច
ជយួពកួលគ កាុងការបញ្ចូ លប្បព័នធពិនិតយពិច័យឡដលលតត តលលីហានិភ័យ លៅកាុងរកមមភាពប្គប់ប្គងប្បចាបំលៃ
របរ់ពកួលគ និងរលប្មចបានអនុលោមភាពបនធុរកិចច និងការអភិវឌ្ឍលោយចីរភាព។ 

 ការប្ស្ថវប្ជាវ និងការលរៀបចំឯកស្ថរឡណ្នាលំនោះ បានលធាីលែងីលោយរភា ណិ្ជាកមមចិនឡផាកនាំ
ចូល និងនាលំចញលោហធាតុ ឡរ ៉ា និងស្ថរធាតុគីមី លៅលប្កាមកិចចរហការចិន-ចប្កភពអង់លគារលលីកមមវធីិវនិិ
លោគ និង ណិ្ជាកមមអនតរជាតិបប្ពល  ី (InFIT) ឡដលឧបតាមភលោយ ប្ករួង ណិ្ជាកមមបនស្ថធារណ្រដឋ
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ប្បជាម្លនិតចិន រដឋបាលបប្ពល រីដឋបនស្ថធារណ្រដឋប្បជាម្លនិតចិន និងប្ករួងអភិវឌ្ឍន៍អនតរជាតិបនចប្ក
ភពអង់លគារ។ ឯកស្ថរឡណ្នាលំនោះ លោងលៅរលបៀបវារៈឆ្ា  ំ២០៣០ រប្ម្លប់ការអភិវឌ្ឍលោយចីរភាព អនុ
រញ្ញា រតីពីជីវចប្មុោះ លោលការណ៍្នាមុំខរបរ់អងគការរហប្បជាជាតិរតីពីធុរកិចច និងរិទ្ធិមនុរស បនអងគការ
បម្លណី្យកមមអនតរជាតិ លោលការណ៍្ឡណ្នា ំISO 26000 រតីពី ការទ្ទ្លួខុរប្តូវរងគម និងអនុរញ្ញា អនតរ
ជាតិ ក់ព័នធដបទ្លទ្ៀត កិចចផតួចលផតីម និងឯកស្ថររតីពីការទ្ទ្លួខុរប្តូវរងគម។ តំណងពីវទិ្ាស្ថា នប្ស្ថវ
ប្ជាវនិងរចនាបលឧរាហកមមលៅរ ូបនទី្ប្កុងលប៉ាកាងំ វទិ្ាស្ថា នរុកខស្ថស្ររដលៅគុនមីង(រភាវទិ្ាស្ថស្ររដ
ចិន) មជឈមណ្ឌ លករិរុកខកមមពិភពលោក ប្កុមប្បឹកាជាតិវាយនភណ្ឌ  និងរម្លភ រៈឡតងកាយចិន រកល
វទិ្ាល័យធុរកិចចនិងលរដឋកិចចអនតរជាតិ រភាវទិ្ាស្ថស្ររតករិកមមប្តូពិកបនប្បលទ្រចិន SynTao អងគការកាូប
លវតីឡណ្រ និងអងគការដបទ្លទ្ៀត ក៏ដូចជា ប្កុមដំណលំៅរ ូបហណន់ និងរហប្ោរដបទ្លទ្ៀត បាន
ចូលរមួលៅកាុងការប្ស្ថវប្ជាវ ការបលងាីត និងការលរៀបចំឯកស្ថរឡណ្នាលំនោះផងឡដរ។ រភា ណិ្ជាកមមចិនបន
ប្កុមហ ុននាចូំល និងនាលំចញលោហធាតុ ឡរ ៉ា និងស្ថរធាតុគីមី នឹងលធាីបចចុបបនាភាព និងឡករប្មួលឯកស្ថរ
ឡណ្នាលំនោះ លៅតាមករណី្រមប្រប ជាការល ា្ីយនឹងការលប្បីប្បារ់ឯកស្ថរឡណ្នាលំនោះ និងតាមរយៈការ
ពិលប្ោោះលោបល់លពញលលញជាមយួអាក ក់ព័នធនានា។ 
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បុពវកថា  
 កាុងនាមជាវតាុធាតុលដីមគនាឹោះមយួកាុងឧរាហកមមឡដលម្លនស្ថរៈរំខាន់ជាយុទ្ធស្ថស្ររដ ក៏ដូចជា 
ដំណកំរិកមម និងដំណបំប្ពល ឡីដលម្លនតបមាលរដឋកិចចផងឡដរ ដំណលំៅរ ូម្លនប្បលោជន៍រប្ម្លប់ការ
លប្បីប្បារ់លប្ចីនោ៉ា ង លប្កាមរូបភាពជាដំណកំរិកមម ប្បលភទ្ល រីប្ម្លប់ការផលិតល  ី និងផលិផល
ឧរាហកមម និងអនុផលដបទ្លទ្ៀតរប្ម្លប់ផតល់ចំណូ្លហរិញ្ាវតាុ លៅកាុងវដតទាងំមូលបនអាយុកាលរបរ់
ដំណលំនោះ និងឡខសចងាា ក់តបមាកាុងឧរាហកមម។ វាលដីរតរួំខាន់មយួលៅកាុងការឡកលំអរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ និង
កាុងការលលីកកំពរ់ការអភិវឌ្ឍលរដឋកិចច និងរងគម។ កាុងបណដ ឆ្ា កំនាងលៅលមីៗលនោះ ការអភិវឌ្ឍឆ្ប់រហ័រ
បនលរដឋកិចចពិភពលោក បានរមួចំឡណ្កកាុងការលធាីឲ្យម្លនកំលណី្នតប្មូវការលៅរ ូធមមជាតិ ឡដលនាលំៅរក
ការបនតពប្ងីកចំការដំណលំៅរ ូធមមជាតិ។ 

 លទាោះជាោ៉ា ងណក៏លោយ ដំណលំៅរ ូឡបបឯកវបបកមម រមួផសជំាមយួពិពិធកមមការវនិិលោគលលី
ដំណលំៅរ ូធមមជាតិ បាននាឲំ្យម្លនបញ្ញា បរសិ្ថា ន និងរងគមមយួចំននួ។ ដូលចាោះ ប្បការរំខាន់គឺអាកផលិត
លៅរ ូធមមជាតិប្តូវបលងាីនការយល់ដឹង និងរមតាភាពប្គប់ប្គងរបរ់ខាួន (ជាពិលររលៅកាុងដំណក់កាល
ោ ំនិងឡកបចា) បនការវនិិលោគ និងការបលងាីតម៉ាូឡដលឧរាហកមម ការប្គប់ប្គងហានិភ័យ ការអភិវឌ្ឍលោយ
និរនដរភាព និងប្បព័នធពិនិតយពិច័យ លដីមបទី្ប់ស្ថា ត់ និងកាត់បនាយផលប៉ាោះ ល់អវជិាម្លនមកលលីរងគម បរ ិ
ស្ថា ន និងលរដឋកិចច បនប្បលទ្រម្លច រ់ផេោះ និងពប្ងឹងជាបឡនាមលទ្ៀតនូវកិចចរហការ ការអភិវឌ្ឍរមួោា  និងការ
ឡចករឡំលកជាមយួអាក ក់ព័នធនានា លដីមបជីយួការ ររុវតាិភាព និងនិរនតរភាពឧរាហកមមលនោះ។ 

 ឯកស្ថរឡណ្នារំប្ម្លប់ដំណលំៅរ ូធមមជាតិប្បកបលោយនិរនតរភាពលនោះ (ឡដលចាប់ពីលនោះតលៅ
លៅថាឯកស្ថរឡណ្នា)ំ លតត តលលីហានិភ័យ។ លោលការណ៍្នាមុំខ គឺលលីកទឹ្កចិតតឲ្យម្លនការអភិវឌ្ឍជាបរ ិ
ោប័នា លដីមបឈីានលៅរកស្ថា នភាព ាោះ- ាោះ និង លធាីឲ្យម្លនការលបីកចំហ និងតម្លា ភាព។ ឯកស្ថរឡណ្នាំ
លនោះម្លនលោលលៅផតល់ឲ្យប្បតិបតតិករលៅកាុងការវនិិលោគលលីដំណលំៅរ ូធមមជាតិ ការោ ំ និងការឡកបចានូវ 
លោលនលោបាយធុរកិចច ប្កបខ័ណ្ឌ ប្គប់ប្គង ការវភិាគហានិភ័យ ទិ្នាន័យលោងបនការវាយតបមា និងការ
អនុវតតវធីិ រប្ម្លប់កំណ្ត់អតដរញ្ញា ណ្ ការទ្ប់ស្ថា ត់ និងការប្គប់ប្គងហានិភ័យឡដល ក់ព័នធ លដីមបអីាច
ជយួពកួលគ កាុងការបញ្ចូ លប្បព័នធពិនិតយពិច័យឡដលលតត តលលីហានិភ័យ លៅកាុងរកមមភាពប្គប់ប្គងប្បចាបំលៃ
របរ់ពកួលគ និងរលប្មចបានអនុលោមភាពបនធុរកិចច និងការអភិវឌ្ឍលោយចីរភាព។ 

 ការប្ស្ថវប្ជាវ និងការលរៀបចំឯកស្ថរឡណ្នាលំនោះ បានលធាីលែងីលោយរភា ណិ្ជាកមមចិនឡផាកនាំ
ចូល និងនាលំចញលោហធាតុ ឡរ ៉ា និងស្ថរធាតុគីមី លៅលប្កាមកិចចរហការចិន-ចប្កភពអង់លគារលលីកមមវធីិវនិិ
លោគ និង ណិ្ជាកមមអនតរជាតិបប្ពល  ី (InFIT) ឡដលឧបតាមភលោយ ប្ករួង ណិ្ជាកមមបនស្ថធារណ្រដឋ
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ប្បជាម្លនិតចិន រដឋបាលបប្ពល រីដឋបនស្ថធារណ្រដឋប្បជាម្លនិតចិន និងប្ករួងអភិវឌ្ឍន៍អនតរជាតិបនចប្ក
ភពអង់លគារ។ ឯកស្ថរឡណ្នាលំនោះ លោងលៅរលបៀបវារៈឆ្ា  ំ២០៣០ រប្ម្លប់ការអភិវឌ្ឍលោយចីរភាព អនុ
រញ្ញា រតីពីជីវចប្មុោះ លោលការណ៍្នាមុំខរបរ់អងគការរហប្បជាជាតិរតីពីធុរកិចច និងរិទ្ធិមនុរស បនអងគការ
បម្លណី្យកមមអនតរជាតិ លោលការណ៍្ឡណ្នា ំISO 26000 រតីពី ការទ្ទ្លួខុរប្តូវរងគម និងអនុរញ្ញា អនតរ
ជាតិ ក់ព័នធដបទ្លទ្ៀត កិចចផតួចលផតីម និងឯកស្ថររតីពីការទ្ទ្លួខុរប្តូវរងគម។ តំណងពីវទិ្ាស្ថា នប្ស្ថវ
ប្ជាវនិងរចនាបលឧរាហកមមលៅរ ូបនទី្ប្កុងលប៉ាកាងំ វទិ្ាស្ថា នរុកខស្ថស្ររដលៅគុនមីង(រភាវទិ្ាស្ថស្ររដ
ចិន) មជឈមណ្ឌ លករិរុកខកមមពិភពលោក ប្កុមប្បឹកាជាតិវាយនភណ្ឌ  និងរម្លភ រៈឡតងកាយចិន រកល
វទិ្ាល័យធុរកិចចនិងលរដឋកិចចអនតរជាតិ រភាវទិ្ាស្ថស្ររតករិកមមប្តូពិកបនប្បលទ្រចិន SynTao អងគការកាូប
លវតីឡណ្រ និងអងគការដបទ្លទ្ៀត ក៏ដូចជា ប្កុមដំណលំៅរ ូបហណន់ និងរហប្ោរដបទ្លទ្ៀត បាន
ចូលរមួលៅកាុងការប្ស្ថវប្ជាវ ការបលងាីត និងការលរៀបចំឯកស្ថរឡណ្នាលំនោះផងឡដរ។ រភា ណិ្ជាកមមចិនបន
ប្កុមហ ុននាចូំល និងនាលំចញលោហធាតុ ឡរ ៉ា និងស្ថរធាតុគីមី នឹងលធាីបចចុបបនាភាព និងឡករប្មួលឯកស្ថរ
ឡណ្នាលំនោះ លៅតាមករណី្រមប្រប ជាការល ា្ីយនឹងការលប្បីប្បារ់ឯកស្ថរឡណ្នាលំនោះ និងតាមរយៈការ
ពិលប្ោោះលោបល់លពញលលញជាមយួអាក ក់ព័នធនានា។ 
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ជ្ាំព៊ូក ១. វិសាលភាព និងការអនុវតត 
 ឯកស្ថរឡណ្នាលំនោះ  ក់ព័នធជាចំបងចំល ោះធុរកិចច ឡដលវនិិលោគ ការោ ំឬឡកបចាលៅរ ូធមមជាតិ។ 
ឯកស្ថរឡណ្នាលំនោះ ក៏អាចយកយកលៅលប្បីប្បារ់លោយរហប្ោរលៅកាុងរកមមភាពលដីមឡខស និងចុងឡខស 
និងអងគការដបទ្លទ្ៀត លៅកាុងឧរាហកមមលៅរ ូធមមជាតិ លៅកាុងការប្គប់ប្គងឡខសចងាា ក់ផគត់ផគត់របរ់ពកួ
លគផងឡដរ។ អងគការដឹកនានិំងវទិ្ាស្ថា នហរិញ្ាវតាុ និងអាក ក់ព័នធដបទ្លទ្ៀត ក៏អាចលប្បីប្បារ់ឯកស្ថរ
ឡណ្នាលំនោះផងឡដរ ទ្នេឹមនឹងលធាីការរលប្មចលលីការផតល់ហរិញ្ាបបទាន និងការរលប្មចលលីការដឹកនា ំ ឡដល
ទាក់ទ្ងនឹងឧរាហកមមលៅរ ូធមមជាតិ។ ឯកស្ថរឡណ្នាលំនោះរប្ម្លប់ការលប្បីប្បារ់លោយរម័ប្គចិតត។ អាក
លប្បីប្បារ់អាចលប្បីប្បារ់ឯកស្ថរលនោះោច់លោយឡែក ឬជាមយួឯកស្ថរ ក់ព័នធដបទ្លទ្ៀត។ 

 អាកលប្បីប្បារ់អាចពិលប្ោោះឯកស្ថរឡណ្នាលំនោះ លៅកាុងលពលរិកាបឋម និងកាុងដំណក់កាលដំបូង
ៗ បនការលធាីលរចកតីរលប្មចលលីការវនិិលោគ លដីមបកំីណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ និងវាយតបមាអនុលោមភាព និងហា
និភ័យនិរនតរភាព និងកាោនុវតតភាពបនគលប្ម្លងឧរាហកមមលៅរ ូធមមជាតិ និងលដីមបនីោក់បញ្ចូ លលទ្ធ
ផលបនការវាយតបមាលៅកាុងការលធាីលរចកតីរលប្មច និងការលរៀបចំការអនុវតតការវនិិលោគគលប្ម្លង។ តាមរយៈ
ការពិលប្ោោះឯកស្ថរឡណ្នាលំនោះលៅកាុងដំណក់កាលដំបូងៗ អាកជំនញួនានាអាចកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ បា៉ា ន់
ប្បម្លណ្ និងប្គប់ប្គងវធីិនានាបនប្បតិបតតិការប្បកបលោយការទ្ទ្លួខុរប្តូវ និងបញ្ចូ លហានិភ័យបននិរនតរ
ភាព និងកាោនុវតតភាព លៅកាុងការលរៀបចំឡផនការវនិិលោគរបរ់អាក ការរិកាលទ្ធភាព ការពិនិតយពិច័យ 
ការវាយតបមាលហតុប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា ន និងរងគម ការបលងាីតរចនាបល និងការលរៀបចំឡផនការអនុវតត និងការ
លប្ជីរលររីបដគូរហការ។ល។ ប្របតាមអនុស្ថរន៍ឡដលម្លនលៅកាុងឯកស្ថរឡណ្នាលំនោះ។ 

 ឯកស្ថរឡណ្នាលំនោះ អាចជួយរហប្ោរនានាកាុងការបលងាីតលោលនលោបាយ និងលោលការណ៍្
ឡណ្នា ំ ការប្បាប្រ័យទាក់ទ្ង និងរហប្បតិបតតិការជាមយួអាក ក់ព័នធនានា និងទ្ទ្លួស្ថគ ល់ និងល ា្ីយ
តបលៅនឹងកាោនុវតតភាព និងហានិភ័យ។ 

 អាកលប្បីប្បារ់ក៏អាចលប្បីប្បារ់ឯកស្ថរឡណ្នាលំនោះ លៅកាុងលពលអនុវតត និងប្បតិបតដិការគលប្ម្លងវនិិ
លោគលៅរ ូធមមជាតិ ការោ ំនិងការឡកបចាផងឡដរ លដីមបកំីណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ និងវាយតបមាហានិភ័យ និងកា
ោនុវតតិភាពបនប្បតិបតតិការ និងនិរនតរភាពបនគលប្ម្លងឧរាហកមមលៅរ ូធមមជាតិ និងបញ្ចូ លលទ្ធផលបន
ការវាយតបមាលៅកាុងការប្គប់ប្គងលលីការអនុវតត និងប្បតិបតដិការគលប្ម្លង ឡដលរមួទាងំ ការឡកតប្មូវចាបំាច់ 
លលីឡផាក ក់ព័នធនានា និងដំលណី្រការបនគលប្ម្លងនានា ដូចម្លនឡណ្នាកំាុងឯកស្ថរឡណ្នាលំនោះ។ 

 អាកលប្បីប្បារ់ក៏អាចបលងាីត និងឡកលំអរចនារមព័នធចាត់ឡចង និងប្បព័នធប្គប់ប្គងរបរ់ខាួនផងឡដរ 

4 
 

លោយលប្បីប្បារ់ឯកស្ថរឡណ្នាលំនោះរប្ម្លប់បលងាីនការយល់ដឹងនិងរមតាភាពរបរ់បុគគលិក ក់ព័នធ លដីមបី
ល ា្ីយតបនឹងហានិភ័យ និងកាោនុវតតិភាព ឡដលរមួទាងំ ការវាយតបមាគុណ្ផល ឡដលទាក់ទ្ងនឹងការទ្ប់
ស្ថា ត់ហានិភ័យ និងការល ា្ីយតបនឹងកាោនុវតតិភាព។ 
 



3 
 

ជ្ាំព៊ូក ១. វិសាលភាព និងការអនុវតត 
 ឯកស្ថរឡណ្នាលំនោះ  ក់ព័នធជាចំបងចំល ោះធុរកិចច ឡដលវនិិលោគ ការោ ំឬឡកបចាលៅរ ូធមមជាតិ។ 
ឯកស្ថរឡណ្នាលំនោះ ក៏អាចយកយកលៅលប្បីប្បារ់លោយរហប្ោរលៅកាុងរកមមភាពលដីមឡខស និងចុងឡខស 
និងអងគការដបទ្លទ្ៀត លៅកាុងឧរាហកមមលៅរ ូធមមជាតិ លៅកាុងការប្គប់ប្គងឡខសចងាា ក់ផគត់ផគត់របរ់ពកួ
លគផងឡដរ។ អងគការដឹកនានិំងវទិ្ាស្ថា នហរិញ្ាវតាុ និងអាក ក់ព័នធដបទ្លទ្ៀត ក៏អាចលប្បីប្បារ់ឯកស្ថរ
ឡណ្នាលំនោះផងឡដរ ទ្នេឹមនឹងលធាីការរលប្មចលលីការផតល់ហរិញ្ាបបទាន និងការរលប្មចលលីការដឹកនា ំ ឡដល
ទាក់ទ្ងនឹងឧរាហកមមលៅរ ូធមមជាតិ។ ឯកស្ថរឡណ្នាលំនោះរប្ម្លប់ការលប្បីប្បារ់លោយរម័ប្គចិតត។ អាក
លប្បីប្បារ់អាចលប្បីប្បារ់ឯកស្ថរលនោះោច់លោយឡែក ឬជាមយួឯកស្ថរ ក់ព័នធដបទ្លទ្ៀត។ 

 អាកលប្បីប្បារ់អាចពិលប្ោោះឯកស្ថរឡណ្នាលំនោះ លៅកាុងលពលរិកាបឋម និងកាុងដំណក់កាលដំបូង
ៗ បនការលធាីលរចកតីរលប្មចលលីការវនិិលោគ លដីមបកំីណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ និងវាយតបមាអនុលោមភាព និងហា
និភ័យនិរនតរភាព និងកាោនុវតតភាពបនគលប្ម្លងឧរាហកមមលៅរ ូធមមជាតិ និងលដីមបនីោក់បញ្ចូ លលទ្ធ
ផលបនការវាយតបមាលៅកាុងការលធាីលរចកតីរលប្មច និងការលរៀបចំការអនុវតតការវនិិលោគគលប្ម្លង។ តាមរយៈ
ការពិលប្ោោះឯកស្ថរឡណ្នាលំនោះលៅកាុងដំណក់កាលដំបូងៗ អាកជំនញួនានាអាចកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ បា៉ា ន់
ប្បម្លណ្ និងប្គប់ប្គងវធីិនានាបនប្បតិបតតិការប្បកបលោយការទ្ទ្លួខុរប្តូវ និងបញ្ចូ លហានិភ័យបននិរនតរ
ភាព និងកាោនុវតតភាព លៅកាុងការលរៀបចំឡផនការវនិិលោគរបរ់អាក ការរិកាលទ្ធភាព ការពិនិតយពិច័យ 
ការវាយតបមាលហតុប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា ន និងរងគម ការបលងាីតរចនាបល និងការលរៀបចំឡផនការអនុវតត និងការ
លប្ជីរលររីបដគូរហការ។ល។ ប្របតាមអនុស្ថរន៍ឡដលម្លនលៅកាុងឯកស្ថរឡណ្នាលំនោះ។ 

 ឯកស្ថរឡណ្នាលំនោះ អាចជួយរហប្ោរនានាកាុងការបលងាីតលោលនលោបាយ និងលោលការណ៍្
ឡណ្នា ំ ការប្បាប្រ័យទាក់ទ្ង និងរហប្បតិបតតិការជាមយួអាក ក់ព័នធនានា និងទ្ទ្លួស្ថគ ល់ និងល ា្ីយ
តបលៅនឹងកាោនុវតតភាព និងហានិភ័យ។ 

 អាកលប្បីប្បារ់ក៏អាចលប្បីប្បារ់ឯកស្ថរឡណ្នាលំនោះ លៅកាុងលពលអនុវតត និងប្បតិបតដិការគលប្ម្លងវនិិ
លោគលៅរ ូធមមជាតិ ការោ ំនិងការឡកបចាផងឡដរ លដីមបកំីណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ និងវាយតបមាហានិភ័យ និងកា
ោនុវតតិភាពបនប្បតិបតតិការ និងនិរនតរភាពបនគលប្ម្លងឧរាហកមមលៅរ ូធមមជាតិ និងបញ្ចូ លលទ្ធផលបន
ការវាយតបមាលៅកាុងការប្គប់ប្គងលលីការអនុវតត និងប្បតិបតដិការគលប្ម្លង ឡដលរមួទាងំ ការឡកតប្មូវចាបំាច់ 
លលីឡផាក ក់ព័នធនានា និងដំលណី្រការបនគលប្ម្លងនានា ដូចម្លនឡណ្នាកំាុងឯកស្ថរឡណ្នាលំនោះ។ 

 អាកលប្បីប្បារ់ក៏អាចបលងាីត និងឡកលំអរចនារមព័នធចាត់ឡចង និងប្បព័នធប្គប់ប្គងរបរ់ខាួនផងឡដរ 

4 
 

លោយលប្បីប្បារ់ឯកស្ថរឡណ្នាលំនោះរប្ម្លប់បលងាីនការយល់ដឹងនិងរមតាភាពរបរ់បុគគលិក ក់ព័នធ លដីមបី
ល ា្ីយតបនឹងហានិភ័យ និងកាោនុវតតិភាព ឡដលរមួទាងំ ការវាយតបមាគុណ្ផល ឡដលទាក់ទ្ងនឹងការទ្ប់
ស្ថា ត់ហានិភ័យ និងការល ា្ីយតបនឹងកាោនុវតតិភាព។ 
 



5 
 

ជ្ាំព៊ូកទី ២. គោលការណ៍នាំម្ុខ 
 ការអភិវឌ្ឍឡខសចងាា ក់ឧរាហកមមលៅរ ូធមមជាតិ គរួឡតលោរពតាមទ្រសនៈ“នវានុវតតន៍ ការរប្មប
រប្មួល ការលធាីឲ្យបបតង ការលបីកចំហ និងការឡចករឡំលក” និងលបតជាា រលប្មចបានរលបៀបវារៈឆ្ា  ំ២០៣០ 
រប្ម្លប់ការអភិវឌ្ឍលោយចីរភាព និងលោលលៅអភិវឌ្ឍន៍លោយចីរភាពបនអងគការរហប្បជាជាតិ (SDGs) 

តាមរយៈកិចចរហប្បតិបតដិការពីអាក ក់ព័នធនានា លៅតាមឡខសចងាា ក់ឧរាហកមមលនោះ។ ការអភិវឌ្ឍលោយ
ចីរភាពដំណលំៅរ ូធមមជាតិ ប្តូវលោរពតាមលោលការណ៍្នាមុំខចំននួប្បាមំួយដូចតលៅ។ 

២.១ អនុលោមភាពចលំ ោះចាប ់នងិប្បតបិតតកិារធុរកចិចប្របចាប ់

គរួលោរពតាមចាប់ និងបទ្បញ្ាតដិនានាទាងំអរ់បនប្បលទ្រលនាោះ។ ការលោរពប្កមអនុវតតអនដរជាតិ
ឡដល ក់ព័នធ ឡដលរមួទាងំ លោលការណ៍្នានាឡដលម្លនឡចង ប៉ាុឡនតមិនកំហតិប្តឹមចាប់អនតរជាតិ អនុ
រញ្ញា អនតរជាតិ និងប្បបពណី្ជាអនតរជាតិលែយី។ គរួលោរពលោលការណ៍្ប្បតិបតតិការធុរកិចចប្របចាប់។ 

២.២ លោរពរិទ្ធមិនុរស នងិធានារិទ្ធ ិនងិផលប្បលោជន ៍

គរួកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ និងវាយតបមាឲ្យបានលពញលលញនូវផលប៉ាោះ ល់តេ ល់ និងប្បលោលបនការ
អនុវតតកាុងធុរកិចច មកលលីរិទ្ធិមនុរស និងប្បកាន់យកវធិានការរមប្របរប្ម្លប់បងាា រទុ្កជាមុន លដីមបទី្ប់
ស្ថា ត់ និងកាត់បនាយផលប៉ាោះ ល់អវជិាម្លនមកលលីរហគមន៍មូលោឋ ន ជនជាតិលដីមភាគតិច បុគគលិក និង
អាក ក់ព័នធដបទ្លទ្ៀត។ គួរការ ររិទ្ធិមនុរស និងផលប្បលោជន៍ការងារប្បកបលោយប្បរិទ្ធភាព លដីមបី
លលីកកំពរ់ការអភិវឌ្ឍលរដឋកិចច និងរងគម។ 

២.៣ ការគតិគូរលោយឡែកលៅតាមទ្តីាងំជាកោ់កជ់ាមយួការលោរពភាពខុរោា  

កាុងលពលលធាីការរលប្មចលលីការវនិិលោគ ឬ លៅកាុងអំែុងលពលបនប្បតិបតតិការធុរកិចចប្បចាបំលៃ គរួ
ពិចារណឲ្យបានលពញលលញនូវបរសិ្ថា នធមមជាតិ (ឡដលរមួទាងំ ប៉ាុឡនដមិនកំហតិប្តឹម អាការធាតុ ដី បប្ព 
រតាបប្ព និងជលស្ថស្ររត) ភាពរមប្របបនបរសិ្ថា នទាងំលនាោះ ប្តូវកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ និងវាយតបមា
ទិ្ដឋភាពឡដល ក់ព័នធនានាបនបរសិ្ថា នរងគម (ដូចជា នលោបាយកាុងមូលោឋ ន លិខិតបទ្ោឋ នគតិយុតតិ 
វបបធម៌ ស្ថរនា និងប្បបពណី្) និងបា៉ា ន់ប្បម្លណ្កប្មិតបនាំុបានរបរ់វនិិលោគិន ចំល ោះបរបិទ្រងគម បន
ប្បលទ្រជាម្លច រ់ផេោះ។ 
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២.៤ ភាពប្បកតួប្បឡជងលោយលបកីចហំ តម្លា ភាព នងិប្តមឹប្តូវ 

លធាីការលបីកចំហភាា មៗនូវការរលប្មចរបរ់ខាួន និងរកមមភាពឡដលម្លនផលប៉ាោះ ល់មកលលីលរដឋ
កិចច រងគម និងបរសិ្ថា ន និងបងាា ញឲ្យដឹងពីកប្មិតបនផលប៉ាោះ ល់ឡដលអាចលកីតម្លន។ គរួរកាការប្បា
ប្រ័យទាក់ទ្ងជាមយួអាក ក់ព័នធរំខាន់ៗទាងំអរ់។ គរួចូលរមួលៅកាុងការប្បកតួប្បឡជងទី្ផារលោយ
រកមម តាមលោលការណ៍្ប្តឹមប្តូវ និងលរមីភាព តាមរយៈប្បតិបតតិការធុរកិចចលោយលស្ថម ោះប្តង់។ មិនប្តូវចូល
រមួកាុងរកមមភាពពុករលួយណមយួលែយី។ គរួរកាលកខខណ្ឌ ទី្ផារប្តឹមប្តូវ និងទ្ម្លា ប់អនុវតតលអ។ 

២.៥ កចិចការ របរសិ្ថា ន នងិលកខខណ្ឌ បបតង នងិផលប្បលោជនខ៍ាងលអកូែូរីុ 

គរួកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា នឡដលអាចម្លនបនការអនុវតតកាុងធុរកិចច គរួចាត់វធិាន
ការលដីមបទី្ប់ស្ថា ត់ ឬកាត់បនាយផលប៉ាោះ ល់អវជិាម្លនមកលលីបរសិ្ថា ន អាការធាតុ និងជីវចប្មុោះ និង
រលប្មចឲ្យបាននូវការអភិវឌ្ឍឡដលម្លនរុខុដុមមនីយកមម បនផលប្បលោជន៍ខាងលអកូែូរុី និងលរដឋកិចច 
តាមរយៈរកមមភាពនានា ដូចជា ករិកមមចប្មុោះ និងប្បតិបតិតការលប្ចីនមុខ។ 

២.៦ ការអភវិឌ្ឍឡបបនវានុវតត បរោិបន័ា នងិការឡចករឡំលក 

គរួពិចារណ និងលោរពផលប្បលោជន៍របរ់អាក ក់ព័នធនានា ឡដលរមួទាងំ អាជាា ធរមូលោឋ ន 
រហគមន៍មូលោឋ ន និលោជិត និងរហប្ោរទាងំលៅលដីមឡខស និងចុងឡខសបនផលិតកមម។ គរួផតល់លោបល់
តបោ៉ា ងម្លនប្បរិទ្ធភាព ដល់អាក ក់ព័នធនានា អំពីកងាល់ និងការតវា៉ា លលីទិ្ដឋភាពរងគមរបរ់ពកួលគ។ គួរ
ផតួចលផតមីឡបបបចាប្បឌិ្តឲ្យម្លនប្បព័នធដំណ ំបលចចកវទិ្ាឡកបចា និងគំរូឧរាហកមម និងឡចករឡំលកការទ្ទ្លួ
ខុរប្តូវ និងគុណ្តបមាជាមួយអាក ក់ព័នធនានា លដីមបរីលប្មចបានការអភិវឌ្ឍជាបរោិប័នា។ 
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ជ្ាំព៊ូកទី ២. គោលការណ៍នាំម្ុខ 
 ការអភិវឌ្ឍឡខសចងាា ក់ឧរាហកមមលៅរ ូធមមជាតិ គរួឡតលោរពតាមទ្រសនៈ“នវានុវតតន៍ ការរប្មប
រប្មួល ការលធាីឲ្យបបតង ការលបីកចំហ និងការឡចករឡំលក” និងលបតជាា រលប្មចបានរលបៀបវារៈឆ្ា  ំ២០៣០ 
រប្ម្លប់ការអភិវឌ្ឍលោយចីរភាព និងលោលលៅអភិវឌ្ឍន៍លោយចីរភាពបនអងគការរហប្បជាជាតិ (SDGs) 

តាមរយៈកិចចរហប្បតិបតដិការពីអាក ក់ព័នធនានា លៅតាមឡខសចងាា ក់ឧរាហកមមលនោះ។ ការអភិវឌ្ឍលោយ
ចីរភាពដំណលំៅរ ូធមមជាតិ ប្តូវលោរពតាមលោលការណ៍្នាមុំខចំននួប្បាមំួយដូចតលៅ។ 

២.១ អនុលោមភាពចលំ ោះចាប ់នងិប្បតបិតតកិារធុរកចិចប្របចាប ់

គរួលោរពតាមចាប់ និងបទ្បញ្ាតដិនានាទាងំអរ់បនប្បលទ្រលនាោះ។ ការលោរពប្កមអនុវតតអនដរជាតិ
ឡដល ក់ព័នធ ឡដលរមួទាងំ លោលការណ៍្នានាឡដលម្លនឡចង ប៉ាុឡនតមិនកំហតិប្តឹមចាប់អនតរជាតិ អនុ
រញ្ញា អនតរជាតិ និងប្បបពណី្ជាអនតរជាតិលែយី។ គរួលោរពលោលការណ៍្ប្បតិបតតិការធុរកិចចប្របចាប់។ 

២.២ លោរពរិទ្ធមិនុរស នងិធានារិទ្ធ ិនងិផលប្បលោជន ៍

គរួកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ និងវាយតបមាឲ្យបានលពញលលញនូវផលប៉ាោះ ល់តេ ល់ និងប្បលោលបនការ
អនុវតតកាុងធុរកិចច មកលលីរិទ្ធិមនុរស និងប្បកាន់យកវធិានការរមប្របរប្ម្លប់បងាា រទុ្កជាមុន លដីមបទី្ប់
ស្ថា ត់ និងកាត់បនាយផលប៉ាោះ ល់អវជិាម្លនមកលលីរហគមន៍មូលោឋ ន ជនជាតិលដីមភាគតិច បុគគលិក និង
អាក ក់ព័នធដបទ្លទ្ៀត។ គួរការ ររិទ្ធិមនុរស និងផលប្បលោជន៍ការងារប្បកបលោយប្បរិទ្ធភាព លដីមបី
លលីកកំពរ់ការអភិវឌ្ឍលរដឋកិចច និងរងគម។ 

២.៣ ការគតិគូរលោយឡែកលៅតាមទ្តីាងំជាកោ់កជ់ាមយួការលោរពភាពខុរោា  

កាុងលពលលធាីការរលប្មចលលីការវនិិលោគ ឬ លៅកាុងអំែុងលពលបនប្បតិបតតិការធុរកិចចប្បចាបំលៃ គរួ
ពិចារណឲ្យបានលពញលលញនូវបរសិ្ថា នធមមជាតិ (ឡដលរមួទាងំ ប៉ាុឡនដមិនកំហតិប្តឹម អាការធាតុ ដី បប្ព 
រតាបប្ព និងជលស្ថស្ររត) ភាពរមប្របបនបរសិ្ថា នទាងំលនាោះ ប្តូវកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ និងវាយតបមា
ទិ្ដឋភាពឡដល ក់ព័នធនានាបនបរសិ្ថា នរងគម (ដូចជា នលោបាយកាុងមូលោឋ ន លិខិតបទ្ោឋ នគតិយុតតិ 
វបបធម៌ ស្ថរនា និងប្បបពណី្) និងបា៉ា ន់ប្បម្លណ្កប្មិតបនាំុបានរបរ់វនិិលោគិន ចំល ោះបរបិទ្រងគម បន
ប្បលទ្រជាម្លច រ់ផេោះ។ 
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២.៤ ភាពប្បកតួប្បឡជងលោយលបកីចហំ តម្លា ភាព នងិប្តមឹប្តូវ 

លធាីការលបីកចំហភាា មៗនូវការរលប្មចរបរ់ខាួន និងរកមមភាពឡដលម្លនផលប៉ាោះ ល់មកលលីលរដឋ
កិចច រងគម និងបរសិ្ថា ន និងបងាា ញឲ្យដឹងពីកប្មិតបនផលប៉ាោះ ល់ឡដលអាចលកីតម្លន។ គរួរកាការប្បា
ប្រ័យទាក់ទ្ងជាមយួអាក ក់ព័នធរំខាន់ៗទាងំអរ់។ គរួចូលរមួលៅកាុងការប្បកតួប្បឡជងទី្ផារលោយ
រកមម តាមលោលការណ៍្ប្តឹមប្តូវ និងលរមីភាព តាមរយៈប្បតិបតតិការធុរកិចចលោយលស្ថម ោះប្តង់។ មិនប្តូវចូល
រមួកាុងរកមមភាពពុករលួយណមយួលែយី។ គរួរកាលកខខណ្ឌ ទី្ផារប្តឹមប្តូវ និងទ្ម្លា ប់អនុវតតលអ។ 

២.៥ កចិចការ របរសិ្ថា ន នងិលកខខណ្ឌ បបតង នងិផលប្បលោជនខ៍ាងលអកូែូរីុ 

គរួកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា នឡដលអាចម្លនបនការអនុវតតកាុងធុរកិចច គរួចាត់វធិាន
ការលដីមបទី្ប់ស្ថា ត់ ឬកាត់បនាយផលប៉ាោះ ល់អវជិាម្លនមកលលីបរសិ្ថា ន អាការធាតុ និងជីវចប្មុោះ និង
រលប្មចឲ្យបាននូវការអភិវឌ្ឍឡដលម្លនរុខុដុមមនីយកមម បនផលប្បលោជន៍ខាងលអកូែូរុី និងលរដឋកិចច 
តាមរយៈរកមមភាពនានា ដូចជា ករិកមមចប្មុោះ និងប្បតិបតិតការលប្ចីនមុខ។ 

២.៦ ការអភវិឌ្ឍឡបបនវានុវតត បរោិបន័ា នងិការឡចករឡំលក 

គរួពិចារណ និងលោរពផលប្បលោជន៍របរ់អាក ក់ព័នធនានា ឡដលរមួទាងំ អាជាា ធរមូលោឋ ន 
រហគមន៍មូលោឋ ន និលោជិត និងរហប្ោរទាងំលៅលដីមឡខស និងចុងឡខសបនផលិតកមម។ គរួផតល់លោបល់
តបោ៉ា ងម្លនប្បរិទ្ធភាព ដល់អាក ក់ព័នធនានា អំពីកងាល់ និងការតវា៉ា លលីទិ្ដឋភាពរងគមរបរ់ពកួលគ។ គួរ
ផតួចលផតីមឡបបបចាប្បឌិ្តឲ្យម្លនប្បព័នធដំណ ំបលចចកវទិ្ាឡកបចា និងគំរូឧរាហកមម និងឡចករឡំលកការទ្ទ្លួ
ខុរប្តូវ និងគុណ្តបមាជាមួយអាក ក់ព័នធនានា លដីមបរីលប្មចបានការអភិវឌ្ឍជាបរោិប័នា។ 
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ជ្ាំព៊ូក ៣. ម្របព័នធពិនិតយពិច័យ និងការអនុវតត 
ឡផាកលនោះម្លនលោលលៅជយួរហប្ោរ កាុងការបលងាីតប្កបខ័ណ្ឌ  និងនីតិវធីិប្គប់ប្គងហានិភ័យ។ 

លោលការណ៍្ឡណ្នាឡំដល ក់ព័នធម្លនផតល់ជូនរប្ម្លប់បញ្ចូ លប្បព័នធពិនិតយពិច័យឡដលឡផអកលលីហានិភ័យ 
លៅកាុងប្បតិបតដិការប្បចាបំលៃ ឡដលរមួទាងំការវាយតបមាផលប៉ាោះ ល់ជាក់ឡរដង និងឡដលអាចម្លនមកលលី 
អាក ក់ព័នធនានា និងការអភិវឌ្ឍលោយចីរភាព លោយស្ថរឡតការវនិិលោគលលីលៅរ ូធមមជាតិ ចំការដំណ ំ
និងដំលណី្រការ ក៏ដូចជា រកមមភាពអនុវតតដបទ្លទ្ៀតផងឡដរ លដីមបបីញ្ចូ លលទ្ធផលបនការវាយតបមា លៅកាុង
ប្បព័នធប្គប់ប្គង លដីមបលីរៀបចំវធិានការតបនិងចំណត់ការ លដីមបអីលងាតោនប្បរិទ្ធភាពបនវធិានការឡដល
ប្បកាន់យក និងលដីមបរីាយការណ៍្ពីវឌ្ឍនភាពលៅកាុងការកាត់បនាយផលប៉ាោះ ល់អវជិាម្លននានា។ 

៣.១ ប្បពន័ធពនិតិយពចិយ័ 
៣.១.១ លោលនលោបាយពិនិតយពិច័យ 

៣.១.១.១ លោលនលោបាយពិនិតយពិច័យមយួ គរួឡតបានលរៀបចំលែងី ោក់ឲ្យអនុវតត និងអភិវឌ្ឍ ឲ្យប្រប
ោា ជាមយួរំណំុ្លកខណ្ៈបនធុរកិចច ផលិតផល ឬលរវា របរ់រហប្ោរតេ ល់ និងឡផអកលលីផលប៉ាោះ ល់
ជាក់ឡរតង និងឡដលអាចម្លន មកលលីអាក ក់ព័នធនានា និងការអភិវឌ្ឍលោយចីរភាព។ ការលបដជាា  កាុងការ
កំណ្ត់អតដរញ្ញា ណ្ បលញ្ា ៀរ និងកាត់បនាយផលប៉ាោះ ល់អវជិាម្លនឡដលលកីតលែងីលៅកាុងការអនុវតដធុរ
កិចច លៅកាុងអំែុងលពលបនការវនិិលោគលលីលៅរ ូធមមជាតិ និងបលងាីតចំការដំណលំៅរ ូ និងការឡកបចា ប្តូវឡត
ម្លនឡចងចារ់លៅកាុងលោលនលោបាយលនោះ។ 

៣.១.១.២ លោលនលោបាយពិនិតយពិច័យ គរួឡតឡចងចារ់ថា ការប្គប់ប្គងប្បកបលោយការទ្ទ្លួខុរ
ប្តូវ គឺជាលោលលៅប្តូវរលប្មចឲ្យបានជាបនតបនាេ ប់ និងររ់រលវកី ឡដលជាការល ា្យីតបនឹងហានិភ័យនានា
ឡដលអាចលកីតម្លន ជាលទ្ធផលបនការឡកឡប្បលលីការអនុវតតលៅកាុងធុរកិចច និងការប្គប់ប្គងរហប្ោរ។ 

៣.១.១.៣ លោលនលោបាយពិនិតយពិច័យ គរួឡតប្តូវបានផសពាផាយដល់និលោជិត អតិលិជន និងអាកផគត់
ផគង់ និងគរួឡតអាចឲ្យស្ថធារណ្ជន និងអាក ក់ព័នធដបទ្លទ្ៀតបានដឹងផងឡដរ។ 

៣.១.១.៤ លោលនលោបាយពិនិតយពិច័យ គរួឡតផតល់រដង់ោរ ឬឯកស្ថរនានា ដូចជា លោលការណ៍្ឡណ្នាំ
រប្ម្លប់អនុវតតតាម ឬជាឯកស្ថរលោង រប្ម្លប់ការប្គប់ប្គងការងារពិនិតយពិច័យ។ 

៣.១.២ ប្កបខណ្ឌ ប្គប់ប្គង  

៣.១.២.១ ប្បព័នធប្គប់ប្គងបផេកាុងរមប្របមយួ គរួឡតបានបលងាីតលែងី លដីមបធីានាថា លោលនលោបាយពិ
និតយពិច័យប្តូវបានោក់បញ្ចូ លោ៉ា ងម្លនប្បរិទ្ធភាពលៅកាុងដំលណី្រការប្គប់ប្គង។ 
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៣.១.២.២ វធិានពិនិតយពិច័យ គរួឡតបានោក់បញ្ចូ លលៅកាុងដំលណី្រការបនការប្គប់ប្គង និងការរប្មប
រប្មួលរវាងនាយកោឋ ននានា កាុងចំលណមឡផាកខុរៗោា បនធុរកិចច ជាពិលររ កាុងករណី្ឡដលការលលីក
ទឹ្កចិតតរប្ម្លប់ឡផាកលនាោះបនធុរកិចច អាចម្លនទំ្នារ់ជាមយួការអភិវឌ្ឍលោយចីរភាព និងលោលនលោបាយ
ពិនិតយពិច័យបនរហប្ោរលនាោះ។ 

៣.១.២.៣ យនតការបណ្តឹ ងស្ថរទុ្កខលៅលំោប់ថាា ក់រមប្រប គរួឡតបានបលងាីតលែងី ជាមយួរហគមន៍
មូលោឋ ន លោយលតដ តលលីផលប៉ាោះ ល់បនការអនុវតតបនធុរកិចចលនាោះ លៅកាុងអំែុងលពលវនិិលោគលលីលៅរ ូ
ធមមជាតិ ការអភិវឌ្ឍចំការលៅរ ូ និងការឡកបចា។ យនដការឧរាហកមមឡដល ក់ព័នធ គរួឡតបានោក់បញ្ចូ ល
លដីមបគូីរបញ្ញា ក់ និងឡកលំអប្បព័នធអលងាតោនហានិភ័យ។ 

៣.១.៣ កិចចរហការបនអាក ក់ព័នធ 

៣.១.៣.១ ប្បព័នធប្គប់ប្គងព័ត៌ម្លន និងយនតការប្បាប្រ័យទាក់ទ្ងមយួរប្ម្លប់ការពិនិតយពិច័យ និងការ
ប្គប់ប្គងប្បកបលោយការទ្ទ្លួខុរប្តូវ ឡដលរមួទាងំ ប្បព័នធរប្មបរប្មួលចាបំាច់រប្ម្លប់ការទ្ទ្លួផល 
គរួឡតបានបលងាីតលែងី លដីមបឡីកលំអភាពបំលពញោា បនកិចចរហការ ជាមយួអាក ក់ព័នធនានា លៅកាុ ៃងការ    
បលញ្ា ៀរ និងការកាត់បនាយផលប៉ាោះ ល់អវជិាម្លន។ 

៣.២.៣.២ វធិានការទ្ប់ស្ថា ត់ហានិភ័យ គរួឡតបានបលងាីតលែងី លៅកាុងទំ្នាក់ទំ្នងជាមយួបដគូធុរកិចច និង
អាក ក់ព័នធនានា។ លកខខណ្ឌ តប្មូវ និងការរពឹំងទុ្ករបរ់អាកផគត់ផគង់ និងបដគូនានា ឡដលទាក់ទ្ងនឹង ការ
អភិវឌ្ឍលោយចីរភាព គរួឡតបានបញ្ញា ក់លៅកាុងកិចចរនាធុរកិចច និង/ឬ កិចចប្ពមលប្ពៀងជាោយលកខអកសរ។ 

៣.២ ការកណំ្តអ់តដរញ្ញា ណ្ នងិការវាយតបមាហានភិយ័ 
៣.២.១ ការវាយតបមាស្ថវតា 

៣.២.១.១ ប្គប់កតាត បផេកាុង និងកតាដ ខាងលប្ៅទាងំវជិាម្លន និងអវជិាម្លន ឡដលអាចប៉ាោះ ល់ ឬ រងការប៉ាោះ 
 ល់លោយស្ថរដំលណី្រការបនកាវនិិលោគលលីលៅរ ូធមមជាតិ ចំការលៅរ ូ និងការឡកបចា គរួឡតបានកំណ្ត់
អតតរញ្ញា ណ្ និងឲ្យនិយមន័យចារ់ោរ់។ 

៣.២.១.២ អាក ក់ព័នធនានាឡដលចូលរមួលៅកាុងការពិនិតយពិច័យ និងការទ្ទ្លួខុរប្តូវ ក៏ដូចជាតប្មូវការ
និងការរពឹំងទុ្កនានា ជាពិលររ ឡដលទាក់ទ្ងនឹងលកខខណ្ឌ តប្មូវឲ្យម្លនអនុលោមភាព ក៏គរួឡតបាន
កំណ្ត់ និងឲ្យនិយមន័យចារ់ស្ថរ់ផងឡដរ។ 

ការកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ហានិភ័យ 

៣.២.២.១ ផលប៉ាោះ ល់អវជិាម្លនជាក់ឡរតង ឬឡដលអាចលកីតម្លន និងការប្បការលភរវរញ្ញា  ឡដលទាក់
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ជ្ាំព៊ូក ៣. ម្របព័នធពិនិតយពិច័យ និងការអនុវតត 
ឡផាកលនោះម្លនលោលលៅជយួរហប្ោរ កាុងការបលងាីតប្កបខ័ណ្ឌ  និងនីតិវធីិប្គប់ប្គងហានិភ័យ។ 

លោលការណ៍្ឡណ្នាឡំដល ក់ព័នធម្លនផតល់ជូនរប្ម្លប់បញ្ចូ លប្បព័នធពិនិតយពិច័យឡដលឡផអកលលីហានិភ័យ 
លៅកាុងប្បតិបតដិការប្បចាបំលៃ ឡដលរមួទាងំការវាយតបមាផលប៉ាោះ ល់ជាក់ឡរដង និងឡដលអាចម្លនមកលលី 
អាក ក់ព័នធនានា និងការអភិវឌ្ឍលោយចីរភាព លោយស្ថរឡតការវនិិលោគលលីលៅរ ូធមមជាតិ ចំការដំណ ំ
និងដំលណី្រការ ក៏ដូចជា រកមមភាពអនុវតតដបទ្លទ្ៀតផងឡដរ លដីមបបីញ្ចូ លលទ្ធផលបនការវាយតបមា លៅកាុង
ប្បព័នធប្គប់ប្គង លដីមបលីរៀបចំវធិានការតបនិងចំណត់ការ លដីមបអីលងាតោនប្បរិទ្ធភាពបនវធិានការឡដល
ប្បកាន់យក និងលដីមបរីាយការណ៍្ពីវឌ្ឍនភាពលៅកាុងការកាត់បនាយផលប៉ាោះ ល់អវជិាម្លននានា។ 

៣.១ ប្បពន័ធពនិតិយពចិយ័ 
៣.១.១ លោលនលោបាយពិនិតយពិច័យ 

៣.១.១.១ លោលនលោបាយពិនិតយពិច័យមយួ គរួឡតបានលរៀបចំលែងី ោក់ឲ្យអនុវតត និងអភិវឌ្ឍ ឲ្យប្រប
ោា ជាមយួរំណំុ្លកខណ្ៈបនធុរកិចច ផលិតផល ឬលរវា របរ់រហប្ោរតេ ល់ និងឡផអកលលីផលប៉ាោះ ល់
ជាក់ឡរតង និងឡដលអាចម្លន មកលលីអាក ក់ព័នធនានា និងការអភិវឌ្ឍលោយចីរភាព។ ការលបដជាា  កាុងការ
កំណ្ត់អតដរញ្ញា ណ្ បលញ្ា ៀរ និងកាត់បនាយផលប៉ាោះ ល់អវជិាម្លនឡដលលកីតលែងីលៅកាុងការអនុវតដធុរ
កិចច លៅកាុងអំែុងលពលបនការវនិិលោគលលីលៅរ ូធមមជាតិ និងបលងាីតចំការដំណលំៅរ ូ និងការឡកបចា ប្តូវឡត
ម្លនឡចងចារ់លៅកាុងលោលនលោបាយលនោះ។ 

៣.១.១.២ លោលនលោបាយពិនិតយពិច័យ គរួឡតឡចងចារ់ថា ការប្គប់ប្គងប្បកបលោយការទ្ទ្លួខុរ
ប្តូវ គឺជាលោលលៅប្តូវរលប្មចឲ្យបានជាបនតបនាេ ប់ និងររ់រលវកី ឡដលជាការល ា្យីតបនឹងហានិភ័យនានា
ឡដលអាចលកីតម្លន ជាលទ្ធផលបនការឡកឡប្បលលីការអនុវតតលៅកាុងធុរកិចច និងការប្គប់ប្គងរហប្ោរ។ 

៣.១.១.៣ លោលនលោបាយពិនិតយពិច័យ គរួឡតប្តូវបានផសពាផាយដល់និលោជិត អតិលិជន និងអាកផគត់
ផគង់ និងគរួឡតអាចឲ្យស្ថធារណ្ជន និងអាក ក់ព័នធដបទ្លទ្ៀតបានដឹងផងឡដរ។ 

៣.១.១.៤ លោលនលោបាយពិនិតយពិច័យ គរួឡតផតល់រដង់ោរ ឬឯកស្ថរនានា ដូចជា លោលការណ៍្ឡណ្នាំ
រប្ម្លប់អនុវតតតាម ឬជាឯកស្ថរលោង រប្ម្លប់ការប្គប់ប្គងការងារពិនិតយពិច័យ។ 

៣.១.២ ប្កបខណ្ឌ ប្គប់ប្គង  

៣.១.២.១ ប្បព័នធប្គប់ប្គងបផេកាុងរមប្របមយួ គរួឡតបានបលងាីតលែងី លដីមបធីានាថា លោលនលោបាយពិ
និតយពិច័យប្តូវបានោក់បញ្ចូ លោ៉ា ងម្លនប្បរិទ្ធភាពលៅកាុងដំលណី្រការប្គប់ប្គង។ 
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៣.១.២.២ វធិានពិនិតយពិច័យ គរួឡតបានោក់បញ្ចូ លលៅកាុងដំលណី្រការបនការប្គប់ប្គង និងការរប្មប
រប្មួលរវាងនាយកោឋ ននានា កាុងចំលណមឡផាកខុរៗោា បនធុរកិចច ជាពិលររ កាុងករណី្ឡដលការលលីក
ទឹ្កចិតតរប្ម្លប់ឡផាកលនាោះបនធុរកិចច អាចម្លនទំ្នារ់ជាមយួការអភិវឌ្ឍលោយចីរភាព និងលោលនលោបាយ
ពិនិតយពិច័យបនរហប្ោរលនាោះ។ 

៣.១.២.៣ យនតការបណ្តឹ ងស្ថរទុ្កខលៅលំោប់ថាា ក់រមប្រប គរួឡតបានបលងាីតលែងី ជាមយួរហគមន៍
មូលោឋ ន លោយលតដ តលលីផលប៉ាោះ ល់បនការអនុវតតបនធុរកិចចលនាោះ លៅកាុងអំែុងលពលវនិិលោគលលីលៅរ ូ
ធមមជាតិ ការអភិវឌ្ឍចំការលៅរ ូ និងការឡកបចា។ យនដការឧរាហកមមឡដល ក់ព័នធ គរួឡតបានោក់បញ្ចូ ល
លដីមបគូីរបញ្ញា ក់ និងឡកលំអប្បព័នធអលងាតោនហានិភ័យ។ 

៣.១.៣ កិចចរហការបនអាក ក់ព័នធ 

៣.១.៣.១ ប្បព័នធប្គប់ប្គងព័ត៌ម្លន និងយនតការប្បាប្រ័យទាក់ទ្ងមយួរប្ម្លប់ការពិនិតយពិច័យ និងការ
ប្គប់ប្គងប្បកបលោយការទ្ទ្លួខុរប្តូវ ឡដលរមួទាងំ ប្បព័នធរប្មបរប្មួលចាបំាច់រប្ម្លប់ការទ្ទ្លួផល 
គរួឡតបានបលងាីតលែងី លដីមបឡីកលំអភាពបំលពញោា បនកិចចរហការ ជាមយួអាក ក់ព័នធនានា លៅកាុ ៃងការ    
បលញ្ា ៀរ និងការកាត់បនាយផលប៉ាោះ ល់អវជិាម្លន។ 

៣.២.៣.២ វធិានការទ្ប់ស្ថា ត់ហានិភ័យ គរួឡតបានបលងាីតលែងី លៅកាុងទំ្នាក់ទំ្នងជាមយួបដគូធុរកិចច និង
អាក ក់ព័នធនានា។ លកខខណ្ឌ តប្មូវ និងការរពឹំងទុ្ករបរ់អាកផគត់ផគង់ និងបដគូនានា ឡដលទាក់ទ្ងនឹង ការ
អភិវឌ្ឍលោយចីរភាព គរួឡតបានបញ្ញា ក់លៅកាុងកិចចរនាធុរកិចច និង/ឬ កិចចប្ពមលប្ពៀងជាោយលកខអកសរ។ 

៣.២ ការកណំ្តអ់តដរញ្ញា ណ្ នងិការវាយតបមាហានភិយ័ 
៣.២.១ ការវាយតបមាស្ថវតា 

៣.២.១.១ ប្គប់កតាត បផេកាុង និងកតាដ ខាងលប្ៅទាងំវជិាម្លន និងអវជិាម្លន ឡដលអាចប៉ាោះ ល់ ឬ រងការប៉ាោះ 
 ល់លោយស្ថរដំលណី្រការបនកាវនិិលោគលលីលៅរ ូធមមជាតិ ចំការលៅរ ូ និងការឡកបចា គរួឡតបានកំណ្ត់
អតតរញ្ញា ណ្ និងឲ្យនិយមន័យចារ់ោរ់។ 

៣.២.១.២ អាក ក់ព័នធនានាឡដលចូលរមួលៅកាុងការពិនិតយពិច័យ និងការទ្ទ្លួខុរប្តូវ ក៏ដូចជាតប្មូវការ
និងការរពឹំងទុ្កនានា ជាពិលររ ឡដលទាក់ទ្ងនឹងលកខខណ្ឌ តប្មូវឲ្យម្លនអនុលោមភាព ក៏គរួឡតបាន
កំណ្ត់ និងឲ្យនិយមន័យចារ់ស្ថរ់ផងឡដរ។ 

ការកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ហានិភ័យ 

៣.២.២.១ ផលប៉ាោះ ល់អវជិាម្លនជាក់ឡរតង ឬឡដលអាចលកីតម្លន និងការប្បការលភរវរញ្ញា  ឡដលទាក់
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ទ្ងនឹងផលិតផល  លរវាកមម និងទំ្នាក់ទំ្នងរបរ់រហប្ោរតេ ល់ គរួឡតបានកំណ្ត់អតដរញ្ញា ណ្ និងគរួ
ឡតបានវាយតបមាភវនីយភាព និងកប្មិតធៃន់ធៃរបនហានិភ័យទាងំលនាោះផងឡដរ។ 

៣.២.២.២ ការចាត់ឡចងគរួឡតលធាីឲ្យបានចារ់ លទាោះបីម្លនបំណ្ងអនុវតតការវាយតបមាហានិភ័យលៅនឹង
កឡនាងលោយតេ ល់របរ់ខាួន/លៅលពលណពាោមលធាីឲ្យអាកជំនាញបផេកាុង និង/ឬអាកជំនាញ ឬស្ថា ប័នឯក
រាជយខាងលប្ៅបានចូលរមួ។ 

៣.២.២.៣ ប្កុមឡដលអាចជាអាករងការប៉ាោះ ល់ និងអាក ក់ព័នធដបទ្លទ្ៀត គរួឡតបានពិលប្ោោះលោបល់ លៅ
តាមករណី្រមប្រប លោយលធាីការពិចារណអំពីប្បលភទ្ និងបរបិទ្បនការវនិិលោកលលីលៅរ ូធមមជាតិ 
រកមមភាពចំការលៅរ ូ និងរកមមភាពឡកបចា។ 

៣.២.២.៤ ការកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ហានិភ័យ និងការវាយតបមាផលប៉ាោះ ល់ គរួឡតបានអនុវតតជាលទ្ៀង
ទាត់ ជាពិលររ លៅមុនការប្បការចាប់លផតីមរកមមភាពលមីៗ ឬ ទំ្នាក់ទំ្នងនានា និងការលធាីលរចកដីរលប្មច
ចំបងៗអំពីធុរកិចច ឬការឡកឡប្បនានា (ដូចជា ការចូលកាុងទី្ផារលមី ការលធាីលទ្ធកមមដីធាីលៅកឡនាងលមី ការ
បញ្ចូ លផលិតផល ឬលរវាកមមលមីៗ ការឡកឡប្បលោលនលោបាយ។ល។) ឬ លៅលពលល ា្ីយតបនឹង ឬ ពាករ
ណ៍្ការឡប្បប្បួលលៅកាុងបរោិការធុរកិចច (ដូចជា កំលណី្នភាពតានតឹងកាុងរងគម)។ 

៣.៣  ការទ្បស់្ថា ត ់នងិការកាតប់នាយហានភិយ័ 
៣.៣.១ ការប្គប់ប្គងលប្កាមការរប្មបរប្មួល 

៣.៣.១.១ គណ្លនយយភាព និងនីតិវធីិបផេកាុងឡដល ក់ព័នធគរួឡតបានរប្មបរប្មួល លដីមបបីញ្ចូ លលទ្ធ
ផលបនការវាយតបមាហានិភ័យ លៅកាុងអងគភាពទាងំមូល លប្កាមទ្ប្មង់ឡដលម្លនរុខុដុមមនីយកមម។ ឡផនការ
ប្គប់ប្គងហានិភ័យ គឡួតបានបលងាីតលែងី និងអនុវតត លដីមបទី្ប់ស្ថា ត់ និងកាត់បនាយផលប៉ាោះ ល់អវជិាម្លន។ 

៣.៣.១.២ បុគគលិកប្គប់ប្គងជាន់ខពរ់ គរួឡតរា៉ា ប់រងការទ្ទ្លួខុរប្តូវលលីការលុបបំបាត់ផលប៉ាោះ ល់ឡបប
លនោះ និងគរួធានាថា ការប្គប់ប្គងរបរ់ពួកលគ ម្លនប្បរិទ្ធភាព តាមរយៈការលធាីលរចកតីរលប្មចបផេកាុងឲ្យ
បានរមប្រប ការផតល់លវកិា និងការតាមោនរមប្រប។  

៣.៣.២ រកមមភាពល ា្ីយតប 

៣.៣.២.១ បនាេ ប់ពីបញ្ចូ លលទ្ធផលបនការវាយតបមាហានិភ័យឡដលទាក់ទ្ងនឹងការវនិិលោគលលីលៅរ ូធមម
ជាតិ ចំការលៅរ ូ និងការឡកបចា លៅកាុងដំលណី្រការប្គប់ប្គង គរួចាត់វធិានការរមប្របលដីមបលីោោះប្ស្ថយហា
និភ័យ។ 

៣.៣.២.២ ការអនុវតតចំណត់ការជាក់ោក់ អាប្រ័យលលីថាលតីរហប្ោរ/អងគភាពបងា ឬ រមួចំឡណ្កលធាី
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ឲ្យម្លនផលប៉ាោះ ល់អវជិាម្លនទាងំលនាោះឬលទ្ ឬថាលតីវាម្លនការទាក់ទ្ងតេ ល់លៅនឹងផលិតផល ឬលរវាកមម
របរ់ខាួន តាមរយៈទំ្នាក់ទំ្នងធុរកិចចរបរ់ខាួនឬលទ្។ វាក៏អាប្រ័យផងឡដរលលីកិចចប្បឹងឡប្បងរបរ់រហ
ប្ោរ/អងគការ និងការវាយតបមាផលប៉ាោះ ល់ទាងំលនោះមកលលីភាគីនានាឡដល ក់ព័នធលៅកាុងការលប់បំបាត់
ហានិភ័យទាងំលនោះ។ 

៣.៣.២.៣ កាុងករណី្ឡដលអតតរញ្ញា ណ្ហានិភ័យឡដលម្លនកំណ្ត់ម្លនលកខណ្ៈប្បលោល រហប្ោរ
លនាោះ គរួម្លនឥទ្ធិពលមកលលីរហប្ោរដបទ្ លៅកាុងការបលញ្ា ៀរ ឬកាត់បនាយហានិភ័យឡដលបានកំណ្ត់
ល ញីលនាោះ ប្បរិនលបីអាចលធាីបាន។ លៅលពលឡដលរហប្ោរខាោះកិចចប្បឹងឡប្បងឡបបលនោះ និងមិនអាចកាត់
បនាយហានិភ័យប្បលោលលនោះ រហប្ោរគរួពិចារណជលប្មីរលផសងលទ្ៀតរប្ម្លប់កាត់បនាយហានិភ័យ
លនាោះ ឡដលរមួទាងំថាលតី ប្តូវបញ្ច ប់ធុរកិចចឡដលម្លនហានិភ័យលនាោះឬោ៉ា ងណ និងប្តូវវាយតបមាផលប៉ាោះ
 ក់ឡដលអាចលកីតលចញពីការលធាីឡបបលនាោះផងឡដរ។ 

៣.៤ ការអលងាតោន នងិការរាយការណ៍្ឲ្យម្លនប្បរិទ្ធភាព 
៣.៤.១.១ គរួអលងាតលមីលប្បរិទ្ធភាពបនរកមមភាព និងវធិានការនានា ឡដលបានអនុវតត លដីមបលីផេៀងតេ ត់ 
ថាលតីបានកាត់បនាយ ឬលុបបំបាត់ហានិភ័យឡដរឬលទ្។ 

៣.៤.១.២ ការអលងាតោនឡដលម្លនប្បរិទ្ធភាព គរួឡតបានលធាីលែងីជាមយួរូចនាករបរមិ្លណ្ និងគុណ្
ភាពរមប្រប និងគរួឡតគិតបញ្ចូ លផងឡដរនូវលោបល់ទាងំពីបផេកាុង និងពីអាកខាងលប្ៅ ឡដលរមួទាងំអាក
ឡដលរាិតកាុងចំលណមប្កុមជនរងលប្ោោះផងឡដរ។ 

៣.៤.១.៣ ការវាយតបមាបឡនាម អាចចាបំាច់រប្ម្លប់ហានិភ័យឡដលប្តូវការឲ្យម្លនការកាត់បនាយ លៅលពល
ឡដលស្ថា នភាពឡប្បប្បួល។ 

៣.៤.២ ការរាយការណ៍្អំពីវឌ្ឍនភាព 

៣.៤.២.១ លោលនលោបាយពិនិតយពិច័យ និងការអនុវតដឡដល ក់ព័នធ គរួឡតបានរាយការណ៍្ លៅអាក ក់
ព័នធនានា ឡដលរមួទាងំ ហានិភ័យឡដលបានកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ និងវធិានការនានាឡដលបានអនុវតតលដីមបី
កាត់បនាយហានិភ័យទាងំលនាោះ។ លោយឡែក លៅលពលអាក ក់ព័នធជាប្កុមជនរងលប្ោោះលលីកលរាីលកខខណ្ឌ
តប្មូវ ឬម្លនកងាល់ រាល់របាយការណ៍្អំពីរលបៀបលោោះប្ស្ថយផលប៉ាោះ ល់អវជិាម្លនឡដល ក់ព័នធក៏គរួឡត
បានផតល់ឲ្យផងឡដរ។ 

៣.៤.២.២ របាយការណ៍្លនោះគរួផតល់ព័ត៌ម្លនប្គប់ប្ោន់ តាមទ្ប្មង់ឡដលប្កុមលោលលៅ និងបុគគលជាលោល
លៅ ងាយលប្បីប្បារ់ និងកាុងកប្មិតញឹកញាប់រមប្របជាមយួហានិភ័យទាងំលនាោះ។ ប្តូវម្លនការប្បុង
ប្បយត័ាលដីមបឲី្យប្បាកដថា របាយការណ៍្លនាោះនឹងមិនបងាឲ្យម្លនផលប៉ាោះ ល់អវជិាម្លនបឡនាមលទ្ៀតរប្ម្លប់
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ទ្ងនឹងផលិតផល  លរវាកមម និងទំ្នាក់ទំ្នងរបរ់រហប្ោរតេ ល់ គរួឡតបានកំណ្ត់អតដរញ្ញា ណ្ និងគរួ
ឡតបានវាយតបមាភវនីយភាព និងកប្មិតធៃន់ធៃរបនហានិភ័យទាងំលនាោះផងឡដរ។ 

៣.២.២.២ ការចាត់ឡចងគរួឡតលធាីឲ្យបានចារ់ លទាោះបីម្លនបំណ្ងអនុវតតការវាយតបមាហានិភ័យលៅនឹង
កឡនាងលោយតេ ល់របរ់ខាួន/លៅលពលណពាោមលធាីឲ្យអាកជំនាញបផេកាុង និង/ឬអាកជំនាញ ឬស្ថា ប័នឯក
រាជយខាងលប្ៅបានចូលរមួ។ 

៣.២.២.៣ ប្កុមឡដលអាចជាអាករងការប៉ាោះ ល់ និងអាក ក់ព័នធដបទ្លទ្ៀត គរួឡតបានពិលប្ោោះលោបល់ លៅ
តាមករណី្រមប្រប លោយលធាីការពិចារណអំពីប្បលភទ្ និងបរបិទ្បនការវនិិលោកលលីលៅរ ូធមមជាតិ 
រកមមភាពចំការលៅរ ូ និងរកមមភាពឡកបចា។ 

៣.២.២.៤ ការកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ហានិភ័យ និងការវាយតបមាផលប៉ាោះ ល់ គរួឡតបានអនុវតតជាលទ្ៀង
ទាត់ ជាពិលររ លៅមុនការប្បការចាប់លផតីមរកមមភាពលមីៗ ឬ ទំ្នាក់ទំ្នងនានា និងការលធាីលរចកដីរលប្មច
ចំបងៗអំពីធុរកិចច ឬការឡកឡប្បនានា (ដូចជា ការចូលកាុងទី្ផារលមី ការលធាីលទ្ធកមមដីធាីលៅកឡនាងលមី ការ
បញ្ចូ លផលិតផល ឬលរវាកមមលមីៗ ការឡកឡប្បលោលនលោបាយ។ល។) ឬ លៅលពលល ា្ីយតបនឹង ឬ ពាករ
ណ៍្ការឡប្បប្បួលលៅកាុងបរោិការធុរកិចច (ដូចជា កំលណី្នភាពតានតឹងកាុងរងគម)។ 

៣.៣  ការទ្បស់្ថា ត ់នងិការកាតប់នាយហានភិយ័ 
៣.៣.១ ការប្គប់ប្គងលប្កាមការរប្មបរប្មួល 

៣.៣.១.១ គណ្លនយយភាព និងនីតិវធីិបផេកាុងឡដល ក់ព័នធគរួឡតបានរប្មបរប្មួល លដីមបបីញ្ចូ លលទ្ធ
ផលបនការវាយតបមាហានិភ័យ លៅកាុងអងគភាពទាងំមូល លប្កាមទ្ប្មង់ឡដលម្លនរុខុដុមមនីយកមម។ ឡផនការ
ប្គប់ប្គងហានិភ័យ គឡួតបានបលងាីតលែងី និងអនុវតត លដីមបទី្ប់ស្ថា ត់ និងកាត់បនាយផលប៉ាោះ ល់អវជិាម្លន។ 

៣.៣.១.២ បុគគលិកប្គប់ប្គងជាន់ខពរ់ គរួឡតរា៉ា ប់រងការទ្ទ្លួខុរប្តូវលលីការលុបបំបាត់ផលប៉ាោះ ល់ឡបប
លនោះ និងគរួធានាថា ការប្គប់ប្គងរបរ់ពួកលគ ម្លនប្បរិទ្ធភាព តាមរយៈការលធាីលរចកតីរលប្មចបផេកាុងឲ្យ
បានរមប្រប ការផតល់លវកិា និងការតាមោនរមប្រប។  

៣.៣.២ រកមមភាពល ា្ីយតប 

៣.៣.២.១ បនាេ ប់ពីបញ្ចូ លលទ្ធផលបនការវាយតបមាហានិភ័យឡដលទាក់ទ្ងនឹងការវនិិលោគលលីលៅរ ូធមម
ជាតិ ចំការលៅរ ូ និងការឡកបចា លៅកាុងដំលណី្រការប្គប់ប្គង គរួចាត់វធិានការរមប្របលដីមបលីោោះប្ស្ថយហា
និភ័យ។ 

៣.៣.២.២ ការអនុវតតចំណត់ការជាក់ោក់ អាប្រ័យលលីថាលតីរហប្ោរ/អងគភាពបងា ឬ រមួចំឡណ្កលធាី
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ឲ្យម្លនផលប៉ាោះ ល់អវជិាម្លនទាងំលនាោះឬលទ្ ឬថាលតីវាម្លនការទាក់ទ្ងតេ ល់លៅនឹងផលិតផល ឬលរវាកមម
របរ់ខាួន តាមរយៈទំ្នាក់ទំ្នងធុរកិចចរបរ់ខាួនឬលទ្។ វាក៏អាប្រ័យផងឡដរលលីកិចចប្បឹងឡប្បងរបរ់រហ
ប្ោរ/អងគការ និងការវាយតបមាផលប៉ាោះ ល់ទាងំលនោះមកលលីភាគីនានាឡដល ក់ព័នធលៅកាុងការលប់បំបាត់
ហានិភ័យទាងំលនោះ។ 

៣.៣.២.៣ កាុងករណី្ឡដលអតតរញ្ញា ណ្ហានិភ័យឡដលម្លនកំណ្ត់ម្លនលកខណ្ៈប្បលោល រហប្ោរ
លនាោះ គរួម្លនឥទ្ធិពលមកលលីរហប្ោរដបទ្ លៅកាុងការបលញ្ា ៀរ ឬកាត់បនាយហានិភ័យឡដលបានកំណ្ត់
ល ញីលនាោះ ប្បរិនលបីអាចលធាីបាន។ លៅលពលឡដលរហប្ោរខាោះកិចចប្បឹងឡប្បងឡបបលនោះ និងមិនអាចកាត់
បនាយហានិភ័យប្បលោលលនោះ រហប្ោរគរួពិចារណជលប្មីរលផសងលទ្ៀតរប្ម្លប់កាត់បនាយហានិភ័យ
លនាោះ ឡដលរមួទាងំថាលតី ប្តូវបញ្ច ប់ធុរកិចចឡដលម្លនហានិភ័យលនាោះឬោ៉ា ងណ និងប្តូវវាយតបមាផលប៉ាោះ
 ក់ឡដលអាចលកីតលចញពីការលធាីឡបបលនាោះផងឡដរ។ 

៣.៤ ការអលងាតោន នងិការរាយការណ៍្ឲ្យម្លនប្បរិទ្ធភាព 
៣.៤.១.១ គរួអលងាតលមីលប្បរិទ្ធភាពបនរកមមភាព និងវធិានការនានា ឡដលបានអនុវតត លដីមបលីផេៀងតេ ត់ 
ថាលតីបានកាត់បនាយ ឬលុបបំបាត់ហានិភ័យឡដរឬលទ្។ 

៣.៤.១.២ ការអលងាតោនឡដលម្លនប្បរិទ្ធភាព គរួឡតបានលធាីលែងីជាមយួរូចនាករបរមិ្លណ្ និងគុណ្
ភាពរមប្រប និងគរួឡតគិតបញ្ចូ លផងឡដរនូវលោបល់ទាងំពីបផេកាុង និងពីអាកខាងលប្ៅ ឡដលរមួទាងំអាក
ឡដលរាិតកាុងចំលណមប្កុមជនរងលប្ោោះផងឡដរ។ 

៣.៤.១.៣ ការវាយតបមាបឡនាម អាចចាបំាច់រប្ម្លប់ហានិភ័យឡដលប្តូវការឲ្យម្លនការកាត់បនាយ លៅលពល
ឡដលស្ថា នភាពឡប្បប្បួល។ 

៣.៤.២ ការរាយការណ៍្អំពីវឌ្ឍនភាព 

៣.៤.២.១ លោលនលោបាយពិនិតយពិច័យ និងការអនុវតដឡដល ក់ព័នធ គរួឡតបានរាយការណ៍្ លៅអាក ក់
ព័នធនានា ឡដលរមួទាងំ ហានិភ័យឡដលបានកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ និងវធិានការនានាឡដលបានអនុវតតលដីមបី
កាត់បនាយហានិភ័យទាងំលនាោះ។ លោយឡែក លៅលពលអាក ក់ព័នធជាប្កុមជនរងលប្ោោះលលីកលរាីលកខខណ្ឌ
តប្មូវ ឬម្លនកងាល់ រាល់របាយការណ៍្អំពីរលបៀបលោោះប្ស្ថយផលប៉ាោះ ល់អវជិាម្លនឡដល ក់ព័នធក៏គរួឡត
បានផតល់ឲ្យផងឡដរ។ 

៣.៤.២.២ របាយការណ៍្លនោះគរួផតល់ព័ត៌ម្លនប្គប់ប្ោន់ តាមទ្ប្មង់ឡដលប្កុមលោលលៅ និងបុគគលជាលោល
លៅ ងាយលប្បីប្បារ់ និងកាុងកប្មិតញឹកញាប់រមប្របជាមយួហានិភ័យទាងំលនាោះ។ ប្តូវម្លនការប្បុង
ប្បយត័ាលដីមបឲី្យប្បាកដថា របាយការណ៍្លនាោះនឹងមិនបងាឲ្យម្លនផលប៉ាោះ ល់អវជិាម្លនបឡនាមលទ្ៀតរប្ម្លប់
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ប្កុមអាក ក់ព័នធឡដលជាអាករងលប្ោោះលែយី។ 

៣.៤.២.៣ ទ្ប្មង់រមប្របរប្ម្លប់រាយការណ៍្អំពីវឌ្ឍនភាព អាចរាប់បញ្ចូ ល ការប្បាប្រ័យទាក់ទ្ងជា
លកខណ្ៈបុគគល ការរនេនាអនឡាញ ការពិលប្ោោះលោបល់ជាមយួអាក ក់ព័នធឡដលរងលប្ោោះ និងរបាយ
ការណ៍្ផាូវការជាស្ថធារណ្ៈ។ របាយការណ៍្ផាូវការ អាចរាប់បញ្ចូ ល របាយការណ៍្ប្បចាឆំ្ា  ំ របាយការណ៍្
គណ្លនយយភាព និងនិរនតរភាពរបរ់រហប្ោរ របាយការណ៍្អនឡាញ និងរបាយការណ៍្ហរិញ្ាវតាុចប្មុោះ 
និង របាយការណ៍្មិនឡមនហរិញ្ាវតាុ។ 
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ជ្ាំព៊ូក ៤. ការវិនិគោគបឋម្ 
ការវាយតបមា និងការទ្ប់ស្ថា ត់  

ឡផាកបនម្លនលោលលៅ ជយួរហប្ោរ លធាីការវាយតបមាហានិភ័យឡដលអាចម្លន និងផលប៉ាោះ ល់បនការវ ិ
និលោគឡដលទាក់ទ្ងនឹងបរសិ្ថា នរងគម កមមរិទ្ធិដី បរសិ្ថា នធមមជាតិ និងរាិរភាពលរដឋកិចច មុនលធាីការវនិិ
លោគ។ ឡផាកលនោះម្លនលោលលៅជយួឲ្យរហប្ោរអាចវភិាគហានិភ័យ និងបលងាីតប្បព័នធផតល់ព័ត៌ម្លនជា
មុនប្បកបលោយប្បរិទ្ធភាព និងវធិានការតបលដីមបរីលប្មចបានការអភិវឌ្ឍលោយចីរភាព។ 

៤.១ បរសិ្ថា នរងគម 
៤.១.១ អភិបាលកិចចប្បលទ្រ 

៤.១.១.១ លដីមបកំីណ្ត់អតដរញ្ញា ណ្ភូមិស្ថស្ររដនលោបាយ ប្បព័នធនលោបាយ និងទំ្នាក់ទំ្នងភូមិស្ថស្ររដ
និលោបាយជាលកខណ្ៈប្បព័នធ បនប្បលទ្រ ឬតំបន់នានា ឡដលជាកឡនាងប្តូវលធាីការវនិិលោគ និងវាយតបមាឲ្យ
បានលពញលលញនូវហានិភ័យឡដលអាចម្លន បណត លពីកតាត ទាងំលនោះ ចំល ោះការវនិិលោគឡដលលរាីលែងី។ 
ការវនិិលោគលៅកាុងតំបន់ឡដលម្លនភាពផុយប្រួយខាងនលោបាយ ឬ តំបន់ឡដលងាយម្លនជលម្លា ោះ ប្តូវឡត
បានទ្ទ្លួការពិចារណលោយប្បុងប្បយត័ា។  

៤.១.១.២ គរួម្លនការយល់ដឹងលពញលលញអំពីរមតាភាពរបរ់ប្បលទ្រជាម្លច រ់ផេោះខាងអភិបាលកិចចនលោ
បាយ និងរងគម។ ប្បការលនោះមិនកំហតិប្តឹមឡត ចាប់និងបទ្បបញ្ាតតិ ក់ព័នធប៉ាុលណណ ោះលទ្ ប៉ាុឡនតរាប់បញ្ចូ ល
ផងឡដរនូវ ឯករាជយភាពខាងតុោការ អំលពីពុករលួយលៅកាុងវរ័ិយស្ថធារណ្ៈ និងឯកជន ការរខំានខាង
នលោបាយមកលលីធុរកិចច និងកប្មិតបនការចូលរមួោ៉ា ងរកមមបនរងគមរុីវលិកាុងអភិបាលកិចច។ 

៤.១.១.៣ បលងាីនការយល់ដឹងលពញលលញអំពីលោលនលោបាយឧរាហកមម ការងារ និង ណិ្ជាកមម ការ
លរៀបចំឡផនការលប្បីប្បារ់ដី និងការលរៀបចំឡផនការអភិវឌ្ឍន៍បប្ពល  ី លៅកាុងប្បលទ្រ និងតំបន់ ឡដលជា
កឡនាងលប្ោងលធាីការវនិិលោគ។ គរួលធាីការវាយតបមាផលប៉ាោះ ល់ឡដលអាចម្លនបណត លពីលោលនលោបាយ
ទាងំលនាោះមកលលីរំលណី្គលប្ម្លងលនាោះ។ 

៤.១.១.៤ គរួពិចារណលកខខណ្ឌ តប្មូវខាងការងារបនគលប្ម្លង និងវតតម្លនការងារកាុងមូលោឋ ន។ ប្បរិនលបី
លកខខណ្ឌ ការងារកាុងមូលោឋ នតប្មូវ គរួឡតម្លនការពិចារណលោយប្បុងប្បយត័ាចំល ោះលកខខណ្ឌ លនោះលៅកាុង
ការវាយតបមាផលប៉ាោះ ល់លរដឋកិចច រងគម និងបរសិ្ថា ន។ 

៤.១.១.៥ គរួលធាីការវាយតបមាលពញលលញនូវផលប៉ាោះ ល់អវជិាម្លនឡដលអាចលកីតម្លនមកលលីស្ថា នភាព
នលោបាយ លរដឋកិចច រងគម និងបរសិ្ថា នបនប្បលទ្រជាម្លច រ់ផេោះ ឬរហគមន៍មូលោឋ ន បណត លពីការ
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ប្កុមអាក ក់ព័នធឡដលជាអាករងលប្ោោះលែយី។ 

៣.៤.២.៣ ទ្ប្មង់រមប្របរប្ម្លប់រាយការណ៍្អំពីវឌ្ឍនភាព អាចរាប់បញ្ចូ ល ការប្បាប្រ័យទាក់ទ្ងជា
លកខណ្ៈបុគគល ការរនេនាអនឡាញ ការពិលប្ោោះលោបល់ជាមយួអាក ក់ព័នធឡដលរងលប្ោោះ និងរបាយ
ការណ៍្ផាូវការជាស្ថធារណ្ៈ។ របាយការណ៍្ផាូវការ អាចរាប់បញ្ចូ ល របាយការណ៍្ប្បចាឆំ្ា  ំ របាយការណ៍្
គណ្លនយយភាព និងនិរនតរភាពរបរ់រហប្ោរ របាយការណ៍្អនឡាញ និងរបាយការណ៍្ហរិញ្ាវតាុចប្មុោះ 
និង របាយការណ៍្មិនឡមនហរិញ្ាវតាុ។ 
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ជ្ាំព៊ូក ៤. ការវិនិគោគបឋម្ 
ការវាយតបមា និងការទ្ប់ស្ថា ត់  

ឡផាកបនម្លនលោលលៅ ជយួរហប្ោរ លធាីការវាយតបមាហានិភ័យឡដលអាចម្លន និងផលប៉ាោះ ល់បនការវ ិ
និលោគឡដលទាក់ទ្ងនឹងបរសិ្ថា នរងគម កមមរិទ្ធិដី បរសិ្ថា នធមមជាតិ និងរាិរភាពលរដឋកិចច មុនលធាីការវនិិ
លោគ។ ឡផាកលនោះម្លនលោលលៅជយួឲ្យរហប្ោរអាចវភិាគហានិភ័យ និងបលងាីតប្បព័នធផតល់ព័ត៌ម្លនជា
មុនប្បកបលោយប្បរិទ្ធភាព និងវធិានការតបលដីមបរីលប្មចបានការអភិវឌ្ឍលោយចីរភាព។ 

៤.១ បរសិ្ថា នរងគម 
៤.១.១ អភិបាលកិចចប្បលទ្រ 

៤.១.១.១ លដីមបកំីណ្ត់អតដរញ្ញា ណ្ភូមិស្ថស្ររដនលោបាយ ប្បព័នធនលោបាយ និងទំ្នាក់ទំ្នងភូមិស្ថស្ររដ
និលោបាយជាលកខណ្ៈប្បព័នធ បនប្បលទ្រ ឬតំបន់នានា ឡដលជាកឡនាងប្តូវលធាីការវនិិលោគ និងវាយតបមាឲ្យ
បានលពញលលញនូវហានិភ័យឡដលអាចម្លន បណត លពីកតាត ទាងំលនោះ ចំល ោះការវនិិលោគឡដលលរាីលែងី។ 
ការវនិិលោគលៅកាុងតំបន់ឡដលម្លនភាពផុយប្រួយខាងនលោបាយ ឬ តំបន់ឡដលងាយម្លនជលម្លា ោះ ប្តូវឡត
បានទ្ទ្លួការពិចារណលោយប្បុងប្បយត័ា។  

៤.១.១.២ គរួម្លនការយល់ដឹងលពញលលញអំពីរមតាភាពរបរ់ប្បលទ្រជាម្លច រ់ផេោះខាងអភិបាលកិចចនលោ
បាយ និងរងគម។ ប្បការលនោះមិនកំហតិប្តឹមឡត ចាប់និងបទ្បបញ្ាតតិ ក់ព័នធប៉ាុលណណ ោះលទ្ ប៉ាុឡនតរាប់បញ្ចូ ល
ផងឡដរនូវ ឯករាជយភាពខាងតុោការ អំលពីពុករលួយលៅកាុងវរ័ិយស្ថធារណ្ៈ និងឯកជន ការរខំានខាង
នលោបាយមកលលីធុរកិចច និងកប្មិតបនការចូលរមួោ៉ា ងរកមមបនរងគមរុីវលិកាុងអភិបាលកិចច។ 

៤.១.១.៣ បលងាីនការយល់ដឹងលពញលលញអំពីលោលនលោបាយឧរាហកមម ការងារ និង ណិ្ជាកមម ការ
លរៀបចំឡផនការលប្បីប្បារ់ដី និងការលរៀបចំឡផនការអភិវឌ្ឍន៍បប្ពល  ី លៅកាុងប្បលទ្រ និងតំបន់ ឡដលជា
កឡនាងលប្ោងលធាីការវនិិលោគ។ គរួលធាីការវាយតបមាផលប៉ាោះ ល់ឡដលអាចម្លនបណត លពីលោលនលោបាយ
ទាងំលនាោះមកលលីរំលណី្គលប្ម្លងលនាោះ។ 

៤.១.១.៤ គរួពិចារណលកខខណ្ឌ តប្មូវខាងការងារបនគលប្ម្លង និងវតតម្លនការងារកាុងមូលោឋ ន។ ប្បរិនលបី
លកខខណ្ឌ ការងារកាុងមូលោឋ នតប្មូវ គរួឡតម្លនការពិចារណលោយប្បុងប្បយត័ាចំល ោះលកខខណ្ឌ លនោះលៅកាុង
ការវាយតបមាផលប៉ាោះ ល់លរដឋកិចច រងគម និងបរសិ្ថា ន។ 

៤.១.១.៥ គរួលធាីការវាយតបមាលពញលលញនូវផលប៉ាោះ ល់អវជិាម្លនឡដលអាចលកីតម្លនមកលលីស្ថា នភាព
នលោបាយ លរដឋកិចច រងគម និងបរសិ្ថា នបនប្បលទ្រជាម្លច រ់ផេោះ ឬរហគមន៍មូលោឋ ន បណត លពីការ
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រលប្មចលធាីការវនិិលោគ និងលរៀបចំវធិានការល ា្ីយតប លដីមបទី្ប់ស្ថា ត់ និងប្គប់ប្គងផលប៉ាោះ ល់ឡដលអាច
លកីតម្លនទាងំលនាោះ។ 

៤.១.២ អងគការរងគមរុីវលិ 

៤.១.២.១ គរួកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្អងគការរងគមរុីវលិ ឡដលម្លនឥទ្ធិពលប្គប់ប្ោន់មកលលីរហគមន៍ 
និងមតិស្ថធារណ្ៈ និងឡដលម្លនទ្រសនៈរុីជលប្ៅអំពីអាកនលោបាយលៅមូលោឋ ន លរដឋកិចច រងគម បរ ិ
ស្ថា ន។ល។ គរួឡរាងយល់ឲ្យបានលពញលលញនូវគំនិតចំបងៗរបរ់ពកួលគ ការអំ វនាវ ឥទ្ធិពល និងវសិ្ថល
ភាពបនរកមមភាពរបរ់អងគការទាងំលនាោះ។ 

៤.១.២.២ គិតគូរឲ្យបានលពញលលញនូវឥទ្ធិពលតេ ល់ និងប្បលោលបនអងគការរងគមរុីវលិមកលលីរំលណី្
គលប្ម្លង។ គរួបលងាីតយនតការប្បាប្រ័យទាក់ទ្ង និងកស្ថងភាពជាបដគូរហការលៅលំោប់ថាា ក់ខុរៗោា
តាមការចាបំាច់។ 

៤.១.៣ ទំ្នាក់ទំ្នងរហគមន៍ 

៤.១.៣.១ គរួកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្រហគមន៍ និងលធាីឲ្យពួកលគចូលរមួលៅកាុងការកំណ្ត់វសិ្ថលភាព
គលប្ម្លង ជូនដំណឹ្ងដល់ពួកលគអំពីគលប្ម្លងវនិិលោគ និងផលប៉ាោះ ល់បនគលប្ម្លងទាងំលនាោះ ឡដលរមួទាងំ
លទ្ធផលបនការរិកាវាយតបមាផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា ន និងរងគមឡដលបានអនុវតត។ ប្តូវលោរពរិទ្ធិរបរ់
រហគមន៍កាុងការឯកភាពមតិលោយោម នការបងខិតបងខំ ជាមុន និងជាមយួព័ត៌ម្លនលពញលលញ។ 

៤.១.៣.២ គរួបលងាីនការយល់ដឹងឲ្យបានរុីជលប្ៅអំពីវបបធម៌ គុណ្តបមា ស្ថរនា និងប្បបពណី្របរ់រហ
គមន៍មូលោឋ ន (ឡដលរមួទាងំរបរ់ជនជាតិលដីមភាគតិច) លៅកាុងតំបន់រំលណី្គលប្ម្លង លដីមបកីារ រភាព
ចប្មុោះបនវបបធម៌ និងលលីករេួយបរោិប័នា។ គរួកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ផលប៉ាោះ ល់ឡដលអាចលកីតម្លនលោយ
ស្ថររំលណី្គលប្ម្លង ឬប្បតិបតតិការគលប្ម្លង។ គរួលរៀបចំឡផនការកាត់បនាយជាមុន លដីមបលីជៀរវាង ឬកាត់
បនាយឲ្យលៅកប្មិតអបបបរម្លនូវផលប៉ាោះ ល់អវជិាម្លន។ 

៤.១.៣.៣ គរួគិតគូរពីផលប៉ាោះ ល់មកលលីរបរចិញ្ច ឹមជីវរិបរ់ករិករតូចតាច លោយស្ថរឡតគលប្ម្លង និង 
ចាត់ឡចងរប្ម្លប់ការចូលរមួរបរ់ពកួោត់លៅកាុងដំលណី្រការបនការផលិតលៅរ ូធមមជាតិ ការឡកបចា ឬឡផាក
នានាដបទ្លទ្ៀតបនគំរូធុរកិចចលនោះ។ គរួពិចារណលកខខណ្ឌ តប្មូវអំពីការអភិវឌ្ឍរមតាភាព ឡដលចាបំាច់ប្តូវ
ម្លន លដីមបរីប្មួលការចូលរមួពីរំណក់ករិករតូចតាច។ 

៤.១.៣.៤ ប្បការរំខាន់គឺគរួលជៀរវាងការរលំោភរិទ្ធមនុរស។ គរួលធាីការវាយតបមាផលប៉ាោះ ល់ឡដលអាច
ម្លនមកលលីរិទ្ធិមនុរសជាមូលោឋ ន ឡដលអាចបងាលែងីលោយស្ថររកមមភាព និងទំ្នាក់ទំ្នងធុរកិចច បន
ប្កុមហ ុន ក់ព័នធ ឬអាកផគត់ផគង់ ឡដលរមួទាងំ រនដិរុខលរបៀង និងការជប្មុញជាបនតបនាេ ប់នូវរិទ្ធិកាុងការ
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ទ្ទ្លួបានលរបៀងអាហារប្គប់ប្ោន់ រិទ្ធិម្លនលំលៅស្ថា នប្គប់ប្ោន់ រិទ្ធិចំល ោះលររភីាពកាុងការចូលរមួជា
រម្លគម និងរិទ្ធិចំល ោះការរំឡដងមតិ និងការជបួប្បជំុ។ 

៤.១.៣.៥ ប្របតាមបទ្បបញ្ាតតិលៅថាា ក់ជាតិរបរ់ប្បលទ្រ និងទ្ម្លា ប់អនុវតតលអៗ ជាអនតរជាតិ គរួលធាីការ
វាយតបមាផលប៉ាោះ ល់ជាក់ោក់មកលលីកឡនាងនានា ឡដលប្តូវលធាីការវនិិលោគ ជាពិលររកឡនាងម្លនជន
ជាតិលដីមររ់លៅ លោយគិតគូរឲ្យបានលពញលលញអំពិរិទ្ធិរបរ់ពកួលគចំល ោះដីធាី ឡដនដីជាកឡនាងររ់លៅ 
និងធនធានធមមជាតិឡដលជាបឡងអករបរ់ពកួលគ លដីមបបីលញ្ា ៀរផលប៉ាោះ ល់អវជិាម្លន។ ប្តូវឡរាងរកការឯក
ភាពលោយោម នការបងខំ ជាមុន និងជាមយួព័ត៌ម្លនប្គប់ប្ោន់ មុនប្បកាន់យក និងការអនុវតតវធិានការនានា 
ឡដលអាចប៉ាោះ ល់ដល់ពកួលគ។ 

៤.១.៣.៦ ប្តូវកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្កឡនាងឡដលម្លនតបមាពិលររខាងវបបធម៌ និងរហគមន៍ ដូចជាទី្
ោនកប់រព ភាំពិរិដឋ ឡដនដីពិរិដឋ និងដូចរប្ម្លប់លោលបំណ្ងខាងស្ថរនាផងឡដរ និងកឡនាងនានា
ឡដលជាទី្រកាា រៈដូនតា នឹងមិនលរៀបចំឡផនការអភិវឌ្ឍន៍ដីធាីលៅទី្លនាោះលែយី លដីមបបីលញ្ា ៀរ ឬកាត់បនាយ
ផលប៉ាោះ ល់អវជិាម្លនមកលលីទី្កឡនាង និងទី្តាងំឡបបលនាោះ។ 

៤.២ កមមរិទ្ធដិ ី
៤.២.១ ការបញ្ញា ក់អំពីរិទ្ធិចំល ោះដីធាី 

៤.២.១.១ មុននឹងលធាីការរលប្មចអំពីគលប្ម្លងណមយួ ឡដល ក់ព័នធនឹងការលប្បីប្បារ់ដី ប្តូវពាោមឡរាង
យល់ឲ្យបានលពញលលញអំពីចាប់ និងបទ្បបញ្ាតដិនានាឡដលទាក់ទ្ងនឹងដីធាី និងអំពីការលរៀបចំឡផនការនិង
ព័ត៌ម្លនអំពីការលប្បីប្បារ់ លៅកាុងកឡនាងឡដលលរាីរប្ម្លប់ការវនិិលោគ។ ប្តូវកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ និងវាយ
តបមាកមមរិទ្ធិលលីចំឡណ្កដីឡដលប្តូវការរប្ម្លប់គលប្ម្លង។ 

៤.២.១.២ ប្តូវលធាីការវាយតបមាលពញលលញអំពីរិទ្ធិកាន់កាប់តាមប្បបពណី្ និងរិទ្ធិលប្បីប្បារ់ឡដលទាក់ទ្ង
នឹងដីធាី ទឹ្ក បប្ពល  ីនិងធនធានធមមជាតិដបទ្លទ្ៀត។ ប្តូវលោរពរិទ្ធិកាន់កាប់តាមប្បបពណី្របរ់រហគម
ន៍មូលោឋ ន។ ប្តូវធានាថារិទ្ធិប្របចាប់របរ់ពួកោត់មិនប្តូវបានរលំោភលែយី។ 

៤.២.២ ការទ្ទ្លួបានរិទ្ធិចំល ោះដីធាី 

៤.២.២.១ ប្តូវឡរាងយល់ឲ្យបានលពញលលញអំពីចាប់ បទ្បបញ្ាតតិ និងនីតិវធីិចាប់ ឡដល ក់ព័នធនឹងការ
លធាីលទ្ធកមមចំល ោះរិទ្ធិដីធាីរប្ម្លប់កឡនាងឡដលប្តូវវនិិលោគ លៅកាុងឡដនរមតាកិចចបនប្បលទ្រលនាោះ។ ប្តូវ
វាយតបមាការទ្ទ្លួខុរប្តូវ និងកាតពាកិចចលៅលប្កាមចាប់ និងបទ្បបញ្ាតតិទាងំលនាោះ និងប្តូវឡរាងយល់ពីបលា
ចំណយលដីមបលីោរពតាមចាប់ និងបទ្បបញ្ាតតិទាងំលនាោះ។ ប្តូវលធាីការវាយតបមាអំពីរលបៀបលោរពតាមនីតិវធីិ
លទ្ធកមមរប្ម្លប់លិខិតអនុញ្ញា តធុរកិចចលលីដីធាី និងលកខខណ្ឌ ឡដល ក់ព័នធលៅកាុងចាប់និងបទ្បបញ្ាតតិ ក់
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រលប្មចលធាីការវនិិលោគ និងលរៀបចំវធិានការល ា្ីយតប លដីមបទី្ប់ស្ថា ត់ និងប្គប់ប្គងផលប៉ាោះ ល់ឡដលអាច
លកីតម្លនទាងំលនាោះ។ 

៤.១.២ អងគការរងគមរុីវលិ 

៤.១.២.១ គរួកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្អងគការរងគមរុីវលិ ឡដលម្លនឥទ្ធិពលប្គប់ប្ោន់មកលលីរហគមន៍ 
និងមតិស្ថធារណ្ៈ និងឡដលម្លនទ្រសនៈរុីជលប្ៅអំពីអាកនលោបាយលៅមូលោឋ ន លរដឋកិចច រងគម បរ ិ
ស្ថា ន។ល។ គរួឡរាងយល់ឲ្យបានលពញលលញនូវគំនិតចំបងៗរបរ់ពកួលគ ការអំ វនាវ ឥទ្ធិពល និងវសិ្ថល
ភាពបនរកមមភាពរបរ់អងគការទាងំលនាោះ។ 

៤.១.២.២ គិតគូរឲ្យបានលពញលលញនូវឥទ្ធិពលតេ ល់ និងប្បលោលបនអងគការរងគមរុីវលិមកលលីរំលណី្
គលប្ម្លង។ គរួបលងាីតយនតការប្បាប្រ័យទាក់ទ្ង និងកស្ថងភាពជាបដគូរហការលៅលំោប់ថាា ក់ខុរៗោា
តាមការចាបំាច់។ 

៤.១.៣ ទំ្នាក់ទំ្នងរហគមន៍ 

៤.១.៣.១ គរួកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្រហគមន៍ និងលធាីឲ្យពួកលគចូលរមួលៅកាុងការកំណ្ត់វសិ្ថលភាព
គលប្ម្លង ជូនដំណឹ្ងដល់ពួកលគអំពីគលប្ម្លងវនិិលោគ និងផលប៉ាោះ ល់បនគលប្ម្លងទាងំលនាោះ ឡដលរមួទាងំ
លទ្ធផលបនការរិកាវាយតបមាផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា ន និងរងគមឡដលបានអនុវតត។ ប្តូវលោរពរិទ្ធិរបរ់
រហគមន៍កាុងការឯកភាពមតិលោយោម នការបងខិតបងខំ ជាមុន និងជាមយួព័ត៌ម្លនលពញលលញ។ 

៤.១.៣.២ គរួបលងាីនការយល់ដឹងឲ្យបានរុីជលប្ៅអំពីវបបធម៌ គុណ្តបមា ស្ថរនា និងប្បបពណី្របរ់រហ
គមន៍មូលោឋ ន (ឡដលរមួទាងំរបរ់ជនជាតិលដីមភាគតិច) លៅកាុងតំបន់រំលណី្គលប្ម្លង លដីមបកីារ រភាព
ចប្មុោះបនវបបធម៌ និងលលីករេួយបរោិប័នា។ គរួកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ផលប៉ាោះ ល់ឡដលអាចលកីតម្លនលោយ
ស្ថររំលណី្គលប្ម្លង ឬប្បតិបតតិការគលប្ម្លង។ គរួលរៀបចំឡផនការកាត់បនាយជាមុន លដីមបលីជៀរវាង ឬកាត់
បនាយឲ្យលៅកប្មិតអបបបរម្លនូវផលប៉ាោះ ល់អវជិាម្លន។ 

៤.១.៣.៣ គរួគិតគូរពីផលប៉ាោះ ល់មកលលីរបរចិញ្ច ឹមជីវរិបរ់ករិករតូចតាច លោយស្ថរឡតគលប្ម្លង និង 
ចាត់ឡចងរប្ម្លប់ការចូលរមួរបរ់ពកួោត់លៅកាុងដំលណី្រការបនការផលិតលៅរ ូធមមជាតិ ការឡកបចា ឬឡផាក
នានាដបទ្លទ្ៀតបនគំរូធុរកិចចលនោះ។ គរួពិចារណលកខខណ្ឌ តប្មូវអំពីការអភិវឌ្ឍរមតាភាព ឡដលចាបំាច់ប្តូវ
ម្លន លដីមបរីប្មួលការចូលរមួពីរំណក់ករិករតូចតាច។ 

៤.១.៣.៤ ប្បការរំខាន់គឺគរួលជៀរវាងការរលំោភរិទ្ធមនុរស។ គរួលធាីការវាយតបមាផលប៉ាោះ ល់ឡដលអាច
ម្លនមកលលីរិទ្ធិមនុរសជាមូលោឋ ន ឡដលអាចបងាលែងីលោយស្ថររកមមភាព និងទំ្នាក់ទំ្នងធុរកិចច បន
ប្កុមហ ុន ក់ព័នធ ឬអាកផគត់ផគង់ ឡដលរមួទាងំ រនដិរុខលរបៀង និងការជប្មុញជាបនតបនាេ ប់នូវរិទ្ធិកាុងការ
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ទ្ទ្លួបានលរបៀងអាហារប្គប់ប្ោន់ រិទ្ធិម្លនលំលៅស្ថា នប្គប់ប្ោន់ រិទ្ធិចំល ោះលររភីាពកាុងការចូលរមួជា
រម្លគម និងរិទ្ធិចំល ោះការរំឡដងមតិ និងការជបួប្បជំុ។ 

៤.១.៣.៥ ប្របតាមបទ្បបញ្ាតតិលៅថាា ក់ជាតិរបរ់ប្បលទ្រ និងទ្ម្លា ប់អនុវតតលអៗ ជាអនតរជាតិ គរួលធាីការ
វាយតបមាផលប៉ាោះ ល់ជាក់ោក់មកលលីកឡនាងនានា ឡដលប្តូវលធាីការវនិិលោគ ជាពិលររកឡនាងម្លនជន
ជាតិលដីមររ់លៅ លោយគិតគូរឲ្យបានលពញលលញអំពិរិទ្ធិរបរ់ពកួលគចំល ោះដីធាី ឡដនដីជាកឡនាងររ់លៅ 
និងធនធានធមមជាតិឡដលជាបឡងអករបរ់ពកួលគ លដីមបបីលញ្ា ៀរផលប៉ាោះ ល់អវជិាម្លន។ ប្តូវឡរាងរកការឯក
ភាពលោយោម នការបងខំ ជាមុន និងជាមយួព័ត៌ម្លនប្គប់ប្ោន់ មុនប្បកាន់យក និងការអនុវតតវធិានការនានា 
ឡដលអាចប៉ាោះ ល់ដល់ពកួលគ។ 

៤.១.៣.៦ ប្តូវកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្កឡនាងឡដលម្លនតបមាពិលររខាងវបបធម៌ និងរហគមន៍ ដូចជាទី្
ោនកប់រព ភាំពិរិដឋ ឡដនដីពិរិដឋ និងដូចរប្ម្លប់លោលបំណ្ងខាងស្ថរនាផងឡដរ និងកឡនាងនានា
ឡដលជាទី្រកាា រៈដូនតា នឹងមិនលរៀបចំឡផនការអភិវឌ្ឍន៍ដីធាីលៅទី្លនាោះលែយី លដីមបបីលញ្ា ៀរ ឬកាត់បនាយ
ផលប៉ាោះ ល់អវជិាម្លនមកលលីទី្កឡនាង និងទី្តាងំឡបបលនាោះ។ 

៤.២ កមមរិទ្ធដិ ី
៤.២.១ ការបញ្ញា ក់អំពីរិទ្ធិចំល ោះដីធាី 

៤.២.១.១ មុននឹងលធាីការរលប្មចអំពីគលប្ម្លងណមយួ ឡដល ក់ព័នធនឹងការលប្បីប្បារ់ដី ប្តូវពាោមឡរាង
យល់ឲ្យបានលពញលលញអំពីចាប់ និងបទ្បបញ្ាតដិនានាឡដលទាក់ទ្ងនឹងដីធាី និងអំពីការលរៀបចំឡផនការនិង
ព័ត៌ម្លនអំពីការលប្បីប្បារ់ លៅកាុងកឡនាងឡដលលរាីរប្ម្លប់ការវនិិលោគ។ ប្តូវកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ និងវាយ
តបមាកមមរិទ្ធិលលីចំឡណ្កដីឡដលប្តូវការរប្ម្លប់គលប្ម្លង។ 

៤.២.១.២ ប្តូវលធាីការវាយតបមាលពញលលញអំពីរិទ្ធិកាន់កាប់តាមប្បបពណី្ និងរិទ្ធិលប្បីប្បារ់ឡដលទាក់ទ្ង
នឹងដីធាី ទឹ្ក បប្ពល  ីនិងធនធានធមមជាតិដបទ្លទ្ៀត។ ប្តូវលោរពរិទ្ធិកាន់កាប់តាមប្បបពណី្របរ់រហគម
ន៍មូលោឋ ន។ ប្តូវធានាថារិទ្ធិប្របចាប់របរ់ពួកោត់មិនប្តូវបានរលំោភលែយី។ 

៤.២.២ ការទ្ទ្លួបានរិទ្ធិចំល ោះដីធាី 

៤.២.២.១ ប្តូវឡរាងយល់ឲ្យបានលពញលលញអំពីចាប់ បទ្បបញ្ាតតិ និងនីតិវធីិចាប់ ឡដល ក់ព័នធនឹងការ
លធាីលទ្ធកមមចំល ោះរិទ្ធិដីធាីរប្ម្លប់កឡនាងឡដលប្តូវវនិិលោគ លៅកាុងឡដនរមតាកិចចបនប្បលទ្រលនាោះ។ ប្តូវ
វាយតបមាការទ្ទ្លួខុរប្តូវ និងកាតពាកិចចលៅលប្កាមចាប់ និងបទ្បបញ្ាតតិទាងំលនាោះ និងប្តូវឡរាងយល់ពីបលា
ចំណយលដីមបលីោរពតាមចាប់ និងបទ្បបញ្ាតតិទាងំលនាោះ។ ប្តូវលធាីការវាយតបមាអំពីរលបៀបលោរពតាមនីតិវធីិ
លទ្ធកមមរប្ម្លប់លិខិតអនុញ្ញា តធុរកិចចលលីដីធាី និងលកខខណ្ឌ ឡដល ក់ព័នធលៅកាុងចាប់និងបទ្បបញ្ាតតិ ក់
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ព័នធទាងំលនាោះ។ 

៤.២.២.២ ប្តូវឡរាងយល់ឲ្យបានលពញលលញអំពីការលរៀបចំឡផនការលប្បីប្បារ់ដី លៅកឡនាងឡដលប្តូវវនិិ
លោគ និងលធាីការវភិាគ និងបា៉ា ន់ប្បម្លណ្អំពីគុណ្ផលបនការលប្បីប្បារ់ដីរប្ម្លប់ការស្ថងរង់ ជាមយួ
លកខខណ្ឌ តប្មូវបនការលរៀបចំឡផនការលប្បីប្បារ់ដី។ 

៤.២.២.៣ គរួលជៀរវាងការជលនាៀរលោយបងខំ លទាោះបីអាចលធាីបានប្របតាមលោលការណ៍្របរ់អ.រ.ប 
“កិចចការ រ លោរព និងជួរជុល”រតីពីរិទ្ធិមនុរសក៏លោយ។ កាុងករណី្ឡដលចាបំាច់ប្តូវជលនាៀរ ប្កុមហ ុន
គរួចូលរមួលធាីការជាមយួរហគមន៍ និងអាក ក់ព័នធនានា លដីមបឲី្យម្លនការប្ពមលប្ពៀងលលីរំណ្ង ការតាងំ
លំលៅស្ថា នជាលមី និង/ឬ ការបតូរទី្តាងំលោយរមប្របលោយោា លំលអៀង និងរមលហតុផល។ ការបតូរទី្តាងំ 
ពំុគរួនាឲំ្យបុគគលនានាកាា យជាោម នផេោះរំឡបង ឬងាយរងលប្ោោះចំល ោះមុខអំលពីរលំោភរិទ្ធិមនុរសលែយី។ 

៤.២.២.៤ មិនប្តូវឈានលៅលធាីការវនិិលោលែយី ប្បរិនលបីលទ្ធផលបនការវាយតបមាបងាា ញពីផលប៉ាោះ ល់
អវជិាម្លនឡដលអាចម្លនកប្មិតខពរ់ គលប្ម្លងឡដលលប្ោងលនាោះពំុអាចទ្ទ្លួបាន FPIC ពីជនជាតិលដីមភាគ
តិច ឬពំុម្លនការឈានដល់ការមូលមតិលលីការតាងំទី្លំលៅលែងីវញិ ឬកមមវធីិទូ្ទាត់រំណ្ង។ 

៤.២.៣ ការលផេរដីធាី និងការស្ថដ រលែងីវញិ 

៤.២.៣.១ លៅកាុងលពលចាប់លផតីមដំបូងបនគលប្ម្លងឡដល ក់ព័នធជាមយួការជលួដី ឬរមបទានរប្ម្លប់ការ
លប្បីប្បារ់ដីឡដលម្លនកាលកំណ្ត់ ចូរពិចារណអំពិវធីិលផេរដីលទាឲ្យប្បលទ្រ ឬរហគមន៍លដីមវញិ លៅលពល
ចប់គលប្ម្លង។ លកខខណ្ឌ បនការលផេរដីធាី (ឡដលរមួទាងំ ប្កម និងលកខខណ្ឌ បនការលផេរដីប្តែប់លៅម្លច រ់លដីម
វញិ) ប្តូវឡតបានពិភាកាជាឡផាកមយួបននីតិវធីិ FPIC។ 

៤.៣ បរសិ្ថា នធមមជាត ិ
៤.៣.១ ចំការលៅរ ូ 

៤.៣.១.១ ចូរកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្រណឋ នដី ទ្ប្មង់ដី ទឹ្កលប្កាមដី ទឹ្កលលីបផេដី ប្រទាប់លប្កាមដី និង
របាយស្ថរធាតុឡរ ៉ា បនកឡនាងឡដលប្តូវោ ំក៏ដូចជាតំបន់ដីលរីម (វាលភក់ បឹង អាងទឹ្ក កឡនាងលិចទឹ្ក) និង
ទ្លនានានា លៅកាុងកឡនាងលរាីលែងី និងវាយតបមាភាពងាយរងលប្ោោះខាងបរសិ្ថា នបនកឡនាងទាងំលនាោះ លោយ
ស្ថរឡតផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា នឡដលអាចលកីតម្លន ឡដលអាចបងាលែងីលោយរំលណី្គលប្ម្លងលនាោះ។ 

៣.៤.១.២ ចូរកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្លកខខណ្ឌ ឧតុនិយម (ដូចជា កំពរ់ទឹ្កលភាៀង រីតុណ្ា ភាព រំលណី្ម 
ប្បពលភាពបនពនាឺបលៃ លលបឿនខយល់។ល។) ស្ថរធាតុឡរ ៉ាបនដី ជំងឺឡដលអាចម្លន និងកតាត ចបប្ងបនកឡនាងោ ំ
និងវាយតបមា ភាពរមប្របខាងលអកូែូរុីបនការោលំៅរ ូ។ 
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៤.៣.១.៣ ចូរកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ប្បលភទ្ដី និងរបាយប្បលភទ្ដី ឡដលរមួទាងំលកខណ្ៈរូប និងគីមីបនដី ជី
ជាតិដី លកខណ្ៈរមប្របបនដី។ ចូរកំណ្ត់អប្តាបផេដីឡដលរមប្រប និងទំ្ហឡំដលមិនរមប្របរប្ម្លប់
ការោ ំចូរលប្ជីរលររីយកវធីិោរំមប្រប ឬគំរូករិកមមចប្មុោះ។ 

៤.៣.១.៤ ចូរអភិរកសជីវចប្មុោះ និងបំលពញលោលការណ៍្បនអប្តាបាត់បង់បប្ពល លីរមីរូនយ។ ចូរកំណ្ត់អតត
រញ្ញា ណ្ថាលតី ម្លនកឡនាងឡដលម្លនតបមាខពរ់ខាងការអភិរកស (HCV) កឡនាងម្លនរតុកកាបូនខពរ់ (HCS) លៅ
កាុងកឡនាងលរាីរប្ម្លប់ការវនិិលោគ។ ចូរកំណ្ត់អតដរញ្ញា ណ្ប្បលភទ្ល  ីរុកខជាតិវលាិ និងរុកខជាតិលមម  ឡដល
ម្លនតបមារប្ម្លប់ការអភិរកស រតាបប្ព និងប្តី ទាក់ទ្ងនឹងស្ថរៈរំខាន់ខាងជីវចប្មុោះ។ ចូរកំណ្ត់អតត
រញ្ញា ណ្ដង់រុីបប្ពល  ី រុកខជាតិបប្ព រុកខជាតិឡដលលប្បីប្បារ់លោយជនជាតិលដីមភាគតិច ឬរហគមន៍មូល
ោឋ ន និងធនធានលរលនទិ្កករិកមម រុកខជាតិលៅរ ូ កាុងលោលបំណ្ងការ រជីវចប្មុោះ និងមុខងារលរវាកមម
លអកូែូរុី ឲ្យបានលប្ចីនតាមឡតអាចលធាីបាន។ 

៤.៣.១.៥ ចូររិកាចាប់ និងបទ្បបញ្ាតដិលៅមូលោឋ ន លដីមបកំីណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្កមមរិទ្ធិដីតាមប្បបព
ណី្។ ចូរកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ និងការ រទ្ម្លា ប់តាមប្បបពណី្របរ់ជនជាតិលដីមភាគតិច និងឥទ្ធិពលរបរ់
ពកួលគមកលលីធនធានជីវស្ថស្ររត ដីធាី និងធនធានបរសិ្ថា នលផសងលទ្ៀត។ ចូរលោរពកមមរិទ្ធិតាមប្បបពណី្។ 
ចូរការ រភាពចប្មុោះបនវបបធម៌ និងលជៀរវាងជលម្លា ោះ លោយស្ថរឡតភាពខុរោា បនវបបធម៌ និងប្បបពណី្។ 

៤.៣.១.៦ ចូរកាត់បនាយរាល់ផលប៉ាោះ ល់អវជិាម្លនខាងបរសិ្ថា នបនចំការលៅរ ូ។ ចំការលៅរ ូប្តូវបាន
ហាមឃាត់លៅលលីដីឡដលម្លនចំលណតខាា ងំ កឡនាង HCV កឡនាង HCS និងកឡនាងអភិរកសតាមដងទ្លនា។ ប្ប
ព័នធដំណចំប្មុោះគរួឡតបានយកមកអនុវតត ឡដលរមួទាងំ ការោដំំណឆំ្ា រ់ និងដំណតំោា  លដីមបបី្គប់ប្គងរុកខ
ជាតិប្រទាប់លប្កាម ការ រគប្មបដី កាត់បនាយការហូរលប្ចាោះ ឡកលំអរុខភាពដី ពប្ងីកជីវប្មុោះ និងឡលរកា
មុខងារលអកូែូរុីបនចំការលៅរ ូ។ 

៤.៣.១.៧ លៅលពលោលំដីមលៅរ ូលលីដីឡដលម្លនលកខណ្ៈលអកូែូរុីផុយប្រួយ ដីបប្ពលរចរលឹ និងដីលចាល
ទំ្លនរ ប្បការចាបំាច់គឺប្តូវកត់ប្តា និងវភិាគរម្លរភាពរហគមន៍រុកខជាតិ រកមមភាពលប្បីប្បារ់ដី និងកតាត
ធមមជាតិ និង/ឬមនុរស ឡដលនាឲំ្យលរចរលឹ ឬវនិារ និងវាយតបមាកតាត ទាងំលនោះមកលលីលទ្ធភាពបនការោ។ំ 
មិនគរួោលំដីមលៅរ ូលៅលលីដីចំការលៅរ ូចារ់ឡដលម្លនបរសិ្ថា នលអកូែូរុីផុយប្រួយ កឡនាងបាត់បង់
ធនធានទឹ្ក និងកឡនាងឡដលម្លនការហូរលប្ចាោះដី និងឱនភាពដីធៃន់ធៃរលែយី។ លៅកឡនាងឡបបលនាោះ គរួឡត
ម្លនការស្ថត ររុកខជាតិលែងីវញិ លដីមបកីាត់បនាយផលប៉ាោះ ល់មកលលីបរសិ្ថា នបណត លពីការោលំៅរ ូ។ 

៤.៣.១.៨ ផលប៉ាោះ ល់មកលលីបរសិ្ថា ន និងភាពបនាំុបាន ប្តូវឡតបានវាយតបមា មុនោលំែងីវញិលៅកាុងចំ
ការលៅរ ូចារ់ លដីមបកំីណ្ត់អប្តាលូតោរ់លែងីវញិ និងគិតគូរពីលទ្ធភាពបនការស្ថត របប្ពល លីែងីវញិ។ 
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ព័នធទាងំលនាោះ។ 

៤.២.២.២ ប្តូវឡរាងយល់ឲ្យបានលពញលលញអំពីការលរៀបចំឡផនការលប្បីប្បារ់ដី លៅកឡនាងឡដលប្តូវវនិិ
លោគ និងលធាីការវភិាគ និងបា៉ា ន់ប្បម្លណ្អំពីគុណ្ផលបនការលប្បីប្បារ់ដីរប្ម្លប់ការស្ថងរង់ ជាមយួ
លកខខណ្ឌ តប្មូវបនការលរៀបចំឡផនការលប្បីប្បារ់ដី។ 

៤.២.២.៣ គរួលជៀរវាងការជលនាៀរលោយបងខំ លទាោះបីអាចលធាីបានប្របតាមលោលការណ៍្របរ់អ.រ.ប 
“កិចចការ រ លោរព និងជួរជុល”រតីពីរិទ្ធិមនុរសក៏លោយ។ កាុងករណី្ឡដលចាបំាច់ប្តូវជលនាៀរ ប្កុមហ ុន
គរួចូលរមួលធាីការជាមយួរហគមន៍ និងអាក ក់ព័នធនានា លដីមបឲី្យម្លនការប្ពមលប្ពៀងលលីរំណ្ង ការតាងំ
លំលៅស្ថា នជាលម ី និង/ឬ ការបតូរទី្តាងំលោយរមប្របលោយោា លំលអៀង និងរមលហតុផល។ ការបតូរទី្តាងំ 
ពំុគរួនាឲំ្យបុគគលនានាកាា យជាោម នផេោះរំឡបង ឬងាយរងលប្ោោះចំល ោះមុខអំលពីរលំោភរិទ្ធិមនុរសលែយី។ 

៤.២.២.៤ មិនប្តូវឈានលៅលធាីការវនិិលោលែយី ប្បរិនលបីលទ្ធផលបនការវាយតបមាបងាា ញពីផលប៉ាោះ ល់
អវជិាម្លនឡដលអាចម្លនកប្មិតខពរ់ គលប្ម្លងឡដលលប្ោងលនាោះពំុអាចទ្ទ្លួបាន FPIC ពីជនជាតិលដីមភាគ
តិច ឬពំុម្លនការឈានដល់ការមូលមតិលលីការតាងំទី្លំលៅលែងីវញិ ឬកមមវធីិទូ្ទាត់រំណ្ង។ 

៤.២.៣ ការលផេរដីធាី និងការស្ថដ រលែងីវញិ 

៤.២.៣.១ លៅកាុងលពលចាប់លផតីមដំបូងបនគលប្ម្លងឡដល ក់ព័នធជាមយួការជលួដី ឬរមបទានរប្ម្លប់ការ
លប្បីប្បារ់ដីឡដលម្លនកាលកំណ្ត់ ចូរពិចារណអំពិវធីិលផេរដីលទាឲ្យប្បលទ្រ ឬរហគមន៍លដីមវញិ លៅលពល
ចប់គលប្ម្លង។ លកខខណ្ឌ បនការលផេរដីធាី (ឡដលរមួទាងំ ប្កម និងលកខខណ្ឌ បនការលផេរដីប្តែប់លៅម្លច រ់លដីម
វញិ) ប្តូវឡតបានពិភាកាជាឡផាកមយួបននីតិវធីិ FPIC។ 

៤.៣ បរសិ្ថា នធមមជាត ិ
៤.៣.១ ចំការលៅរ ូ 

៤.៣.១.១ ចូរកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្រណឋ នដី ទ្ប្មង់ដី ទឹ្កលប្កាមដី ទឹ្កលលីបផេដី ប្រទាប់លប្កាមដី និង
របាយស្ថរធាតុឡរ ៉ា បនកឡនាងឡដលប្តូវោ ំក៏ដូចជាតំបន់ដីលរីម (វាលភក់ បឹង អាងទឹ្ក កឡនាងលិចទឹ្ក) និង
ទ្លនានានា លៅកាុងកឡនាងលរាីលែងី និងវាយតបមាភាពងាយរងលប្ោោះខាងបរសិ្ថា នបនកឡនាងទាងំលនាោះ លោយ
ស្ថរឡតផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា នឡដលអាចលកីតម្លន ឡដលអាចបងាលែងីលោយរំលណី្គលប្ម្លងលនាោះ។ 

៣.៤.១.២ ចូរកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្លកខខណ្ឌ ឧតុនិយម (ដូចជា កំពរ់ទឹ្កលភាៀង រីតុណ្ា ភាព រំលណី្ម 
ប្បពលភាពបនពនាឺបលៃ លលបឿនខយល់។ល។) ស្ថរធាតុឡរ ៉ាបនដី ជំងឺឡដលអាចម្លន និងកតាត ចបប្ងបនកឡនាងោ ំ
និងវាយតបមា ភាពរមប្របខាងលអកូែូរុីបនការោលំៅរ ូ។ 
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៤.៣.១.៣ ចូរកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ប្បលភទ្ដី និងរបាយប្បលភទ្ដី ឡដលរមួទាងំលកខណ្ៈរូប និងគីមីបនដី ជី
ជាតិដី លកខណ្ៈរមប្របបនដី។ ចូរកំណ្ត់អប្តាបផេដីឡដលរមប្រប និងទំ្ហឡំដលមិនរមប្របរប្ម្លប់
ការោ ំចូរលប្ជីរលររីយកវធីិោរំមប្រប ឬគំរូករិកមមចប្មុោះ។ 

៤.៣.១.៤ ចូរអភិរកសជីវចប្មុោះ និងបំលពញលោលការណ៍្បនអប្តាបាត់បង់បប្ពល លីរមីរូនយ។ ចូរកំណ្ត់អតត
រញ្ញា ណ្ថាលតី ម្លនកឡនាងឡដលម្លនតបមាខពរ់ខាងការអភិរកស (HCV) កឡនាងម្លនរតុកកាបូនខពរ់ (HCS) លៅ
កាុងកឡនាងលរាីរប្ម្លប់ការវនិិលោគ។ ចូរកំណ្ត់អតដរញ្ញា ណ្ប្បលភទ្ល  ីរុកខជាតិវលាិ និងរុកខជាតិលមម  ឡដល
ម្លនតបមារប្ម្លប់ការអភិរកស រតាបប្ព និងប្តី ទាក់ទ្ងនឹងស្ថរៈរំខាន់ខាងជីវចប្មុោះ។ ចូរកំណ្ត់អតត
រញ្ញា ណ្ដង់រុីបប្ពល  ី រុកខជាតិបប្ព រុកខជាតិឡដលលប្បីប្បារ់លោយជនជាតិលដីមភាគតិច ឬរហគមន៍មូល
ោឋ ន និងធនធានលរលនទិ្កករិកមម រុកខជាតិលៅរ ូ កាុងលោលបំណ្ងការ រជីវចប្មុោះ និងមុខងារលរវាកមម
លអកូែូរុី ឲ្យបានលប្ចីនតាមឡតអាចលធាីបាន។ 

៤.៣.១.៥ ចូររិកាចាប់ និងបទ្បបញ្ាតដិលៅមូលោឋ ន លដីមបកំីណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្កមមរិទ្ធិដីតាមប្បបព
ណី្។ ចូរកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ និងការ រទ្ម្លា ប់តាមប្បបពណី្របរ់ជនជាតិលដីមភាគតិច និងឥទ្ធិពលរបរ់
ពកួលគមកលលីធនធានជីវស្ថស្ររត ដីធាី និងធនធានបរសិ្ថា នលផសងលទ្ៀត។ ចូរលោរពកមមរិទ្ធិតាមប្បបពណី្។ 
ចូរការ រភាពចប្មុោះបនវបបធម៌ និងលជៀរវាងជលម្លា ោះ លោយស្ថរឡតភាពខុរោា បនវបបធម៌ និងប្បបពណី្។ 

៤.៣.១.៦ ចូរកាត់បនាយរាល់ផលប៉ាោះ ល់អវជិាម្លនខាងបរសិ្ថា នបនចំការលៅរ ូ។ ចំការលៅរ ូប្តូវបាន
ហាមឃាត់លៅលលីដីឡដលម្លនចំលណតខាា ងំ កឡនាង HCV កឡនាង HCS និងកឡនាងអភិរកសតាមដងទ្លនា។ ប្ប
ព័នធដំណចំប្មុោះគរួឡតបានយកមកអនុវតត ឡដលរមួទាងំ ការោដំំណឆំ្ា រ់ និងដំណតំោា  លដីមបបី្គប់ប្គងរុកខ
ជាតិប្រទាប់លប្កាម ការ រគប្មបដី កាត់បនាយការហូរលប្ចាោះ ឡកលំអរុខភាពដី ពប្ងីកជីវប្មុោះ និងឡលរកា
មុខងារលអកូែូរុីបនចំការលៅរ ូ។ 

៤.៣.១.៧ លៅលពលោលំដីមលៅរ ូលលីដីឡដលម្លនលកខណ្ៈលអកូែូរុីផុយប្រួយ ដីបប្ពលរចរលឹ និងដីលចាល
ទំ្លនរ ប្បការចាបំាច់គឺប្តូវកត់ប្តា និងវភិាគរម្លរភាពរហគមន៍រុកខជាតិ រកមមភាពលប្បីប្បារ់ដី និងកតាត
ធមមជាតិ និង/ឬមនុរស ឡដលនាឲំ្យលរចរលឹ ឬវនិារ និងវាយតបមាកតាត ទាងំលនោះមកលលីលទ្ធភាពបនការោ។ំ 
មិនគរួោលំដីមលៅរ ូលៅលលីដីចំការលៅរ ូចារ់ឡដលម្លនបរសិ្ថា នលអកូែូរុីផុយប្រួយ កឡនាងបាត់បង់
ធនធានទឹ្ក និងកឡនាងឡដលម្លនការហូរលប្ចាោះដី និងឱនភាពដីធៃន់ធៃរលែយី។ លៅកឡនាងឡបបលនាោះ គរួឡត
ម្លនការស្ថត ររុកខជាតិលែងីវញិ លដីមបកីាត់បនាយផលប៉ាោះ ល់មកលលីបរសិ្ថា នបណត លពីការោលំៅរ ូ។ 

៤.៣.១.៨ ផលប៉ាោះ ល់មកលលីបរសិ្ថា ន និងភាពបនាំុបាន ប្តូវឡតបានវាយតបមា មុនោលំែងីវញិលៅកាុងចំ
ការលៅរ ូចារ់ លដីមបកំីណ្ត់អប្តាលូតោរ់លែងីវញិ និងគិតគូរពីលទ្ធភាពបនការស្ថត របប្ពល លីែងីវញិ។ 
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៤.៣.២ លរាងចប្កឡកបចាលៅរ ូលៅ 

៤.៣.២.១ ចូរកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ទី្តាងំរំណ្ង់ឡដលម្លនអនុលោមភាពជាមយួលកខខណ្ឌ តប្មូវបនការ
លរៀបចំឡផនការលៅមូលោឋ ន។ ប្បការចាបំាច់គឺប្តូវកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្វាលរាប រណឋ នដី ឧតុនិយម ជល
ស្ថស្ររត ភូគពភស្ថស្ររត និងលកខខណ្ឌ ធមមជាតិដបទ្លទ្ៀត ក៏ដូចជា ការដឹកជញ្ាូ ន ថាមពល ពលកមម និង
លកខខណ្ឌ រងគម និងលរដឋកិចចដបទ្លទ្ៀតបនទី្កឡនាងស្ថងរង់លរាងចប្កឡកបចាលៅរ ូលៅ និងវាយតបមាថាលតីវា
ល ា្ីយតបនឹលកខខណ្ឌ តប្មូវរប្ម្លប់ការស្ថងរង់ឬលទ្។ 

៤.៣.២.២ ចូរកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ថាលតីកឡនាងស្ថងរង់រាិតលៅចម្លៃ យឡដលម្លនរុវតាិភាពពីទី្កឡនាង
តាងំទី្លំលៅរបរ់មនុរស ទី្តាងំវបបធម៌ និងស្ថរនា កឡនាងលវជាស្ថស្ររត និងអប់រ ំកឡនាងអភិរកសទឹ្ក បូជនី
យស្ថា ន ទី្កឡនាងម្លនលទ្រភាពប្តកាល និងឡដនបប្មុងធមមជាតិ ប្របតាមចាប់ និងបទ្បបញ្ាតតិឡដល ក់
ព័នធឬលទ្។ ទិ្រខយល់បក់គរួឡតបានពិចារណផងឡដរ លដីមបបីលញ្ា ៀរផលអវជិាម្លនបនកាិនមិនរមប្រប។ 

៤.៣.២.៣ ចូរកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្វធីិ និងលទ្ធភាពបនលៅរ ូធមមជាតិលៅកាុងកឡនាងស្ថងរង់ និងកំណ្ត់
ប្បលភទ្ពូជ និងលកខខណ្ឌ បលចចកលទ្របនលៅរ ូឡដលបានលរាីរប្ម្លប់ោ។ំ ប្បការចាបំាច់ផងឡដរគឺប្តូវ
បញ្ញា ក់ថាលតី លកខណ្ៈបលចចកលទ្រ និងរមតាភាពប្របោា ជាមយួលកខខណ្ឌ តប្មូវបនលោលនលោបាយ
ឧរាហកមមកាុងមូលោឋ ន ឡផនការអភិវឌ្ឍន៍ឧរាហកមម លោលនលោបាយបលចចកលទ្រ និងលកខណ្ៈ       
បលចចកលទ្របនផលិតផលឬលទ្។ 

៤.៣.២.៤ ផលប៉ាោះ ល់បនលរាងចប្កមកលលីបរសិ្ថា នគរួឡតបានកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ ជាពិលររមកលលីការ
ផគត់ផគង់ទឹ្ក និងប្បព័នធលូលោោះទឹ្ក និងគរួធានាអនុលោមភាពជាមយួបទ្បបញ្ាតដិបរសិ្ថា នកាុងមូលោឋ ន។ ការ
លរៀបចំឡផនការ និងរចនាបល គរួឡតបញ្ចូ លរមបទារប្ម្លប់ប្បប្ពឹតតកមមរំអាត”រំណ្ល់បី”(ល លគឺ 
រំណ្ល់ឧរម័ន រំណ្ល់រាវ និងរំណ្ល់រងឹ) ឡដលផលិតលោយលរៀងចប្ក និងលដីមបទី្ប់ស្ថា ត់ភាពប្កខាក់បន
ប្បភពទឹ្ក។ 

៤.៣.២.៥ ចូរកំណ្ត់អតដរញ្ញា ណ្បញ្ញា បរសិ្ថា នបនលរាងចប្កឡដលម្លនប្ស្ថប់ និងឡរាងរកដំលណោះប្ស្ថយ
ចំល ោះបញ្ញា ទាងំលនាោះរប្ម្លប់ការអនុវតត។ ប្តូវអនុវតដដំលណោះប្ស្ថយចំល ោះបញ្ញា ឡបបលនាោះ។ លលីរពីលនោះ 
ប្តូវកំណ្ត់អតដរញ្ញា ណ្លកខខណ្ឌ រមប្រប និងវធិានការឡកលំអ ឡដលនឹងកាត់បនាយផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា
ន និងលោរពតាមលកខខណ្ឌ តប្មូវរប្ម្លប់ការស្ថងរង់។ 

៤.៤ រារិភាពលរដឋកចិច 
៤.៤.១ បរសិ្ថា នលរដឋកិចច 

៤.៤.១.១ គរួម្លនការកំណ្ត់ហានិភ័យលរដឋកិចច។ ប្បការរំខាន់គឺប្តូវឡរាងយល់ថាការវនិិលោគអាចរង
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ការប៉ាោះ ល់ លោយបរសិ្ថា នធមមជាតិ ហរិញ្ាវតាុអនតរជាតិ ភាពឡប្បប្បួលខាងនលោបាយ ចោចលកាុងរងគម 
វបិតតិលរដឋកិចច បលចចកវទិ្ាផលិត និងហានិភ័យដបទ្លទ្ៀត។ ការវាយតបមាហានិភ័យ គរួឡតបានលធាីលែងី មុន
នឹងលធាីការវនិិលោគ។ លៅកាុងការវាយតបមាហានិភ័យខាងលរដឋកិចច គរួឡតម្លនការវាយតបមាហានិភ័យបនការ
ឡប្បប្បួលអប្តាបតូរប្បាក់ រមតាភាពទ្ប់ទ្ល់នឹងហានិភ័យបនការវនិិលោគលដីមទុ្នរប្ម្លប់រយៈលពលឡវង និង
កប្មិតបនការវនិិលោគឡដលមិនអាចប្គប់ប្គងបាន។ ការវភិាគតាមឡបបវជិាា ជីវៈលលីហរិញ្ាវតាុគរួឡតបានអនុ
វតត លហយីឡផនការធុរកិចច គួរឡតបានលរៀបចំ។ 

៤.៤.១.២ គរួកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ហានិភ័យប្បតិបតតិការ។ មុនលធាីការវនិិលោគ គរួឡតម្លនការវាយតបមាកិចច
រនាហរិញ្ាវតាុលៅអនាគត ចំការលៅរ ូ និងឧរាហកមមឡកបចា និងឧរាហកមមលប្បីប្បារ់ផលិតផលលៅ
ចុងឡខស។ និនាា ការអភិវឌ្ឍន៍លរដឋកិចច និងផលប៉ាោះ ល់បនការឡប្បប្បួលលរដឋកិចចលៅកាុងអំែុងលពលផលិត ក៏
គរួឡតបានវាយតបមាផងឡដរ។ គរួលធាីការវភិាគបឋមបនប្បតិបតតិការ។ 

៤.៤.១.៣ លរដឋកិចចនលោបាយ និងហានិភ័យនលោបាយ គរួឡតបានកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្។ ប្បការចាបំាច់
គឺប្តូវយល់ថា ការវនិិលោគអាចរាិតលប្កាមឥទ្ធិពលបនការលរៀបចំឡផនការឧរាហកមម ការកំហតិលៅដីធាី 
លោលនលោបាយនាចូំល និងនាលំចញ ក៏ដូចជា លរដឋកិចចនលោបាយផងឡដរ។ ការវភិាគនលោបាយ និង
លរដឋកិចចនលោបាយ គរួឡតបានអនុវតត មុនម្លនការវនិិលោគ លហយីគរួឡតបានលធាីការវភិាគបឋមលលីលោលន
លោបាយ។ 

៤.៤.២ បរសិ្ថា នទី្ផារ 

៤.៤.២.១ គរួម្លនការកំណ្ត់ហានិភ័យទី្ផារ។ ប្បការរំខាន់គរួឡរាងយល់ថា ទី្ផារលៅរ ូធមមជាតិអាច
រងការប៉ាោះ ល់លោយស្ថររមតាភាពផគត់ផគង់លលីពិភពលោកនិងកាុងតំបន់ ផលិតករ អាកបរលិភាគ អាកលប្បី
ប្បារ់ គូរប្បឡជង និងកតាត ដបទ្លទ្ៀតឬលទ្។ មុនលធាីការវនិិលោគ គរួលធាីការវភិាគលោយលតត តលលីស្ថា នភាពបន
ការផគត់ផគង់ និងតប្មូវការបនកឡនាងលរាីរប្ម្លប់ការវនិិលោគ និងបនតំបន់លប្បីប្បារ់ ក៏ដូចជា ហានិភ័យបនទី្
ផារលៅរ ូធមមជាតិផងឡដរ។ គរួម្លនការវាយតបមាគូប្បឡជងកាុងទី្ផារ អាកលប្បីប្បារ់ និងរមតាភាពររុបបន
លៅរ ូធមមជាតិ និងការវភិាគហានិភ័យបនទី្ផារផងឡដរ។ 

៤.៤.២.២ គរួកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ហានិភ័យបនប្បតិបតិដការ។ លៅរ ូធមមជាតិ គឺជាផលិតផលមយួរប្ម្លប់
អនាគត លហយីផលចំលណ្ញអាចរងការប៉ាោះ ល់ លោយស្ថរប្បតិបតតិការណមួយ ការលោោះដូរទំ្និញលៅ 
អនាគត និងរម្លម្លប្តបនកិចចរនាហរិញ្ាវតាុ។ មុនលធាីការវនិិលោគ គរួលធាីការវភិាគគំរូ ណិ្ជាកមមលៅរ ូ
ធមមជាតិ ផាូវដឹកជញ្ាូ ន និងបលាចំណយ ក៏ដូចជា ការវភិាគហានិភ័យបនប្បតិបតតិការផងឡដរ។ 

៤.៤.២.៣ គរួកំណ្ត់ហានិភ័យខាងភរតុភា។ លៅរ ូធមមជាតិគឺជាផលិតផលមយួរប្ម្លប់លក់ដំុ ដូលចាោះ ការ
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៤.៣.២ លរាងចប្កឡកបចាលៅរ ូលៅ 

៤.៣.២.១ ចូរកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ទី្តាងំរំណ្ង់ឡដលម្លនអនុលោមភាពជាមយួលកខខណ្ឌ តប្មូវបនការ
លរៀបចំឡផនការលៅមូលោឋ ន។ ប្បការចាបំាច់គឺប្តូវកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្វាលរាប រណឋ នដី ឧតុនិយម ជល
ស្ថស្ររត ភូគពភស្ថស្ររត និងលកខខណ្ឌ ធមមជាតិដបទ្លទ្ៀត ក៏ដូចជា ការដឹកជញ្ាូ ន ថាមពល ពលកមម និង
លកខខណ្ឌ រងគម និងលរដឋកិចចដបទ្លទ្ៀតបនទី្កឡនាងស្ថងរង់លរាងចប្កឡកបចាលៅរ ូលៅ និងវាយតបមាថាលតីវា
ល ា្ីយតបនឹលកខខណ្ឌ តប្មូវរប្ម្លប់ការស្ថងរង់ឬលទ្។ 

៤.៣.២.២ ចូរកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ថាលតីកឡនាងស្ថងរង់រាិតលៅចម្លៃ យឡដលម្លនរុវតាិភាពពីទី្កឡនាង
តាងំទី្លំលៅរបរ់មនុរស ទី្តាងំវបបធម៌ និងស្ថរនា កឡនាងលវជាស្ថស្ររត និងអប់រ ំកឡនាងអភិរកសទឹ្ក បូជនី
យស្ថា ន ទី្កឡនាងម្លនលទ្រភាពប្តកាល និងឡដនបប្មុងធមមជាតិ ប្របតាមចាប់ និងបទ្បបញ្ាតតិឡដល ក់
ព័នធឬលទ្។ ទិ្រខយល់បក់គរួឡតបានពិចារណផងឡដរ លដីមបបីលញ្ា ៀរផលអវជិាម្លនបនកាិនមិនរមប្រប។ 

៤.៣.២.៣ ចូរកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្វធីិ និងលទ្ធភាពបនលៅរ ូធមមជាតិលៅកាុងកឡនាងស្ថងរង់ និងកំណ្ត់
ប្បលភទ្ពូជ និងលកខខណ្ឌ បលចចកលទ្របនលៅរ ូឡដលបានលរាីរប្ម្លប់ោ។ំ ប្បការចាបំាច់ផងឡដរគឺប្តូវ
បញ្ញា ក់ថាលតី លកខណ្ៈបលចចកលទ្រ និងរមតាភាពប្របោា ជាមយួលកខខណ្ឌ តប្មូវបនលោលនលោបាយ
ឧរាហកមមកាុងមូលោឋ ន ឡផនការអភិវឌ្ឍន៍ឧរាហកមម លោលនលោបាយបលចចកលទ្រ និងលកខណ្ៈ       
បលចចកលទ្របនផលិតផលឬលទ្។ 

៤.៣.២.៤ ផលប៉ាោះ ល់បនលរាងចប្កមកលលីបរសិ្ថា នគរួឡតបានកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ ជាពិលររមកលលីការ
ផគត់ផគង់ទឹ្ក និងប្បព័នធលូលោោះទឹ្ក និងគរួធានាអនុលោមភាពជាមយួបទ្បបញ្ាតដិបរសិ្ថា នកាុងមូលោឋ ន។ ការ
លរៀបចំឡផនការ និងរចនាបល គរួឡតបញ្ចូ លរមបទារប្ម្លប់ប្បប្ពឹតតកមមរំអាត”រំណ្ល់បី”(ល លគឺ 
រំណ្ល់ឧរម័ន រំណ្ល់រាវ និងរំណ្ល់រងឹ) ឡដលផលិតលោយលរៀងចប្ក និងលដីមបទី្ប់ស្ថា ត់ភាពប្កខាក់បន
ប្បភពទឹ្ក។ 

៤.៣.២.៥ ចូរកំណ្ត់អតដរញ្ញា ណ្បញ្ញា បរសិ្ថា នបនលរាងចប្កឡដលម្លនប្ស្ថប់ និងឡរាងរកដំលណោះប្ស្ថយ
ចំល ោះបញ្ញា ទាងំលនាោះរប្ម្លប់ការអនុវតត។ ប្តូវអនុវតដដំលណោះប្ស្ថយចំល ោះបញ្ញា ឡបបលនាោះ។ លលីរពីលនោះ 
ប្តូវកំណ្ត់អតដរញ្ញា ណ្លកខខណ្ឌ រមប្រប និងវធិានការឡកលំអ ឡដលនឹងកាត់បនាយផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា
ន និងលោរពតាមលកខខណ្ឌ តប្មូវរប្ម្លប់ការស្ថងរង់។ 

៤.៤ រារិភាពលរដឋកចិច 
៤.៤.១ បរសិ្ថា នលរដឋកិចច 

៤.៤.១.១ គរួម្លនការកំណ្ត់ហានិភ័យលរដឋកិចច។ ប្បការរំខាន់គឺប្តូវឡរាងយល់ថាការវនិិលោគអាចរង
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ការប៉ាោះ ល់ លោយបរសិ្ថា នធមមជាតិ ហរិញ្ាវតាុអនតរជាតិ ភាពឡប្បប្បួលខាងនលោបាយ ចោចលកាុងរងគម 
វបិតតិលរដឋកិចច បលចចកវទិ្ាផលិត និងហានិភ័យដបទ្លទ្ៀត។ ការវាយតបមាហានិភ័យ គរួឡតបានលធាីលែងី មុន
នឹងលធាីការវនិិលោគ។ លៅកាុងការវាយតបមាហានិភ័យខាងលរដឋកិចច គរួឡតម្លនការវាយតបមាហានិភ័យបនការ
ឡប្បប្បួលអប្តាបតូរប្បាក់ រមតាភាពទ្ប់ទ្ល់នឹងហានិភ័យបនការវនិិលោគលដីមទុ្នរប្ម្លប់រយៈលពលឡវង និង
កប្មិតបនការវនិិលោគឡដលមិនអាចប្គប់ប្គងបាន។ ការវភិាគតាមឡបបវជិាា ជីវៈលលីហរិញ្ាវតាុគរួឡតបានអនុ
វតត លហយីឡផនការធុរកិចច គួរឡតបានលរៀបចំ។ 

៤.៤.១.២ គរួកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ហានិភ័យប្បតិបតតិការ។ មុនលធាីការវនិិលោគ គរួឡតម្លនការវាយតបមាកិចច
រនាហរិញ្ាវតាុលៅអនាគត ចំការលៅរ ូ និងឧរាហកមមឡកបចា និងឧរាហកមមលប្បីប្បារ់ផលិតផលលៅ
ចុងឡខស។ និនាា ការអភិវឌ្ឍន៍លរដឋកិចច និងផលប៉ាោះ ល់បនការឡប្បប្បួលលរដឋកិចចលៅកាុងអំែុងលពលផលិត ក៏
គរួឡតបានវាយតបមាផងឡដរ។ គរួលធាីការវភិាគបឋមបនប្បតិបតតិការ។ 

៤.៤.១.៣ លរដឋកិចចនលោបាយ និងហានិភ័យនលោបាយ គរួឡតបានកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្។ ប្បការចាបំាច់
គឺប្តូវយល់ថា ការវនិិលោគអាចរាិតលប្កាមឥទ្ធិពលបនការលរៀបចំឡផនការឧរាហកមម ការកំហតិលៅដីធាី 
លោលនលោបាយនាចូំល និងនាលំចញ ក៏ដូចជា លរដឋកិចចនលោបាយផងឡដរ។ ការវភិាគនលោបាយ និង
លរដឋកិចចនលោបាយ គរួឡតបានអនុវតត មុនម្លនការវនិិលោគ លហយីគរួឡតបានលធាីការវភិាគបឋមលលីលោលន
លោបាយ។ 

៤.៤.២ បរសិ្ថា នទី្ផារ 

៤.៤.២.១ គរួម្លនការកំណ្ត់ហានិភ័យទី្ផារ។ ប្បការរំខាន់គរួឡរាងយល់ថា ទី្ផារលៅរ ូធមមជាតិអាច
រងការប៉ាោះ ល់លោយស្ថររមតាភាពផគត់ផគង់លលីពិភពលោកនិងកាុងតំបន់ ផលិតករ អាកបរលិភាគ អាកលប្បី
ប្បារ់ គូរប្បឡជង និងកតាត ដបទ្លទ្ៀតឬលទ្។ មុនលធាីការវនិិលោគ គរួលធាីការវភិាគលោយលតត តលលីស្ថា នភាពបន
ការផគត់ផគង់ និងតប្មូវការបនកឡនាងលរាីរប្ម្លប់ការវនិិលោគ និងបនតំបន់លប្បីប្បារ់ ក៏ដូចជា ហានិភ័យបនទី្
ផារលៅរ ូធមមជាតិផងឡដរ។ គរួម្លនការវាយតបមាគូប្បឡជងកាុងទី្ផារ អាកលប្បីប្បារ់ និងរមតាភាពររុបបន
លៅរ ូធមមជាតិ និងការវភិាគហានិភ័យបនទី្ផារផងឡដរ។ 

៤.៤.២.២ គរួកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ហានិភ័យបនប្បតិបតិដការ។ លៅរ ូធមមជាតិ គឺជាផលិតផលមយួរប្ម្លប់
អនាគត លហយីផលចំលណ្ញអាចរងការប៉ាោះ ល់ លោយស្ថរប្បតិបតតិការណមួយ ការលោោះដូរទំ្និញលៅ 
អនាគត និងរម្លម្លប្តបនកិចចរនាហរិញ្ាវតាុ។ មុនលធាីការវនិិលោគ គរួលធាីការវភិាគគំរូ ណិ្ជាកមមលៅរ ូ
ធមមជាតិ ផាូវដឹកជញ្ាូ ន និងបលាចំណយ ក៏ដូចជា ការវភិាគហានិភ័យបនប្បតិបតតិការផងឡដរ។ 

៤.៤.២.៣ គរួកំណ្ត់ហានិភ័យខាងភរតុភា។ លៅរ ូធមមជាតិគឺជាផលិតផលមយួរប្ម្លប់លក់ដំុ ដូលចាោះ ការ
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ដឹកជញ្ាូ នថាា ក់តំបន់ និងបរសិ្ថា នខាងភរតុភា គឺជាកតាត រំខាន់មយួឡដលប៉ាោះ ល់មកលលីផលចំលណ្ញ។ 
មុនលធាីការវនិិលោគ គរួលធាីការវភិាគ លោយលតត តលលីប្កុមហ ុនឡដលផគត់ផគង់ផលិតផល និងលហោឋ នរចនា     
រមព័នធ លដីមបពិីនិតយវតតម្លន និងប្បលភទ្បនោនយនតរប្ម្លប់កាដឹកជញ្ាូ ន រមបទាដឹកជញ្ាូ ន បរកិាខ រ បលា ការ
ផគត់ផគង់ និងតប្មូវការ។ 

៤.៤.៣ បរសិ្ថា នបលចចកលទ្រ 

៤.៤.៣.១ គរួកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ហានិភ័យអំពីវតតម្លនធនធានមនុរស និងអាកឯកលទ្រជំនាញ។ បលចចក
វទិ្ា គឺជាតប្មូវការខពរ់លៅទូ្ទាងំការោលំៅរ ូ ការឡកបចា ការលធាី ណិ្ជាកមម និងការដឹកជញ្ាូ ន ដូលចាោះប្បការ
រំខាន់គឺប្តូវរិកាលទ្ធភាពទ្ទ្លួបានបលចចកវទិ្ា និងអាកជំនាញរមប្រប ជាពិលររវតតម្លនអាកឯក
លទ្រលលីឡផាកដំណលំៅរ ូ និងបលចចកវទិ្ាឡកបចា ហរិញ្ាវតាុ និងធុរកិចច និងវតតម្លនកម្លា ងំពលកមម។ 

៤.៤.៣.២ គរួកំណ្ត់អតដរញ្ញា ណ្ហានិភ័យបលចចកលទ្រឡដលទាក់ទ្ងនឹងការោលំៅរ ូ។ ប្បលភទ្លដីម
លៅរ ូឡដលប្តូវោ ំអាប្រ័យលៅតាមបរសិ្ថា ន អាការធាតុ ដី និងកតាដ ដបទ្លទ្ៀត។ ផលិតផលលៅរ ូ ឡដល
ប្តូវផលិត អាប្រ័យជារំខាន់លលីទី្ផារលប្បីប្បារ់លៅចុងឡខស។ វតតម្លន និងភាពរមប្របបនប្បលភទ្លដីម
លៅរ ូ ឡដលប្តូវោ ំនិងឡកបចាលដីមបទី្ទ្លួបានលៅរ ូកាុងកប្មិតគុណ្ភាពខុរៗោា  គរួឡតបានពិចារណផង
ឡដរ និងគរួលធាីការចាត់ឡចងអនុលោមតាមការនិយម និងតប្មូវការរបរ់អតិលិជន។ 

៤.៤.៣.៣ គរួកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ហានិភ័យឡដល ល់ព័នធ និងបរកិាខ រឡកបចា។ ប្បការចាបំាច់គឺប្តូវឡរាង
យល់អំពីថាលតីរា័យប្បវតតិកមមបនបរកិាខ រឡកបចានឹងម្លនការប៉ាោះ ល់ឡបបណមកលលីទិ្ដឋភាពនានាបនគលប្ម្លង
ឡដលរមួទាងំ ការវនិិលោគ ការផលិត ផលចំលណ្ញ និងតប្មូវការពលកមម។ គួររលប្មចឲ្យបាននូវទំ្នាក់
ទំ្នងមួយឡដលម្លនតុលយភាពរវាងកតាត នានាខាងលលី បលចចកវទិ្ា និងបរកិាខ រឡដលម្លនប្បរិទ្ធភាពខាងការ
ចំណយ ឡដលម្លនអនុលោមភាពជាមយួលកខខណ្ឌ តប្មូវរបរ់ប្បលទ្រ និងរមប្របរប្ម្លប់បរសិ្ថា នកាុង
មូលោឋ ន និងបរបិទ្រងគម ឡដលគរួឡតបានោក់ឲ្យអនុវតត ប្របតាមការវភិាគវតតម្លន និងភាពរមប្រប។ 
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ជ្ាំព៊ូក ៥. ការម្រគប់ម្រគងនិរនតរភាព និងការម្រតួតពិនិតយហានិភ័យ 
គៅកែងុម្របតិបតតិការជ្ាំនួញ 
ឡផាកលនោះកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ហានិភ័យចំបងៗខាងរងគម បរសិ្ថា ន និងលរដឋកិចច និងបញ្ញា បនការទ្ទ្លួ
ខុរប្តូវ កាុងអំែុងលពលបនប្បតិបតតិការចំការលៅរ ូ និងការឡកបចា ប្ពមទាងំ លកខខណ្ឌ តប្មូវជាក់ោក់ និង
លោបល់អំពីការទ្ប់ស្ថា ត់ ឬវធិានការប្គប់ប្គង រប្ម្លប់ហានិភ័យនានាខាងលលី និងបងាា ញពីបញ្ញា បនការ
ទ្ទ្លួខុរប្តូវ។ ឡផាកលនោះម្លនលោលលៅជួយរហប្ោរនានាកាុងការអនុវតតធុរកិចចប្បកបលោយការទ្ទ្លួ
ខុរប្តូវ ពប្ងឹងការប្បាប្រ័យទាក់ទ្ង និងកិចចរហប្បតិបតតិការជាមយួអាក ក់ព័នធនានា កាត់បនាយផល
ប៉ាោះ ល់អវជិាម្លនខាងរងគម និងបរសិ្ថា ន ឡដល ក់ព័នធជាមយួរកមមភាពប្បតិបតតិការ បនតឡកលមអគុណ្
ផលបនការទ្ទ្លួខុរប្តូវនិងរមតាភាពខាងអភិបាលកិចច លដីមបកីារអភិវឌ្ឍ ាោះ- ាោះ។ 

៥.១ ការទ្ទ្លួខុរប្តូវរងគម 
៥.១.១ រិទ្ធិរហគមន៍ និងជនជាតិលដីមភាគតិច 

៥.១.១.១ រិទ្ធិរបរ់រហគមន៍មូលោឋ ន និងជនជាតិលដីមភាគតិចកាុងការោដំំណ ំការលផេររិទ្ធិ និងលប្បី
ប្បារ់ដី គរួឡតបានលោរព លដីមបធីានាោម នការរលំោភលលីចាប់ឡដលម្លនប្ស្ថប់ ឬដីប្បបពណី្ កមមរិទ្ធិលលី
ទឹ្ក និងបប្ពល ។ី គរួចាត់វធិានការ លដីមបទី្ប់ស្ថា ត់ឬកាត់បនាយផលប៉ាោះ ល់ដ៏មហនតរាយ បណដ លពីការ
អនុវតតលៅកាុងធុរកិចចមកលលីរហគមន៍មូលោឋ ន និងលដីមបលីលីកកំពរ់ផលប៉ាោះ ល់វជិាម្លន។ 

៥.១.១.២ គរួពប្ងឹងភាពអង់អាចរបរ់រហគមន៍មូលោឋ ន លដីមបឲី្យពួកលគចូលរមួលៅកាុងគលប្ម្លងលនោះ ជា
បដគូកាុងធុរកិចចលៅកាុងករណី្ឡដលអាចលធាីបាន តាមរយៈ ដូចជា ប្បព័នធោរំប្ម្លប់លក់ ការផតល់លរវានានា 
លៅកាុងចំការលៅរ ូ និងការងារលៅកាុងលរាងចប្កឡកបចា។ 

៥.១.១.៣ រហប្ោរនានាប្តូវគិតគូរឲ្យបានលពញលលញអំពីផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា ន រុខភាពនិងរុវតាិភាព
បនប្បតិបតតិការលនោះ មកលលីរហគមន៍មូលោឋ ន និងចាត់វធិានការរមប្របលដីមបទី្បស្ថា ត់ ឬបលញ្ា ៀរផល
ប៉ាោះ ល់អចិជាម្លន។ 

៥.១.១.១៤ គរួឡរាងយល់ថារហគមន៍គឺជារចនារមព័នធមយួប្រទាប់លៅកាុងរចនារមព័នធជាលប្ចីនប្រទាប់
បនរងគម និងជាប្កុមឡដលម្លនថាមពលខាា ងំកាា  និងឌី្ណមិក និងម្លនទ្រសនៈខុរៗោា ។ ចំល ោះបញ្ញា នា
នាឡដលទាក់ទ្ងនឹងរិទ្ធ ិ និងផលប្បលោជន៍របរ់រហគមន៍មូលោឋ ន គរួម្លនការបលទុ្កលពលលវោ និង
ធនធានបឡនាម រប្ម្លប់ការវាយតបមាផលប៉ាោះ ល់បនគលប្ម្លងឡដលលរាីលែងី និងគួរលធាីការពិលប្ោោះលោបល់
ជាលទ្ៀងទាត់ជាមយួរហគមន៍មូលោឋ ន។ គរួបលងាីតយនតការនានារប្ម្លប់ការប្បាប្រ័យទាក់ទ្ងជាមយួ
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ដឹកជញ្ាូ នថាា ក់តំបន់ និងបរសិ្ថា នខាងភរតុភា គឺជាកតាត រំខាន់មយួឡដលប៉ាោះ ល់មកលលីផលចំលណ្ញ។ 
មុនលធាីការវនិិលោគ គរួលធាីការវភិាគ លោយលតត តលលីប្កុមហ ុនឡដលផគត់ផគង់ផលិតផល និងលហោឋ នរចនា     
រមព័នធ លដីមបពិីនិតយវតតម្លន និងប្បលភទ្បនោនយនតរប្ម្លប់កាដឹកជញ្ាូ ន រមបទាដឹកជញ្ាូ ន បរកិាខ រ បលា ការ
ផគត់ផគង់ និងតប្មូវការ។ 

៤.៤.៣ បរសិ្ថា នបលចចកលទ្រ 

៤.៤.៣.១ គរួកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ហានិភ័យអំពីវតតម្លនធនធានមនុរស និងអាកឯកលទ្រជំនាញ។ បលចចក
វទិ្ា គឺជាតប្មូវការខពរ់លៅទូ្ទាងំការោលំៅរ ូ ការឡកបចា ការលធាី ណិ្ជាកមម និងការដឹកជញ្ាូ ន ដូលចាោះប្បការ
រំខាន់គឺប្តូវរិកាលទ្ធភាពទ្ទ្លួបានបលចចកវទិ្ា និងអាកជំនាញរមប្រប ជាពិលររវតតម្លនអាកឯក
លទ្រលលីឡផាកដំណលំៅរ ូ និងបលចចកវទិ្ាឡកបចា ហរិញ្ាវតាុ និងធុរកិចច និងវតតម្លនកម្លា ងំពលកមម។ 

៤.៤.៣.២ គរួកំណ្ត់អតដរញ្ញា ណ្ហានិភ័យបលចចកលទ្រឡដលទាក់ទ្ងនឹងការោលំៅរ ូ។ ប្បលភទ្លដីម
លៅរ ូឡដលប្តូវោ ំអាប្រ័យលៅតាមបរសិ្ថា ន អាការធាតុ ដី និងកតាដ ដបទ្លទ្ៀត។ ផលិតផលលៅរ ូ ឡដល
ប្តូវផលិត អាប្រ័យជារំខាន់លលីទី្ផារលប្បីប្បារ់លៅចុងឡខស។ វតតម្លន និងភាពរមប្របបនប្បលភទ្លដីម
លៅរ ូ ឡដលប្តូវោ ំនិងឡកបចាលដីមបទី្ទ្លួបានលៅរ ូកាុងកប្មិតគុណ្ភាពខុរៗោា  គរួឡតបានពិចារណផង
ឡដរ និងគរួលធាីការចាត់ឡចងអនុលោមតាមការនិយម និងតប្មូវការរបរ់អតិលិជន។ 

៤.៤.៣.៣ គរួកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ហានិភ័យឡដល ល់ព័នធ និងបរកិាខ រឡកបចា។ ប្បការចាបំាច់គឺប្តូវឡរាង
យល់អំពីថាលតីរា័យប្បវតតិកមមបនបរកិាខ រឡកបចានឹងម្លនការប៉ាោះ ល់ឡបបណមកលលីទិ្ដឋភាពនានាបនគលប្ម្លង
ឡដលរមួទាងំ ការវនិិលោគ ការផលិត ផលចំលណ្ញ និងតប្មូវការពលកមម។ គួររលប្មចឲ្យបាននូវទំ្នាក់
ទំ្នងមួយឡដលម្លនតុលយភាពរវាងកតាត នានាខាងលលី បលចចកវទិ្ា និងបរកិាខ រឡដលម្លនប្បរិទ្ធភាពខាងការ
ចំណយ ឡដលម្លនអនុលោមភាពជាមយួលកខខណ្ឌ តប្មូវរបរ់ប្បលទ្រ និងរមប្របរប្ម្លប់បរសិ្ថា នកាុង
មូលោឋ ន និងបរបិទ្រងគម ឡដលគរួឡតបានោក់ឲ្យអនុវតត ប្របតាមការវភិាគវតតម្លន និងភាពរមប្រប។ 
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ជ្ាំព៊ូក ៥. ការម្រគប់ម្រគងនិរនតរភាព និងការម្រតួតពិនិតយហានិភ័យ 
គៅកែងុម្របតិបតតិការជ្ាំនួញ 
ឡផាកលនោះកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ហានិភ័យចំបងៗខាងរងគម បរសិ្ថា ន និងលរដឋកិចច និងបញ្ញា បនការទ្ទ្លួ
ខុរប្តូវ កាុងអំែុងលពលបនប្បតិបតតិការចំការលៅរ ូ និងការឡកបចា ប្ពមទាងំ លកខខណ្ឌ តប្មូវជាក់ោក់ និង
លោបល់អំពីការទ្ប់ស្ថា ត់ ឬវធិានការប្គប់ប្គង រប្ម្លប់ហានិភ័យនានាខាងលលី និងបងាា ញពីបញ្ញា បនការ
ទ្ទ្លួខុរប្តូវ។ ឡផាកលនោះម្លនលោលលៅជួយរហប្ោរនានាកាុងការអនុវតតធុរកិចចប្បកបលោយការទ្ទ្លួ
ខុរប្តូវ ពប្ងឹងការប្បាប្រ័យទាក់ទ្ង និងកិចចរហប្បតិបតតិការជាមយួអាក ក់ព័នធនានា កាត់បនាយផល
ប៉ាោះ ល់អវជិាម្លនខាងរងគម និងបរសិ្ថា ន ឡដល ក់ព័នធជាមយួរកមមភាពប្បតិបតតិការ បនតឡកលមអគុណ្
ផលបនការទ្ទ្លួខុរប្តូវនិងរមតាភាពខាងអភិបាលកិចច លដីមបកីារអភិវឌ្ឍ ាោះ- ាោះ។ 

៥.១ ការទ្ទ្លួខុរប្តូវរងគម 
៥.១.១ រិទ្ធិរហគមន៍ និងជនជាតិលដីមភាគតិច 

៥.១.១.១ រិទ្ធិរបរ់រហគមន៍មូលោឋ ន និងជនជាតិលដីមភាគតិចកាុងការោដំំណ ំការលផេររិទ្ធិ និងលប្បី
ប្បារ់ដី គរួឡតបានលោរព លដីមបធីានាោម នការរលំោភលលីចាប់ឡដលម្លនប្ស្ថប់ ឬដីប្បបពណី្ កមមរិទ្ធិលលី
ទឹ្ក និងបប្ពល ។ី គរួចាត់វធិានការ លដីមបទី្ប់ស្ថា ត់ឬកាត់បនាយផលប៉ាោះ ល់ដ៏មហនតរាយ បណដ លពីការ
អនុវតតលៅកាុងធុរកិចចមកលលីរហគមន៍មូលោឋ ន និងលដីមបលីលីកកំពរ់ផលប៉ាោះ ល់វជិាម្លន។ 

៥.១.១.២ គរួពប្ងឹងភាពអង់អាចរបរ់រហគមន៍មូលោឋ ន លដីមបឲី្យពួកលគចូលរមួលៅកាុងគលប្ម្លងលនោះ ជា
បដគូកាុងធុរកិចចលៅកាុងករណី្ឡដលអាចលធាីបាន តាមរយៈ ដូចជា ប្បព័នធោរំប្ម្លប់លក់ ការផតល់លរវានានា 
លៅកាុងចំការលៅរ ូ និងការងារលៅកាុងលរាងចប្កឡកបចា។ 

៥.១.១.៣ រហប្ោរនានាប្តូវគិតគូរឲ្យបានលពញលលញអំពីផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា ន រុខភាពនិងរុវតាិភាព
បនប្បតិបតតិការលនោះ មកលលីរហគមន៍មូលោឋ ន និងចាត់វធិានការរមប្របលដីមបទី្បស្ថា ត់ ឬបលញ្ា ៀរផល
ប៉ាោះ ល់អចិជាម្លន។ 

៥.១.១.១៤ គរួឡរាងយល់ថារហគមន៍គឺជារចនារមព័នធមយួប្រទាប់លៅកាុងរចនារមព័នធជាលប្ចីនប្រទាប់
បនរងគម និងជាប្កុមឡដលម្លនថាមពលខាា ងំកាា  និងឌី្ណមិក និងម្លនទ្រសនៈខុរៗោា ។ ចំល ោះបញ្ញា នា
នាឡដលទាក់ទ្ងនឹងរិទ្ធិ និងផលប្បលោជន៍របរ់រហគមន៍មូលោឋ ន គរួម្លនការបលទុ្កលពលលវោ និង
ធនធានបឡនាម រប្ម្លប់ការវាយតបមាផលប៉ាោះ ល់បនគលប្ម្លងឡដលលរាីលែងី និងគួរលធាីការពិលប្ោោះលោបល់
ជាលទ្ៀងទាត់ជាមយួរហគមន៍មូលោឋ ន។ គរួបលងាីតយនតការនានារប្ម្លប់ការប្បាប្រ័យទាក់ទ្ងជាមយួ
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រហគមន៍ ដំលណោះប្ស្ថយតាមរយៈរំណ្ង និងការប្គប់ប្គងទំ្នារ់ផងឡដរ។ 

៥.១.១.៥ ចូរលធាីការវាយតបមាលពញលលញអំពីផលប៉ាោះ ល់បនការស្ថងរង់ និងប្បតិបតតិការរំលណី្គលប្ម្លង
លនាោះមកលលីជនជាតិលដីមភាគតិច។ គរួលោរពស្ថា នភាពរងគមបនជនជាតិលដីមភាគតិច។ ចូរលធាីការវាយតបមា
ផលប៉ាោះ ល់ជាក់ោក់ លដីមបបីលញ្ា ៀរផលប៉ាោះ ល់អវជិាម្លនមកលលីជនជាតិលដីមភាគតិច។ ចូរឡរាងរកឲ្យ
បាននូវការមូលមតិលោយោម នការបងខិតបងខំ ជាមុន និងជាមយួព័ត៌ម្លនប្គប់ប្ោន់ មុននឹងអនុម័ត និងអនុ
វតតវធិានការនានាឡដលអាចប៉ាោះ ល់មកលលីពកួលគ។ 

៥.១.២ រិទ្ធិការងារ និងផលប្បលោជន៍ 

៥.១.២.១ គរួបលងាីតប្បព័នធប្គប់ប្គងការងារជាក់ោក់រប្ម្លប់ឧរសហកមមលៅរ ូ អនុលោមតាមលកខខណ្ឌ
តប្មូវ បនចាប់ និងបទ្បបញ្ាតតិកាុងប្រុក។ កិចចរនាការងារ គរួឡតបានចុោះហតាលលខា លោយឡផអកលលីលោល
ការណ៍្រមធម៌ លោយឡចងចារ់ពីលកខខណ្ឌ អំពីវធីិគណ្នាប្បាក់លបៀរវតសរ ៍និងការលបីកប្បាក់លបៀរវតសរ។៍ ចូរ
លោរពរិទ្ធិរបរ់និលោជិតកាុងការបញ្ច ប់ការងាររបរ់ពកួលគ អនុលោមតាមកិចចរនា ឬ ចាប់។ 

៥.១.២.២ ប្តូវហាមឃាត់ការពលកមមកុម្លរ និងការតប្មូវឲ្យកុម្លរលធាីការងារលប្ចីនហរួលហតុ ឬឡលមលម្ល៉ា ង។ 
រហប្ោរប្តូវលោរពតាមលកខខណ្ឌ តប្មូវដូចម្លនឡចងកាុងចាប់ការងារ និងបទ្បបញ្ាតតិនានាឡដល ក់ព័នធ
លៅថាា ក់ជាតិ និងលៅ ក់ព័នធ។ 

៥.១.២.៣ គរួម្លនការធានាថា ការជលួ ការកំណ្ត់មុខតំឡណ្ង ការផតល់ប្បាក់កបប្ម ការតលមាីងតួនាទី្ ការ
បណ្តុ ោះបណត ល ការោក់ទ្ណ្ឌ កមមនិងការចូលនិវតតន៍របរ់និលោជិត ការបញ្ច ប់កិចចរនា និងការពិចារណ
ដបទ្លទ្ៀតបានលធាីលែងី លោយឡផអកតាមកតាត បរានុមតិ លោយពំុគិតពីលភទ្ អាយុ រញ្ញា តិ ជនជាតិ ស្ថរនា 
ស្ថា នភាពអា ហ៍ពិ ហ៍ លដីមកំលណី្តបនជនជាតិភាគតិច និងអតតរញ្ញា ណ្រងគមលែយី។  

៥.១.២.៤ គរួម្លនការធានាថា និលោជិតទាងំអរ់មិនប្តូវទ្ទ្លួទ្ណ្ឌ កមមលលីរាងកាយ ឬការវាយប្បហារ
លៅកឡនាងលធាីការលែយី។  ប្តូវទ្ប់ស្ថា ត់ និងហាមឃាត់រាល់ការលធាីទុ្កខបុកលមាញ ឬ ការបំ នលលីរាងកាយ ផាូវ
ចិតត ឬលោយ កយរំដីលៅកឡនាងលធាីការ ឡដលរមួទាងំ ការបំ នខាងផាូវលភទ្។ មិនប្តូវអត់ឱនចំល ោះរកមម
ភាពបំ ននិងការលធាីទុ្កបុកលមាញលែយី។ 

៥.១.២.៥ មិនប្តូវលប្បីប្បារ់ទ្ប្មង់ណមយួបនពលកមមលោយបងខំលែយី លទាោះកាុងដំណក់កាលណមយួបន
ផលិតកមម។ ប្កុមហ ុនមិនប្តូវទ្ទ្លួយកប្បាក់ ឬ ប្ទ្ពយតេ ល់ខាួនរបរ់និលោជិត ឬតប្មូវឲ្យពួកលគផតល់ការ
ធានាណមយួ និងមិនអាចដកហូត ឬ យកមករកាទុ្កអតតរញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬឯកស្ថរដបទ្ណមួយរបរ់
ពកួលគលែយី។ 

៥.១.២.៦ ការទូ្ទាត់ប្បាក់កបប្មដល់និលោជិត ប្តូវលធាីលែងី ប្របតាមកិចចរនាការងារតាមលពលកំណ្ត់ 
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លហយីប្បាក់កបប្មមិនប្តូវទាបជាងរតង់ោរអបបបរម្លឡដលម្លនលៅមូលោឋ នបនប្បលទ្រលនាោះលែយី។ កាុង
ករណី្អនុវតតប្បាក់កបប្មតាមលទ្ធផល ឬតាមបរមិ្លណ្ឡដលលក់ោច់ រហប្ោរប្តូវធានាភាពប្របចាប់ 
និងលហតុផលបនកូតាផលិផល។ 

៥.១.២.៧ ការបលងាីតរហជីពកមមករ គរួបានទ្ទ្ួលការោបំ្ទ្ អនុលោមតាមចាប់ ក់ព័នធ លដីមបកីារ រ
ផលប្បលោជន៍របរ់និលោជិត។ 

៥.១.២.៨ ប្តូវផតល់លកខខណ្ឌ ការងារលអរប្ម្លប់និលោជិក លដីមបកីារ ររុខភាព និងរុវតាិភាពរបរ់
និលោជិត។ គរួម្លនការជូនដំណឹ្ងបានចារ់ោរ់ដល់និលោជិត អំពីហានិភ័យឡដលទាក់ទ្ងនឹងរុខ
ភាពនិងរុវតាិភាព និងវធិានការបនាេ ន់ោក់ឲ្យអនុវតតរប្ម្លប់ប្ពឹតតិការណ៍្ឡដលមិនបានរពឹំងទុ្ក។ 

៥.១.២.៩ គរួផតល់បគគបណ្តុ ោះបណត លជំនាញ និងការអប់របំឡនាមរប្ម្លប់និលោជិត។ លៅលពលអនុវតតបាន 
ប្តូវជយួបលងាីតមូលនិធិវគគបណ្តុ ោះបណត ល លដីមបជីយួនិលោជិតលរៀបចំឡផនការអភិវឌ្ឍន៍អាជីពរបរ់ខាួន។ 

៥.១.២.១០ គរួផតល់ឲ្យនិលោជិតនូវប្បាក់កបប្មរមរមយ និងលកខខណ្ឌ ការងាររមប្រប លោយពិចារណ 
និងោបំ្ទ្ប្គួស្ថរនិលោជិត និងតនួាទី្របរ់ពួកលគកាុងរងគមផងឡដរ។ គរួផតល់ការយកចិតតទុ្កោក់ដល់
ប្គួស្ថរ និងលលីកទឹ្កចិតតនិលោជិត ប្ពមទាងំលធាីឲ្យម្លនតុលយភាពរវាងការងារនិងរលបៀបររ់លៅផងឡដរ។ 

៥.១.២.១១ គរួបលងាីតឲ្យម្លនមលធាបាយរប្ម្លប់ការប្បាប្រ័យទាក់ទ្ងប្បចាបំលៃ រប្ម្លប់និលោជិត លដីមបី
ធានាថា និលោជិតអាចប្បាប្រ័យទាក់ទ្ង ឬលលីកបណ្តឹ ងលៅថាា ក់ប្គប់ប្គងប្កុមហ ុន អំពីកងាោះអនុលោម
ភាពបនទំ្នុកចិតត និងយុតតិធម៌ និងមិនប្តូវខាា ចការរងរឹក ឡដលរមួទាងំ ការភ័យខាា ចបលណ្ត ញពីការងារ ឬ 
ការោក់ទ្ណ្ឌ កមមលររីលអីងដបទ្លទ្ៀតផងឡដរ។ 

៥.១.៣ កិចចរហប្បតិបតតិការជាមយួអងគការរងគមរុីវលិ 

ប្កុមហ ុនប្តូវគិតគូរប្គប់ប្ជុងលប្ជាយអំពីឥទ្ធិពលតេ ល់ និងប្បលោលបនអងគការរងគមរុីវលិមកលលីគលប្ម្លង
លរាីរុំ លធាីការអនុវតតការពិលប្ោោះលោបល់ បលងាីតយនតការប្បាប្រ័យទាងំទាង និងកស្ថងភាពជាបដគូស្ថរជី
វកមម និងភាពជាបដគូលៅកប្មិតខុរៗោា តាមការចាបំាច់។  

៥.២ ការទ្ទ្លួខុរប្តូវខាងបរសិ្ថា ន 
៥.២.១ ចំការលៅរ ូ 

៥.២.១.១ ប្តូវលរៀបចំឡផនការបរសិ្ថា នលពញលលញរប្ម្លប់ចំការលៅរ ូ ឡដលរមួទាងំ ប៉ាុឡនតមិនកំហតិប្តឹម 
ការលប្ជីរលររីពូជកាូនលៅរ ូរមប្រប កិចចការ រប្បលភទ្រតាបប្ព និងរុកខជាតិបប្ពឡដលម្លនលោយកប្មនិង
ជិតផុតពូជ រលបៀងជីវចប្មុោះ តំបន់ប្ទ្នាប់បប្ពល /ីប្កវាត់បប្ពល  ីលដីមបឡីញកកឡនាងោ ំោច់លចញពីភូមិ ការ
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រហគមន៍ ដំលណោះប្ស្ថយតាមរយៈរំណ្ង និងការប្គប់ប្គងទំ្នារ់ផងឡដរ។ 

៥.១.១.៥ ចូរលធាីការវាយតបមាលពញលលញអំពីផលប៉ាោះ ល់បនការស្ថងរង់ និងប្បតិបតតិការរំលណី្គលប្ម្លង
លនាោះមកលលីជនជាតិលដីមភាគតិច។ គរួលោរពស្ថា នភាពរងគមបនជនជាតិលដីមភាគតិច។ ចូរលធាីការវាយតបមា
ផលប៉ាោះ ល់ជាក់ោក់ លដីមបបីលញ្ា ៀរផលប៉ាោះ ល់អវជិាម្លនមកលលីជនជាតិលដីមភាគតិច។ ចូរឡរាងរកឲ្យ
បាននូវការមូលមតិលោយោម នការបងខិតបងខំ ជាមុន និងជាមយួព័ត៌ម្លនប្គប់ប្ោន់ មុននឹងអនុម័ត និងអនុ
វតតវធិានការនានាឡដលអាចប៉ាោះ ល់មកលលីពកួលគ។ 

៥.១.២ រិទ្ធិការងារ និងផលប្បលោជន៍ 

៥.១.២.១ គរួបលងាីតប្បព័នធប្គប់ប្គងការងារជាក់ោក់រប្ម្លប់ឧរសហកមមលៅរ ូ អនុលោមតាមលកខខណ្ឌ
តប្មូវ បនចាប់ និងបទ្បបញ្ាតតិកាុងប្រុក។ កិចចរនាការងារ គរួឡតបានចុោះហតាលលខា លោយឡផអកលលីលោល
ការណ៍្រមធម៌ លោយឡចងចារ់ពីលកខខណ្ឌ អំពីវធីិគណ្នាប្បាក់លបៀរវតសរ ៍និងការលបីកប្បាក់លបៀរវតសរ។៍ ចូរ
លោរពរិទ្ធិរបរ់និលោជិតកាុងការបញ្ច ប់ការងាររបរ់ពកួលគ អនុលោមតាមកិចចរនា ឬ ចាប់។ 

៥.១.២.២ ប្តូវហាមឃាត់ការពលកមមកុម្លរ និងការតប្មូវឲ្យកុម្លរលធាីការងារលប្ចីនហរួលហតុ ឬឡលមលម្ល៉ា ង។ 
រហប្ោរប្តូវលោរពតាមលកខខណ្ឌ តប្មូវដូចម្លនឡចងកាុងចាប់ការងារ និងបទ្បបញ្ាតតិនានាឡដល ក់ព័នធ
លៅថាា ក់ជាតិ និងលៅ ក់ព័នធ។ 

៥.១.២.៣ គរួម្លនការធានាថា ការជលួ ការកំណ្ត់មុខតំឡណ្ង ការផតល់ប្បាក់កបប្ម ការតលមាីងតួនាទី្ ការ
បណ្តុ ោះបណត ល ការោក់ទ្ណ្ឌ កមមនិងការចូលនិវតតន៍របរ់និលោជិត ការបញ្ច ប់កិចចរនា និងការពិចារណ
ដបទ្លទ្ៀតបានលធាីលែងី លោយឡផអកតាមកតាត បរានុមតិ លោយពំុគិតពីលភទ្ អាយុ រញ្ញា តិ ជនជាតិ ស្ថរនា 
ស្ថា នភាពអា ហ៍ពិ ហ៍ លដីមកំលណី្តបនជនជាតិភាគតិច និងអតតរញ្ញា ណ្រងគមលែយី។  

៥.១.២.៤ គរួម្លនការធានាថា និលោជិតទាងំអរ់មិនប្តូវទ្ទ្លួទ្ណ្ឌ កមមលលីរាងកាយ ឬការវាយប្បហារ
លៅកឡនាងលធាីការលែយី។  ប្តូវទ្ប់ស្ថា ត់ និងហាមឃាត់រាល់ការលធាីទុ្កខបុកលមាញ ឬ ការបំ នលលីរាងកាយ ផាូវ
ចិតត ឬលោយ កយរំដីលៅកឡនាងលធាីការ ឡដលរមួទាងំ ការបំ នខាងផាូវលភទ្។ មិនប្តូវអត់ឱនចំល ោះរកមម
ភាពបំ ននិងការលធាីទុ្កបុកលមាញលែយី។ 

៥.១.២.៥ មិនប្តូវលប្បីប្បារ់ទ្ប្មង់ណមយួបនពលកមមលោយបងខំលែយី លទាោះកាុងដំណក់កាលណមយួបន
ផលិតកមម។ ប្កុមហ ុនមិនប្តូវទ្ទ្លួយកប្បាក់ ឬ ប្ទ្ពយតេ ល់ខាួនរបរ់និលោជិត ឬតប្មូវឲ្យពួកលគផតល់ការ
ធានាណមយួ និងមិនអាចដកហូត ឬ យកមករកាទុ្កអតតរញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬឯកស្ថរដបទ្ណមួយរបរ់
ពកួលគលែយី។ 

៥.១.២.៦ ការទូ្ទាត់ប្បាក់កបប្មដល់និលោជិត ប្តូវលធាីលែងី ប្របតាមកិចចរនាការងារតាមលពលកំណ្ត់ 
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លហយីប្បាក់កបប្មមិនប្តូវទាបជាងរតង់ោរអបបបរម្លឡដលម្លនលៅមូលោឋ នបនប្បលទ្រលនាោះលែយី។ កាុង
ករណី្អនុវតតប្បាក់កបប្មតាមលទ្ធផល ឬតាមបរមិ្លណ្ឡដលលក់ោច់ រហប្ោរប្តូវធានាភាពប្របចាប់ 
និងលហតុផលបនកូតាផលិផល។ 

៥.១.២.៧ ការបលងាីតរហជីពកមមករ គរួបានទ្ទ្ួលការោបំ្ទ្ អនុលោមតាមចាប់ ក់ព័នធ លដីមបកីារ រ
ផលប្បលោជន៍របរ់និលោជិត។ 

៥.១.២.៨ ប្តូវផតល់លកខខណ្ឌ ការងារលអរប្ម្លប់និលោជិក លដីមបកីារ ររុខភាព និងរុវតាិភាពរបរ់
និលោជិត។ គរួម្លនការជូនដំណឹ្ងបានចារ់ោរ់ដល់និលោជិត អំពីហានិភ័យឡដលទាក់ទ្ងនឹងរុខ
ភាពនិងរុវតាិភាព និងវធិានការបនាេ ន់ោក់ឲ្យអនុវតតរប្ម្លប់ប្ពឹតតិការណ៍្ឡដលមិនបានរពឹំងទុ្ក។ 

៥.១.២.៩ គរួផតល់បគគបណ្តុ ោះបណត លជំនាញ និងការអប់របំឡនាមរប្ម្លប់និលោជិត។ លៅលពលអនុវតតបាន 
ប្តូវជយួបលងាីតមូលនិធិវគគបណ្តុ ោះបណត ល លដីមបជីយួនិលោជិតលរៀបចំឡផនការអភិវឌ្ឍន៍អាជីពរបរ់ខាួន។ 

៥.១.២.១០ គរួផតល់ឲ្យនិលោជិតនូវប្បាក់កបប្មរមរមយ និងលកខខណ្ឌ ការងាររមប្រប លោយពិចារណ 
និងោបំ្ទ្ប្គួស្ថរនិលោជិត និងតនួាទី្របរ់ពួកលគកាុងរងគមផងឡដរ។ គរួផតល់ការយកចិតតទុ្កោក់ដល់
ប្គួស្ថរ និងលលីកទឹ្កចិតតនិលោជិត ប្ពមទាងំលធាីឲ្យម្លនតុលយភាពរវាងការងារនិងរលបៀបររ់លៅផងឡដរ។ 

៥.១.២.១១ គរួបលងាីតឲ្យម្លនមលធាបាយរប្ម្លប់ការប្បាប្រ័យទាក់ទ្ងប្បចាបំលៃ រប្ម្លប់និលោជិត លដីមបី
ធានាថា និលោជិតអាចប្បាប្រ័យទាក់ទ្ង ឬលលីកបណ្តឹ ងលៅថាា ក់ប្គប់ប្គងប្កុមហ ុន អំពីកងាោះអនុលោម
ភាពបនទំ្នុកចិតត និងយុតតិធម៌ និងមិនប្តូវខាា ចការរងរឹក ឡដលរមួទាងំ ការភ័យខាា ចបលណ្ត ញពីការងារ ឬ 
ការោក់ទ្ណ្ឌ កមមលររីលអីងដបទ្លទ្ៀតផងឡដរ។ 

៥.១.៣ កិចចរហប្បតិបតតិការជាមយួអងគការរងគមរុីវលិ 

ប្កុមហ ុនប្តូវគិតគូរប្គប់ប្ជុងលប្ជាយអំពីឥទ្ធិពលតេ ល់ និងប្បលោលបនអងគការរងគមរុីវលិមកលលីគលប្ម្លង
លរាីរុំ លធាីការអនុវតតការពិលប្ោោះលោបល់ បលងាីតយនតការប្បាប្រ័យទាងំទាង និងកស្ថងភាពជាបដគូស្ថរជី
វកមម និងភាពជាបដគូលៅកប្មិតខុរៗោា តាមការចាបំាច់។  

៥.២ ការទ្ទ្លួខុរប្តូវខាងបរសិ្ថា ន 
៥.២.១ ចំការលៅរ ូ 

៥.២.១.១ ប្តូវលរៀបចំឡផនការបរសិ្ថា នលពញលលញរប្ម្លប់ចំការលៅរ ូ ឡដលរមួទាងំ ប៉ាុឡនតមិនកំហតិប្តឹម 
ការលប្ជីរលររីពូជកាូនលៅរ ូរមប្រប កិចចការ រប្បលភទ្រតាបប្ព និងរុកខជាតិបប្ពឡដលម្លនលោយកប្មនិង
ជិតផុតពូជ រលបៀងជីវចប្មុោះ តំបន់ប្ទ្នាប់បប្ពល /ីប្កវាត់បប្ពល  ីលដីមបឡីញកកឡនាងោ ំោច់លចញពីភូមិ ការ
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ប្គប់ប្គងទី្ជប្ម្លល គលប្ម្លងអភិរកសដី និងទឹ្ក និងកាត់បនាយការលប្បីប្បារ់ថាា គីំមី។ ប្តូវធានាឲ្យម្លនការ
លោរពលោលការណ៍្”តុលយភាពបាត់បង់បប្ពល រូីនយ” អនុលោមភាពជាមយួចាប់និងបទ្បបញ្ាតតិរតីពីកិចច
ការ របប្ពល  ី ការ របប្ពធមមជាតិ និងហាមឃាត់ការបំតា ញបប្ពលដីម និងអភិរកសតំបន់លអកូែូរុីផុយ
ប្រួយ តំបន់ឡដលម្លនគុណ្តបមាខពរ់រប្ម្លប់ការអភិរកស និងកឡនាងម្លនរតុកកាបូនខពរ់។ 

៥.២.១.២ ចូរលប្បីប្បារ់វធីិរមប្របរប្ម្លប់ការរានឆ្ា រដី លោយឡផអកលលីលកខខណ្ឌ ភូមិស្ថស្ររតបនដី និង
ប្បលភទ្ដី និងប្តូវបលងាីតប្បព័នធោលំៅរ ូឲ្យបានរមប្រប លោយប្តូវគិតគូរពីលកខខណ្ឌ លៅមូលោឋ ន។ គរួោំ
តាមឡខសរយៈកំពរ់រប្ម្លប់កឡនាងឡដលម្លនចំលណតខាា ងំ ករិ-រុកខកមមជាមួយរចនារមព័នធលដីមល +ីរុកខ
ជាតិបប្ពរាត+តិណ្លទ្រ និងគប្មបដី លដីមបឡីកលំអជីវចប្មុោះឡដលបានោ ំ ឡលរកាជីជាតិដី ទ្ប់ស្ថា ត់ការ
ហូរលប្ចាោះ កាត់បនាយកតាត ចបប្ង និងជំងឺ ពប្ងីកជីវចប្មុោះ និងជយួដល់មុខងារលអកូែែូរុីបនចំការ។ 

៥.២.១.៣ កាុងករណី្ម្លនលប្ោោះរាងំរៃួត ទឹ្កជំនន់ ពយុោះទី្ផុង ការប្ប មនឹងពនាឺបលៃខាា ងំ ការខូចខាតលោយ
ស្ថរកំណ្កទឹ្ករលនសមី និងប្ពឹតតិការណ៍្អាការធាតុធៃន់ធៃរដបទ្លទ្ៀត ចូររង់ប្បព័នធលោោះទឹ្ក និងអនុវតត
វធិានការទ្ប់ស្ថា ត់លផសងលទ្ៀតឡដលម្លនប្បរិទ្ធភាព រប្ម្លប់ការោលំៅតាមចលនាា ោះ ការប្បមូលយកជ័រនិង
កិចចការ រពលកមម លដីមបទី្ប់ស្ថា ត់ និងកាត់បនាយហានិភ័យឡដល ក់ព័នធដបទ្លទ្ៀត។ 

៥.២.១.៤ លៅកាុងប្បព័នធប្គប់ប្គងចំការ គរួពិចារណទិ្ដឋភាពនានា ដូចជា ឥទ្ធិពលបនពនាឺប្ពោះអាទិ្តយ ការ
លោោះទឹ្កលភាៀង ការលចៀរជ័រ រុខភាពនិងរុវតាិភាពកមមករ លដីមបកីាត់បនាយហានិភ័យនិងពប្ងីកប្បរិទ្ធផល។ 

៥.២.១.៥ ចំការលៅរ ូប្តូវឡតោលំែងីវញិ លោយអនុលោមតាមទ្ម្លា ប់លអបនរុវុឌ្ឍកិមម លដីមបធីានាតុលយភាព
បនទំ្នាក់ទំ្នងរវាងផលចំលណ្ញ និងការអភិវឌ្ឍលោយចីរភាព។ លដីមបជីាប្បលោជន៍បនការស្ថត របប្ពលែងី
វញិ លគគរួឡតោលំៅរ ូលែងីវញិលៅកាុងចំការចារ់ៗ តាមវធីិវទិ្ាស្ថស្ររត និងរមប្រប លោយលប្បីវធីិោឆំ្ា រ់ 
ការោបំនត និងការោជំារងាិលជំុ។ កាុងករណី្ម្លនជំងឺឡដលមិនអាចប្គប់ប្គងបាន គរួពិចារណអំពីការោជំា       
រងាិលជំុរប្ម្លប់រយៈលពលឡវង ឬការស្ថត របប្ពល លីែងីវញិ។ 

៥.២.២ លរាងចប្កឡកបចាលៅរ ូលៅ 

៥.២.២.១ ប្តូវធានាឲ្យម្លនធនធានដូចជា វតាុធាតុលដីមលៅ លរវាកមមស្ថធារណ្ៈ និងមលធាបាយដឹក
ជញ្ាូ ន និងប្តូវពិចារណវតតម្លនធនធានទឹ្ក លដីមបឲី្យលរាងចប្កប្បតិបតតិការបានោ៉ា ងម្លនប្បរិទ្ធភាព។ 

៥.២.២.២ គរួអនុវតតវធីិប្បប្ពឹតតកមមរំអាចរំណ្ល់រាវ និងឡកបចារំណ្ល់រាវរប្ម្លប់ការលប្បីប្បារ់លែងីវញិ 
លដីមបកីាត់បនាយផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា ន។ 

៥.២.២.៣ ប្តូវលធាីការប្បមូលរំណ្ល់ឧរម័ន ប្បប្ពឹតតកមមរំអាត និងប្គប់ប្គងការបលញ្ចញលចាល លដីមបកីាត់
បនាយផលប៉ាោះ ល់មកលលីបរសិ្ថា នជំុវញិ 
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៥.២.២.៤ ការលចាលរណំ្ល់រងឹប្តូវលោរពតាមលកខខណ្ឌ តប្មូវខាងបរសិ្ថា នឡដល ក់ព័នធ លោយធានាថា 
ពំុម្លនការបំពុលជាបនតលែយី។ 

៥.២.២.៥ ការរតុកទុ្កលៅរ ូកាុងឃាា ងំឡចកលចញជាពីរឡបប៖ វតាុធាតុលដីមលៅ និងផលិតផលរលប្មច។ គរួ
ឡតបានប្គប់ប្គងផលប៉ាោះ ល់បនការរតុកទុ្កកាុងឃាា ងំមកលលីបរសិ្ថា ន ឡដលរមួទាងំ ផលប៉ាោះ ល់បនទី្ោន
ោក់វតាុធាតុលដីម មកលលីទី្ជំុវញិឲ្យម្លនប្បរិទ្ធភាព លហយីឃាា ងំគរួឡតរាិតលៅកាុងចម្លៃ យរមប្របពីកឡនាង
តាងំទី្លំលៅរបរ់ប្បជាជន។ 

៥.២.២.៦ លៅលពលឡដលចាបំាច់ប្តូវជរួជុល ឬពប្ងីកលរាងចប្កចារ់ ប្បការចាបំាច់គឺប្តូវវភិាគប្បរិទ្ធភាព
បនបរកិាខ រ និងរមបទានានា លធាីការវាយតបមាផលប៉ាោះ ល់មកលលីបរសិ្ថា ន និងវភិាគតប្មូវការ និងវតតម្លនបន
ធនធានខុរៗោា  (ដូចជា វតាុធាតុលដីម លមៅ និងការដឹកជញ្ាូ ន) លដីមបធីានាប្បតិបតតិការជាប្បប្កតី។ 

៥.៣ ការទ្ទ្លួខុរប្តូវខាងលរដឋកចិច 
៥.៣.១ ការជប្មុញការអភិវឌ្ឍលរដឋកិចច 

៥.៣.១.១ ប្តូវជប្មុញការអភិវឌ្ឍរងគម និងលរដឋកិចចលៅកាុងកឡនាង និងរហគមន៍នានាជំុវញិប្បតិបតតិការ
ចំការលៅរ ូ។ តាមរយៈការវនិិលោគនិងរកមមភាពធុរកិចច ប្តូវបលងាីនផលចំណូ្លលរដឋកិចចបនអងគភាពឡដល
លធាីការវនិិលោគ និងនិលោកជិត និងរហគមន៍មូលោឋ ន។ ប្តូវជយួជនប្កីប្ក លៅទូ្ទាងំការអភិវឌ្ឍរហ
គមន៍។ ប្តូវបលងាីនកាោនុវតតិភាពមុខរបរ និងរមួចំឡណ្កចំល ោះការអភិវឌ្ឍលរដឋកិចច។ ជាក់ឡរតង ប្តូវយក
ចិតតទុ្កោក់ចំល ោះផលចំលណ្ញលរដឋកិចចរប្ម្លប់ករិករតូចតាច លៅកាុងករណី្អាចលធាីបាន អាចផតល់
ជំនយួបលចចកលទ្រ តាមរយៈរកមមភាពអនុវតតបងាា ញ លដីមបជំីរុញការអភិវឌ្ឍលរដឋកិចចបនករិករតូចតាច។ 

៥.៣.១.២ ប្តូវជប្មុញការអភិវឌ្ឍលរដឋកិចចបរសិ្ថា ន។ ប្តូវយកចិតតទុ្កោក់ចំល ោះផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា នបនចំ
ការឯកវបបកមម តាមរយៈកាវនិិលោគ និងរកមមភាពធុរកិចច។ ប្តូវប្បកាន់យកលរដឋកិចចបប្ពល ចីប្មុោះ និងគំរូ
លរដឋកិចចបបតងដបទ្លទ្ៀត និងគំរូលរដឋកិចចវលិជំុ។ ប្តូវចាត់វធិានការរកមមឡដលទាក់ទ្ងនឹងការអភិរកសដី 
និងទឹ្ក ការឡប្បប្បួលអាការធាតុ ការលប្បីប្បារ់គីមី ជីវចប្មុោះ កិចចការ របប្ពល  ីនិងការលប្បីប្បារ់ធនធាន
ឲ្យបានលពញលលញ លដីមបឡីកលំអបរសិ្ថា នោ៉ា ងរកមម និងជប្មុញការអភិវឌ្ឍលរដឋកិចចបរសិ្ថា លៅមូលោឋ ន។ 

៥.៣.១.៣ ចូរឡកលំអនវានុវតតន៍ តាមរយៈការវនិិលោគ និងរកមមភាពធុរកិចច និងជប្មុញការអនុវតតបលចចក
វទិ្ាលមីៗ ដំលណី្រការលមីៗ និងបរកិាខ រលមីៗ។ ចូរឡកលំអឡខសចងាា ក់ផគត់ផគង់ លោយផតល់កម្លា ងំជប្មុញឲ្យម្លនការ
អភិវឌ្ឍឧរាហកមមខុរៗោា  និងឡចករឡំលកផលពីនវានុវតតន៍ ជាមយួអាជាា ធរមូលោឋ ន ឡដលទាក់ទ្ងនឹង
ឧរាហកមម និងករិករតូចតាច។ 

៥.៣.១៤ ចូររកាអនុលោមភាពជាមយួចាប់នានាលៅកាុងប្បលទ្រជាម្លច រ់ផេោះ និងកឡនាងប្បតិបតតិការនានា 
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ប្គប់ប្គងទី្ជប្ម្លល គលប្ម្លងអភិរកសដី និងទឹ្ក និងកាត់បនាយការលប្បីប្បារ់ថាា គីំមី។ ប្តូវធានាឲ្យម្លនការ
លោរពលោលការណ៍្”តុលយភាពបាត់បង់បប្ពល រូីនយ” អនុលោមភាពជាមយួចាប់និងបទ្បបញ្ាតតិរតីពីកិចច
ការ របប្ពល  ី ការ របប្ពធមមជាតិ និងហាមឃាត់ការបំតា ញបប្ពលដីម និងអភិរកសតំបន់លអកូែូរុីផុយ
ប្រួយ តំបន់ឡដលម្លនគុណ្តបមាខពរ់រប្ម្លប់ការអភិរកស និងកឡនាងម្លនរតុកកាបូនខពរ់។ 

៥.២.១.២ ចូរលប្បីប្បារ់វធីិរមប្របរប្ម្លប់ការរានឆ្ា រដី លោយឡផអកលលីលកខខណ្ឌ ភូមិស្ថស្ររតបនដី និង
ប្បលភទ្ដី និងប្តូវបលងាីតប្បព័នធោលំៅរ ូឲ្យបានរមប្រប លោយប្តូវគិតគូរពីលកខខណ្ឌ លៅមូលោឋ ន។ គរួោំ
តាមឡខសរយៈកំពរ់រប្ម្លប់កឡនាងឡដលម្លនចំលណតខាា ងំ ករិ-រុកខកមមជាមួយរចនារមព័នធលដីមល +ីរុកខ
ជាតិបប្ពរាត+តិណ្លទ្រ និងគប្មបដី លដីមបឡីកលំអជីវចប្មុោះឡដលបានោ ំ ឡលរកាជីជាតិដី ទ្ប់ស្ថា ត់ការ
ហូរលប្ចាោះ កាត់បនាយកតាត ចបប្ង និងជំងឺ ពប្ងីកជីវចប្មុោះ និងជយួដល់មុខងារលអកូែែូរុីបនចំការ។ 

៥.២.១.៣ កាុងករណី្ម្លនលប្ោោះរាងំរៃួត ទឹ្កជំនន់ ពយុោះទី្ផុង ការប្ប មនឹងពនាឺបលៃខាា ងំ ការខូចខាតលោយ
ស្ថរកំណ្កទឹ្ករលនសមី និងប្ពឹតតិការណ៍្អាការធាតុធៃន់ធៃរដបទ្លទ្ៀត ចូររង់ប្បព័នធលោោះទឹ្ក និងអនុវតត
វធិានការទ្ប់ស្ថា ត់លផសងលទ្ៀតឡដលម្លនប្បរិទ្ធភាព រប្ម្លប់ការោលំៅតាមចលនាា ោះ ការប្បមូលយកជ័រនិង
កិចចការ រពលកមម លដីមបទី្ប់ស្ថា ត់ និងកាត់បនាយហានិភ័យឡដល ក់ព័នធដបទ្លទ្ៀត។ 

៥.២.១.៤ លៅកាុងប្បព័នធប្គប់ប្គងចំការ គរួពិចារណទិ្ដឋភាពនានា ដូចជា ឥទ្ធិពលបនពនាឺប្ពោះអាទិ្តយ ការ
លោោះទឹ្កលភាៀង ការលចៀរជ័រ រុខភាពនិងរុវតាិភាពកមមករ លដីមបកីាត់បនាយហានិភ័យនិងពប្ងីកប្បរិទ្ធផល។ 

៥.២.១.៥ ចំការលៅរ ូប្តូវឡតោលំែងីវញិ លោយអនុលោមតាមទ្ម្លា ប់លអបនរុវុឌ្ឍកិមម លដីមបធីានាតុលយភាព
បនទំ្នាក់ទំ្នងរវាងផលចំលណ្ញ និងការអភិវឌ្ឍលោយចីរភាព។ លដីមបជីាប្បលោជន៍បនការស្ថត របប្ពលែងី
វញិ លគគរួឡតោលំៅរ ូលែងីវញិលៅកាុងចំការចារ់ៗ តាមវធីិវទិ្ាស្ថស្ររត និងរមប្រប លោយលប្បីវធីិោឆំ្ា រ់ 
ការោបំនត និងការោជំារងាិលជំុ។ កាុងករណី្ម្លនជំងឺឡដលមិនអាចប្គប់ប្គងបាន គរួពិចារណអំពីការោជំា       
រងាិលជំុរប្ម្លប់រយៈលពលឡវង ឬការស្ថត របប្ពល លីែងីវញិ។ 

៥.២.២ លរាងចប្កឡកបចាលៅរ ូលៅ 

៥.២.២.១ ប្តូវធានាឲ្យម្លនធនធានដូចជា វតាុធាតុលដីមលៅ លរវាកមមស្ថធារណ្ៈ និងមលធាបាយដឹក
ជញ្ាូ ន និងប្តូវពិចារណវតតម្លនធនធានទឹ្ក លដីមបឲី្យលរាងចប្កប្បតិបតតិការបានោ៉ា ងម្លនប្បរិទ្ធភាព។ 

៥.២.២.២ គរួអនុវតតវធីិប្បប្ពឹតតកមមរំអាចរំណ្ល់រាវ និងឡកបចារំណ្ល់រាវរប្ម្លប់ការលប្បីប្បារ់លែងីវញិ 
លដីមបកីាត់បនាយផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា ន។ 

៥.២.២.៣ ប្តូវលធាីការប្បមូលរំណ្ល់ឧរម័ន ប្បប្ពឹតតកមមរំអាត និងប្គប់ប្គងការបលញ្ចញលចាល លដីមបកីាត់
បនាយផលប៉ាោះ ល់មកលលីបរសិ្ថា នជំុវញិ 

24 
 

៥.២.២.៤ ការលចាលរណំ្ល់រងឹប្តូវលោរពតាមលកខខណ្ឌ តប្មូវខាងបរសិ្ថា នឡដល ក់ព័នធ លោយធានាថា 
ពំុម្លនការបំពុលជាបនតលែយី។ 

៥.២.២.៥ ការរតុកទុ្កលៅរ ូកាុងឃាា ងំឡចកលចញជាពីរឡបប៖ វតាុធាតុលដីមលៅ និងផលិតផលរលប្មច។ គរួ
ឡតបានប្គប់ប្គងផលប៉ាោះ ល់បនការរតុកទុ្កកាុងឃាា ងំមកលលីបរសិ្ថា ន ឡដលរមួទាងំ ផលប៉ាោះ ល់បនទី្ោន
ោក់វតាុធាតុលដីម មកលលីទី្ជំុវញិឲ្យម្លនប្បរិទ្ធភាព លហយីឃាា ងំគរួឡតរាិតលៅកាុងចម្លៃ យរមប្របពីកឡនាង
តាងំទី្លំលៅរបរ់ប្បជាជន។ 

៥.២.២.៦ លៅលពលឡដលចាបំាច់ប្តូវជរួជុល ឬពប្ងីកលរាងចប្កចារ់ ប្បការចាបំាច់គឺប្តូវវភិាគប្បរិទ្ធភាព
បនបរកិាខ រ និងរមបទានានា លធាីការវាយតបមាផលប៉ាោះ ល់មកលលីបរសិ្ថា ន និងវភិាគតប្មូវការ និងវតតម្លនបន
ធនធានខុរៗោា  (ដូចជា វតាុធាតុលដីម លមៅ និងការដឹកជញ្ាូ ន) លដីមបធីានាប្បតិបតតិការជាប្បប្កតី។ 

៥.៣ ការទ្ទ្លួខុរប្តូវខាងលរដឋកចិច 
៥.៣.១ ការជប្មុញការអភិវឌ្ឍលរដឋកិចច 

៥.៣.១.១ ប្តូវជប្មុញការអភិវឌ្ឍរងគម និងលរដឋកិចចលៅកាុងកឡនាង និងរហគមន៍នានាជំុវញិប្បតិបតតិការ
ចំការលៅរ ូ។ តាមរយៈការវនិិលោគនិងរកមមភាពធុរកិចច ប្តូវបលងាីនផលចំណូ្លលរដឋកិចចបនអងគភាពឡដល
លធាីការវនិិលោគ និងនិលោកជិត និងរហគមន៍មូលោឋ ន។ ប្តូវជយួជនប្កីប្ក លៅទូ្ទាងំការអភិវឌ្ឍរហ
គមន៍។ ប្តូវបលងាីនកាោនុវតតិភាពមុខរបរ និងរមួចំឡណ្កចំល ោះការអភិវឌ្ឍលរដឋកិចច។ ជាក់ឡរតង ប្តូវយក
ចិតតទុ្កោក់ចំល ោះផលចំលណ្ញលរដឋកិចចរប្ម្លប់ករិករតូចតាច លៅកាុងករណី្អាចលធាីបាន អាចផតល់
ជំនយួបលចចកលទ្រ តាមរយៈរកមមភាពអនុវតតបងាា ញ លដីមបជំីរុញការអភិវឌ្ឍលរដឋកិចចបនករិករតូចតាច។ 

៥.៣.១.២ ប្តូវជប្មុញការអភិវឌ្ឍលរដឋកិចចបរសិ្ថា ន។ ប្តូវយកចិតតទុ្កោក់ចំល ោះផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា នបនចំ
ការឯកវបបកមម តាមរយៈកាវនិិលោគ និងរកមមភាពធុរកិចច។ ប្តូវប្បកាន់យកលរដឋកិចចបប្ពល ចីប្មុោះ និងគំរូ
លរដឋកិចចបបតងដបទ្លទ្ៀត និងគំរូលរដឋកិចចវលិជំុ។ ប្តូវចាត់វធិានការរកមមឡដលទាក់ទ្ងនឹងការអភិរកសដី 
និងទឹ្ក ការឡប្បប្បួលអាការធាតុ ការលប្បីប្បារ់គីមី ជីវចប្មុោះ កិចចការ របប្ពល  ីនិងការលប្បីប្បារ់ធនធាន
ឲ្យបានលពញលលញ លដីមបឡីកលំអបរសិ្ថា នោ៉ា ងរកមម និងជប្មុញការអភិវឌ្ឍលរដឋកិចចបរសិ្ថា លៅមូលោឋ ន។ 

៥.៣.១.៣ ចូរឡកលំអនវានុវតតន៍ តាមរយៈការវនិិលោគ និងរកមមភាពធុរកិចច និងជប្មុញការអនុវតតបលចចក
វទិ្ាលមីៗ ដំលណី្រការលមីៗ និងបរកិាខ រលមីៗ។ ចូរឡកលំអឡខសចងាា ក់ផគត់ផគង់ លោយផតល់កម្លា ងំជប្មុញឲ្យម្លនការ
អភិវឌ្ឍឧរាហកមមខុរៗោា  និងឡចករឡំលកផលពីនវានុវតតន៍ ជាមយួអាជាា ធរមូលោឋ ន ឡដលទាក់ទ្ងនឹង
ឧរាហកមម និងករិករតូចតាច។ 

៥.៣.១៤ ចូររកាអនុលោមភាពជាមយួចាប់នានាលៅកាុងប្បលទ្រជាម្លច រ់ផេោះ និងកឡនាងប្បតិបតតិការនានា 
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និងលផេរលៅតាមលពលលវោ នូវផលចំលណ្ញពីការវនិិលោគ លដីមបធីានាឲ្យម្លនផលចំលណ្ញពីការវនិិលោគ
លដីមទុ្ន។ ចូរោក់ឲ្យអនុវតតវធិានការនានា លដីមបធីានាថា បដគូកាុងធុរកិចច លធាីប្បតិបតតិការប្របជាមយួចាប់
និងបទ្បបញ្ាតតិនានាឡដលលៅជាធរម្លនទាងំអរ់ និងលោលការណ៍្បនលោលការណ៍្ឡណ្នាលំនោះ។ 

៥.៣.២ ការរកាទ្ម្លា ប់លអកាុងធុរកិចច 

ប្តូវរកាការបញ្ញា ទិ្ញរមប្របកាុងទី្ផារ និងកំណ្ត់អតដរញ្ញា ណ្ឥរោិបលតត ច់មុខ និងភាពប្បកតួ
ប្បឡជងស្ថា ប់ររ់។ល។ ចូរទ្ប់ស្ថា ត់ និងប្តួតពិនិតយអំលពីរូកបា៉ា ន់ឡដលអាចលកីតម្លន ឬទ្ប្មង់នានាបនអំលពី
ពុករលួយលៅកាុងអំែុងលពលប្បតិបតតិការ។ ចូរវភិាគទី្ផារ និងចាប់ប្បតិបតតិការលរដឋកិចចតាមឡបបវទិ្ា
ស្ថស្ររត លដីមបជីយួធានាថា ទី្ផារប្បតិបតតិការតាមឡបបបទ្រមប្របនិងជាវជិាម្លន។ 

៥.៣.៣ ការបង់ និងទ្ទ្លួពនធ និងអាករនានាប្របតាមចាប់ 

ប្តូវបង់ពនធ និងអាករនានា ប្របតាមបទ្បបញ្ាតតិរបរ់ប្បលទ្រលនាោះ។ ជាក់ឡរតង គរួលធាីការកត់រំោល់ថា 
លៅរ ូធមមជាតិ គឺជាករិផល និងក៏ជាវតាុធាតុលដីមរប្ម្លប់ឧរាហកមមផងឡដរ និងក៏ជាផលិតផលហរិញ្ា
វតាុឡដរ។ កាុងន័យលនោះ វាអាចជាកមមវតាុបនការបង់ពនធ និងអាករនានា ឡដលរមួទាងំ ពនធ និងកបប្មករិកមម ពនធ
និងកបប្មប្បតិបតតិការរប្ម្លប់ផលិតផលឧរាហកមម ពនធ និងកបប្មរប្ម្លប់ផលិតផលហរិញ្ាវតាុ ពនធ និង
កបប្មលលីការបំពុល។
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ឧបសម្ព័នធ  
 

ឧបរមពន័ធ ១. អាកឡដលបានរមួវភិាគទានចលំ ោះលោលការណ៍្ឡណ្នាលំនោះ 
ការប្ស្ថវប្ជាវលនោះ និងការលរៀបចំលោលការណ៍្ឡណ្នាលំនោះ បានចាត់ឡចងលោយរភា ណិ្ជាកមមចិនខាងការ
នាចូំល និងនាលំចញលោហធាតុ ឡរ ៉ា និងគីមី (CCCMC)។ លយងីរូមឡលាងអំណ្រគុណ្ចំល ោះលោក Feng Chen 
ប្បធានរភា CCCMC និងលោក Zhonghui Liu អនុប្បធានឡដលបានផតល់ការឡណ្នានិំងការោបំ្ទ្។ ប្កុម
ការងាររាូលឡដលប្តូវបានប្បគល់ភារៈកិចចឲ្យលរៀបចំលោលការណ៍្ឡណ្នាលំនោះ ដឹកនាលំោយលោក Lihui Sun 

មកពីរភា ណិ្ជាកមមចិនខាងឡផាកនាចូំល និងនាលំចញលោហធាតុ ឡរ ៉ា និងគីមី។ ប្កុមការងាររាូលលនោះម្លន
អាកជំនាញការដូចតលៅ (ពំុបានោក់តាមលំោប់លែយី)៖ លោកប្រី Jiangtao Wu មកពីវទិ្ាស្ថា ន
ប្ស្ថវប្ជាវ និងរចនាបលឧរាហកមមលៅរ ូបនទី្ប្កុងលប៉ាកាងំ លោក Jianchu Xu មកពីវទិ្ាស្ថា នរុកខស្ថស្ររត
គុនមីង (រភាវទិ្ាស្ថស្ររតចិន) លោកប្រី Yufang Su មកពីមជឈមណ្ឌ លករិ-រុកខកមមពិភពលោក លោកប្រី 
Li Li មកពីរកលវទិ្ាល័យធុរកិចចនិងលរដឋកិចចអនតរជាតិ លោក Qiubo Chen មកពីរភាវទិ្ាស្ថស្ររត
ករិកមមប្តូពិកចិន លោក Xiaohui Liang មកពីមជឈមណ្ឌ លព័ត៌ម្លនវាយនភណ្ឌ ចិន លោក Peiyuan Guo 

និងលោក Hongfu Zhang មកពី Syntao, អាកជំនាញការឯករាជយមកពីប្បលទ្រម្ល៉ា លែរុី លោក 

Sivakumaran និងអាកជំនាញការមកពីអងគការកាូបលវតីឡណ្រ។ ប្កុមអាកផតល់លោបល់រមួម្លន ប្បធានប្កុម 
និងអាកជំនាញការមកពីរម្លគមនលៅរ ូធមមជាតិចិន វទិ្ាស្ថា នទ្ទ្លួខុរប្តូវរងគមបនស្ថជីវកមម 
Rongzhi បនទី្ប្កុងលប៉ាកាងំ ប្កុមឧរាហកមមលៅរ ូបហណន បនប្បលទ្រចិន។
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និងលផេរលៅតាមលពលលវោ នូវផលចំលណ្ញពីការវនិិលោគ លដីមបធីានាឲ្យម្លនផលចំលណ្ញពីការវនិិលោគ
លដីមទុ្ន។ ចូរោក់ឲ្យអនុវតតវធិានការនានា លដីមបធីានាថា បដគូកាុងធុរកិចច លធាីប្បតិបតតិការប្របជាមយួចាប់
និងបទ្បបញ្ាតតិនានាឡដលលៅជាធរម្លនទាងំអរ់ និងលោលការណ៍្បនលោលការណ៍្ឡណ្នាលំនោះ។ 

៥.៣.២ ការរកាទ្ម្លា ប់លអកាុងធុរកិចច 

ប្តូវរកាការបញ្ញា ទិ្ញរមប្របកាុងទី្ផារ និងកំណ្ត់អតដរញ្ញា ណ្ឥរោិបលតត ច់មុខ និងភាពប្បកតួ
ប្បឡជងស្ថា ប់ររ់។ល។ ចូរទ្ប់ស្ថា ត់ និងប្តួតពិនិតយអំលពីរូកបា៉ា ន់ឡដលអាចលកីតម្លន ឬទ្ប្មង់នានាបនអំលពី
ពុករលួយលៅកាុងអំែុងលពលប្បតិបតតិការ។ ចូរវភិាគទី្ផារ និងចាប់ប្បតិបតតិការលរដឋកិចចតាមឡបបវទិ្ា
ស្ថស្ររត លដីមបជីយួធានាថា ទី្ផារប្បតិបតតិការតាមឡបបបទ្រមប្របនិងជាវជិាម្លន។ 

៥.៣.៣ ការបង់ និងទ្ទ្លួពនធ និងអាករនានាប្របតាមចាប់ 

ប្តូវបង់ពនធ និងអាករនានា ប្របតាមបទ្បបញ្ាតតិរបរ់ប្បលទ្រលនាោះ។ ជាក់ឡរតង គរួលធាីការកត់រំោល់ថា 
លៅរ ូធមមជាតិ គឺជាករិផល និងក៏ជាវតាុធាតុលដីមរប្ម្លប់ឧរាហកមមផងឡដរ និងក៏ជាផលិតផលហរិញ្ា
វតាុឡដរ។ កាុងន័យលនោះ វាអាចជាកមមវតាុបនការបង់ពនធ និងអាករនានា ឡដលរមួទាងំ ពនធ និងកបប្មករិកមម ពនធ
និងកបប្មប្បតិបតតិការរប្ម្លប់ផលិតផលឧរាហកមម ពនធ និងកបប្មរប្ម្លប់ផលិតផលហរិញ្ាវតាុ ពនធ និង
កបប្មលលីការបំពុល។
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ឧបសម្ព័នធ  
 

ឧបរមពន័ធ ១. អាកឡដលបានរមួវភិាគទានចលំ ោះលោលការណ៍្ឡណ្នាលំនោះ 
ការប្ស្ថវប្ជាវលនោះ និងការលរៀបចំលោលការណ៍្ឡណ្នាលំនោះ បានចាត់ឡចងលោយរភា ណិ្ជាកមមចិនខាងការ
នាចូំល និងនាលំចញលោហធាតុ ឡរ ៉ា និងគីមី (CCCMC)។ លយងីរូមឡលាងអំណ្រគុណ្ចំល ោះលោក Feng Chen 
ប្បធានរភា CCCMC និងលោក Zhonghui Liu អនុប្បធានឡដលបានផតល់ការឡណ្នានិំងការោបំ្ទ្។ ប្កុម
ការងាររាូលឡដលប្តូវបានប្បគល់ភារៈកិចចឲ្យលរៀបចំលោលការណ៍្ឡណ្នាលំនោះ ដឹកនាលំោយលោក Lihui Sun 

មកពីរភា ណិ្ជាកមមចិនខាងឡផាកនាចូំល និងនាលំចញលោហធាតុ ឡរ ៉ា និងគីមី។ ប្កុមការងាររាូលលនោះម្លន
អាកជំនាញការដូចតលៅ (ពំុបានោក់តាមលំោប់លែយី)៖ លោកប្រី Jiangtao Wu មកពីវទិ្ាស្ថា ន
ប្ស្ថវប្ជាវ និងរចនាបលឧរាហកមមលៅរ ូបនទី្ប្កុងលប៉ាកាងំ លោក Jianchu Xu មកពីវទិ្ាស្ថា នរុកខស្ថស្ររត
គុនមីង (រភាវទិ្ាស្ថស្ររតចិន) លោកប្រី Yufang Su មកពីមជឈមណ្ឌ លករិ-រុកខកមមពិភពលោក លោកប្រី 
Li Li មកពីរកលវទិ្ាល័យធុរកិចចនិងលរដឋកិចចអនតរជាតិ លោក Qiubo Chen មកពីរភាវទិ្ាស្ថស្ររត
ករិកមមប្តូពិកចិន លោក Xiaohui Liang មកពីមជឈមណ្ឌ លព័ត៌ម្លនវាយនភណ្ឌ ចិន លោក Peiyuan Guo 

និងលោក Hongfu Zhang មកពី Syntao, អាកជំនាញការឯករាជយមកពីប្បលទ្រម្ល៉ា លែរុី លោក 

Sivakumaran និងអាកជំនាញការមកពីអងគការកាូបលវតីឡណ្រ។ ប្កុមអាកផតល់លោបល់រមួម្លន ប្បធានប្កុម 
និងអាកជំនាញការមកពីរម្លគមនលៅរ ូធមមជាតិចិន វទិ្ាស្ថា នទ្ទ្លួខុរប្តូវរងគមបនស្ថជីវកមម 
Rongzhi បនទី្ប្កុងលប៉ាកាងំ ប្កុមឧរាហកមមលៅរ ូបហណន បនប្បលទ្រចិន។
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ឧបរមពន័ធ ២. បលចចករព័េ នងិនយិមនយ័  
 
ពិនិតយពិច័យ 

ដំលណី្រការលពញលលញឡបបគិតទុ្កជាមុនមយួ រប្ម្លប់កំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ផលប៉ាោះ ល់អវជិាម្លនរងគម 
បរសិ្ថា ន និងលរដឋកិចច ឡដលម្លនជាក់ឡរតង និងឡដលអាចលកីតម្លន បណត លពីការរលប្មច និងរកមមភាព
របរ់ស្ថា ប័នណមយួ លៅទូ្ទាងំវដតបនគលប្ម្លង ឬរកមមភាពរបរ់ស្ថា ប័នលនាោះ កាុងលោលលៅបលញ្ា ៀរ និង
កាត់បនាយផលប៉ាោះ ល់អវជិាម្លន។  
 
អាក ក់ព័នធ  
អាក ក់ព័នធណមយួលៅកាុងស្ថា ប័នមយួ គឺជាប្កុម ឬ បុគគល ឡដលអាចបងា ឬរងការប៉ាោះ ល់លោយរមិទ្ធ
ផលបនលោលបំណ្ងរបរ់ស្ថា ប័នលនាោះ។ 
 
កម្លា ងំជប្មុញ 
“កម្លា ងំជប្មុញ” គឺជាភាពខាា ងំឡដលម្លនអំណចកាុងការលធាីឲ្យម្លនឥទ្ធិពលមកលលីមនុរសដបទ្លទ្ៀត។ វា
ម្លនន័យថាជារមតាភាពកាុងការឡកឡប្បឥរោិបលមិនប្តឹមប្តូវឡដលបងាលោយ ឬ ឡដលលកីនលែងីលោយបដគូ
កាុងធុរកិចច។ 
 
ប្បព័នធោ ំ

ប្បព័នធចប្មុោះមយួឡដលម្លនរចនារមព័នធោលំៅរ ូធមមជាតិ ការចាត់ឡចង ប្បព័នធលធាីឲ្យលូតោរ់ និងវធីិោ។ំ 
វធីិោ ំរមួម្លន ការោជំារងាិលជំុ ការោបំនត ការោឆំ្ា រ់ ការោបំណត ក់លពល ការោចំប្មុោះ និងការោឡំតមយួ
មុខ។ ប្បព័នធោរំមប្រប គរួឡតបានលធាីលែងីលដីមបឲី្យម្លនការលប្បីប្បារ់ធនធានប្បកបលោយប្បរិទ្ធភាព
ខពរ់បំផុត ដូចជា ពនាឺ និងកំលៅ ចំហាយទឹ្ក ដី និងពលកមម និងគរួឡតអាចទ្ទ្លួបានអតាប្បលោជន៍ខពរ់
បំផុតខាងលអកូែូរុី និងរងគមលរដឋកិចច ពីផលិតកមមលៅរ ូធមមជាតិ លៅលប្កាមលកខខណ្ឌ លៅនឹងកឡនាង។ វា
ម្លនប្បលោជន៍កាុងការរប្មបរប្មួលដំណខុំរៗោា  លៅកាុងការោ ំ ឡដលរមួទាងំ លៅរ ូធមមជាតិ ដំណំ
លរដឋកិចច និងរតាចិញ្ច ឹម ទាងំដំណឡំដលអាចោលំលីដី និងដំណរំប្ម្លប់ឡកលំអដី លដីមបជីប្មុញការអភិ     
វឌ្ឍលពញលលញបនលៅរ ូធមមជាតិ ក៏ដូចជា ការចិញ្ច ឹមរតា ករិកមម និងបប្ពល ។ី 
  
លោលលៅអភិវឌ្ឍន៍លោយចីរភាពបនអ.រ.ប (SDGs)  

លៅកាុងកិចចប្បជំុកំពូលអ.រ.ប រតីពីការអភិវឌ្ឍលោយចីរភាព កាលពីឡខកញ្ញា ឆ្ា  ំ២០១៥ រលបៀបវារៈអភិវឌ្ឍ
ន៍លោយចីរភាពលមី ប្តូវបានអនុម័តលោយរម្លជិកចំនួន ១៩៣ បនអ.រ.ប ឡដលឡចងអំពីលោលលៅអភិវឌ្ឍ
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ន៍លោយចីរភាព (SDGs) ចំននួ ១៧ និងចំណុ្ចលៅចំននួ ១៦៩។ SDGs ចូលជាធរម្លនលៅបលៃទី្ ០១ ឡខមក
រា ឆ្ា  ំ២០១៦ លហយីវានឹងបនតផតល់ការឡណ្នារំប្ម្លប់លោលនលោបាយអភិវឌ្ឍន៍ និងផតល់មូលនិធិរប្ម្លប់
អំែុងឆ្ា  ំ២០១៦-២០៣០ បនាេ ប់ពីលោលលៅអភិវឌ្ឍន៍រហរសវតសរ។៍ SDGs និងចំណុ្ចលៅ ម្លនរុពល
ភាពរប្ម្លប់ការអនុវតតជារកលលលីពិភពលោក លោយគិតបញ្ចូ លស្ថា នភាពជាក់ឡរតងលៅថាា ក់ជាតិ រមតា
ភាព និងកប្មិតបនការអភិវឌ្ឍ និងការលោរពលោលនលោបាយ និងអាទិ្ភាពជាតិ។ វាម្លនលោលលៅរលប្មច
បានទិ្ដឋភាពបីបនការអភិវឌ្ឍលោយចីរភាព - កំលណី្នលរដឋកិចច និរនតរភាពបរសិ្ថា ន និងបរោិប័នារងគម។  
 
ជនជាតិលដីមភាគតិច 

លោយស្ថរឡតភាពចប្មុោះបនជនជាតិលដីមភាគតិច ស្ថា ប័នបនប្បព័នធអ.រ.បលៅពំុទាន់បានអនុម័តនិយមន័យ
ផាូវការមយួអំពី”ជនជាតិលដីមភាគតិច”លែយី។ ជាជំនួរ ប្បព័នធលនោះបានបលងាីនការយល់ដឹងទំ្លនីបមយួបន 
បលចចករ័ពេលនោះលោយឡផអកលលីចំណុ្ចនានាដូចតលៅ៖  

- រា័យអតតរញ្ញា ណ្កមម ជាជនជាតិលដីមភាគតិចលៅកប្មិតបុគគល និង 
- ការទ្ទ្លួយកលោយរហគមន៍ ជារម្លជិករបរ់ពកួលគ 
- ប្បវតតិហូរឡហរជាមយួរងគមលៅមុនរម័យអាណនិគមនិង/ឬមុនជនចំណូ្លប្រុកមកតាងំទី្

លំលៅ 
- ចំណ្ងទាក់ទ្ងជិតរាិទ្ធលៅនឹងឡដនដី និងធនធានធមមជាតិលៅជំុវញិលនាោះ 
- ប្បព័នធរងគម លរដឋកិចច និងនលោបាយោច់លោយឡែក 
- ភាស្ថ វបបធម៌ និងជំលនឿខុរឡបាកពីលគ 
- បលងាីតជាប្កុមភាគតិចលៅកាុងរងគម 
- រលប្មចឡលរកា និងបលងាីតបរសិ្ថា នបនបុពាបុរររបរ់ពួកលគ និង 
- ប្បព័នធឡដលម្លនប្បជាជន និងរហគមន៍ខុរឡបាកពីលគ។ 

 
ឡខសចងាា ក់តបមា 
និយមន័យពី ISO26000 ឡចងថា៖ 
លំោប់លំលោយបនរកមមភាពទាងំមូល ឬ ឡផាកនានាឡដលផតល់ ឬ ទ្ទ្លួតបមាកាុងទ្ប្មង់ជាផលិតផល 

(2.15) ឬលរវា (2.16) 

រំោល់ ១៖ ភាគីនានាឡដលផតល់តបមា រមួម្លន អាកផគត់ផគង់ កមមករមកពីប្បភពខាងលប្ៅ (2.27), អាកលៅ៉ា ការ
និងអាកដបទ្លទ្ៀត 
រំោល់ ២៖ ភាគីនានាឡដលទ្ទ្លួតបមា រមួម្លន អតិលិជន (2.3), អាកលប្បីប្បារ់ (2.2), អាកទិ្ញ រម្លជិក 
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ឧបរមពន័ធ ២. បលចចករព័េ នងិនយិមនយ័  
 
ពិនិតយពិច័យ 

ដំលណី្រការលពញលលញឡបបគិតទុ្កជាមុនមយួ រប្ម្លប់កំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ផលប៉ាោះ ល់អវជិាម្លនរងគម 
បរសិ្ថា ន និងលរដឋកិចច ឡដលម្លនជាក់ឡរតង និងឡដលអាចលកីតម្លន បណត លពីការរលប្មច និងរកមមភាព
របរ់ស្ថា ប័នណមយួ លៅទូ្ទាងំវដតបនគលប្ម្លង ឬរកមមភាពរបរ់ស្ថា ប័នលនាោះ កាុងលោលលៅបលញ្ា ៀរ និង
កាត់បនាយផលប៉ាោះ ល់អវជិាម្លន។  
 
អាក ក់ព័នធ  
អាក ក់ព័នធណមយួលៅកាុងស្ថា ប័នមយួ គឺជាប្កុម ឬ បុគគល ឡដលអាចបងា ឬរងការប៉ាោះ ល់លោយរមិទ្ធ
ផលបនលោលបំណ្ងរបរ់ស្ថា ប័នលនាោះ។ 
 
កម្លា ងំជប្មុញ 
“កម្លា ងំជប្មុញ” គឺជាភាពខាា ងំឡដលម្លនអំណចកាុងការលធាីឲ្យម្លនឥទ្ធិពលមកលលីមនុរសដបទ្លទ្ៀត។ វា
ម្លនន័យថាជារមតាភាពកាុងការឡកឡប្បឥរោិបលមិនប្តឹមប្តូវឡដលបងាលោយ ឬ ឡដលលកីនលែងីលោយបដគូ
កាុងធុរកិចច។ 
 
ប្បព័នធោ ំ

ប្បព័នធចប្មុោះមយួឡដលម្លនរចនារមព័នធោលំៅរ ូធមមជាតិ ការចាត់ឡចង ប្បព័នធលធាីឲ្យលូតោរ់ និងវធីិោ។ំ 
វធីិោ ំរមួម្លន ការោជំារងាិលជំុ ការោបំនត ការោឆំ្ា រ់ ការោបំណត ក់លពល ការោចំប្មុោះ និងការោឡំតមយួ
មុខ។ ប្បព័នធោរំមប្រប គរួឡតបានលធាីលែងីលដីមបឲី្យម្លនការលប្បីប្បារ់ធនធានប្បកបលោយប្បរិទ្ធភាព
ខពរ់បំផុត ដូចជា ពនាឺ និងកំលៅ ចំហាយទឹ្ក ដី និងពលកមម និងគរួឡតអាចទ្ទ្លួបានអតាប្បលោជន៍ខពរ់
បំផុតខាងលអកូែូរុី និងរងគមលរដឋកិចច ពីផលិតកមមលៅរ ូធមមជាតិ លៅលប្កាមលកខខណ្ឌ លៅនឹងកឡនាង។ វា
ម្លនប្បលោជន៍កាុងការរប្មបរប្មួលដំណខុំរៗោា  លៅកាុងការោ ំ ឡដលរមួទាងំ លៅរ ូធមមជាតិ ដំណំ
លរដឋកិចច និងរតាចិញ្ច ឹម ទាងំដំណឡំដលអាចោលំលីដី និងដំណរំប្ម្លប់ឡកលំអដី លដីមបជីប្មុញការអភិ     
វឌ្ឍលពញលលញបនលៅរ ូធមមជាតិ ក៏ដូចជា ការចិញ្ច ឹមរតា ករិកមម និងបប្ពល ។ី 
  
លោលលៅអភិវឌ្ឍន៍លោយចីរភាពបនអ.រ.ប (SDGs)  

លៅកាុងកិចចប្បជំុកំពូលអ.រ.ប រតីពីការអភិវឌ្ឍលោយចីរភាព កាលពីឡខកញ្ញា ឆ្ា  ំ២០១៥ រលបៀបវារៈអភិវឌ្ឍ
ន៍លោយចីរភាពលមី ប្តូវបានអនុម័តលោយរម្លជិកចំនួន ១៩៣ បនអ.រ.ប ឡដលឡចងអំពីលោលលៅអភិវឌ្ឍ
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ន៍លោយចីរភាព (SDGs) ចំននួ ១៧ និងចំណុ្ចលៅចំននួ ១៦៩។ SDGs ចូលជាធរម្លនលៅបលៃទី្ ០១ ឡខមក
រា ឆ្ា  ំ២០១៦ លហយីវានឹងបនតផតល់ការឡណ្នារំប្ម្លប់លោលនលោបាយអភិវឌ្ឍន៍ និងផតល់មូលនិធិរប្ម្លប់
អំែុងឆ្ា  ំ២០១៦-២០៣០ បនាេ ប់ពីលោលលៅអភិវឌ្ឍន៍រហរសវតសរ។៍ SDGs និងចំណុ្ចលៅ ម្លនរុពល
ភាពរប្ម្លប់ការអនុវតតជារកលលលីពិភពលោក លោយគិតបញ្ចូ លស្ថា នភាពជាក់ឡរតងលៅថាា ក់ជាតិ រមតា
ភាព និងកប្មិតបនការអភិវឌ្ឍ និងការលោរពលោលនលោបាយ និងអាទិ្ភាពជាតិ។ វាម្លនលោលលៅរលប្មច
បានទិ្ដឋភាពបីបនការអភិវឌ្ឍលោយចីរភាព - កំលណី្នលរដឋកិចច និរនតរភាពបរសិ្ថា ន និងបរោិប័នារងគម។  
 
ជនជាតិលដីមភាគតិច 

លោយស្ថរឡតភាពចប្មុោះបនជនជាតិលដីមភាគតិច ស្ថា ប័នបនប្បព័នធអ.រ.បលៅពំុទាន់បានអនុម័តនិយមន័យ
ផាូវការមយួអំពី”ជនជាតិលដីមភាគតិច”លែយី។ ជាជំនួរ ប្បព័នធលនោះបានបលងាីនការយល់ដឹងទំ្លនីបមយួបន 
បលចចករ័ពេលនោះលោយឡផអកលលីចំណុ្ចនានាដូចតលៅ៖  

- រា័យអតតរញ្ញា ណ្កមម ជាជនជាតិលដីមភាគតិចលៅកប្មិតបុគគល និង 
- ការទ្ទ្លួយកលោយរហគមន៍ ជារម្លជិករបរ់ពកួលគ 
- ប្បវតតិហូរឡហរជាមយួរងគមលៅមុនរម័យអាណនិគមនិង/ឬមុនជនចំណូ្លប្រុកមកតាងំទី្

លំលៅ 
- ចំណ្ងទាក់ទ្ងជិតរាិទ្ធលៅនឹងឡដនដី និងធនធានធមមជាតិលៅជំុវញិលនាោះ 
- ប្បព័នធរងគម លរដឋកិចច និងនលោបាយោច់លោយឡែក 
- ភាស្ថ វបបធម៌ និងជំលនឿខុរឡបាកពីលគ 
- បលងាីតជាប្កុមភាគតិចលៅកាុងរងគម 
- រលប្មចឡលរកា និងបលងាីតបរសិ្ថា នបនបុពាបុរររបរ់ពួកលគ និង 
- ប្បព័នធឡដលម្លនប្បជាជន និងរហគមន៍ខុរឡបាកពីលគ។ 

 
ឡខសចងាា ក់តបមា 
និយមន័យពី ISO26000 ឡចងថា៖ 
លំោប់លំលោយបនរកមមភាពទាងំមូល ឬ ឡផាកនានាឡដលផតល់ ឬ ទ្ទ្លួតបមាកាុងទ្ប្មង់ជាផលិតផល 

(2.15) ឬលរវា (2.16) 

រំោល់ ១៖ ភាគីនានាឡដលផតល់តបមា រមួម្លន អាកផគត់ផគង់ កមមករមកពីប្បភពខាងលប្ៅ (2.27), អាកលៅ៉ា ការ
និងអាកដបទ្លទ្ៀត 
រំោល់ ២៖ ភាគីនានាឡដលទ្ទ្លួតបមា រមួម្លន អតិលិជន (2.3), អាកលប្បីប្បារ់ (2.2), អាកទិ្ញ រម្លជិក 
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និងអាកលប្បីប្បារ់ដបទ្លទ្ៀត  
 
ឡខសចងាា ក់ឧរាហកមម 
ទំ្នាក់ទំ្នងមយួឡបបបនបលចចកលទ្រ និងលរដឋកិចច រវាងវរ័ិយឧរាហកមមនានា។ ទំ្នាក់ទំ្នងរវាងឡខស
ចងាា ក់មយួ បលងាីតជាមូលោឋ នបនទំ្នាក់ទំ្នងរមលហតុផលជាក់ោក់ និងទ្ប្មង់រូបវនតនិងលពលលវោ។ 
  
យនតការបណ្តឹ ងស្ថរទុ្កខ 
លនោះជាដំលណី្រការលប្ៅប្បព័នធតុោការ ឡដលផតល់មលធាបាយផាូវការ ឡដលតាមរយៈមលធាបាយលនោះ បុគគល 
ឬ ប្កុមនានាអាចម្លនលទ្ធភាពលលីកកងាល់របរ់ខាួន និងឡរាងរករំណ្ងរប្ម្លប់ផលប៉ាោះ ល់ លោយស្ថរ
ឡតប្បតិបតតិការបនធុរកិចចលនាោះ។ យនតការបណ្តឹ ងស្ថរទុ្កខ អាចលប្បីប្បារ់មជឈតតវនិិចឆ័យ ការរនេនា ឬ នីតិវធីិ
ដបទ្លទ្ៀត លដីមបបីនាំុលៅតាមស្ថវតាវបបធម៌ខុរៗោា  និងលដីមបរីប្មួលរប្ម្លប់ការទាមទារខុរៗោា ។ អ.
រ.ប លជឿថា “យនតការបណ្តឹ ងស្ថរទុ្កខ”មយួឡដលម្លនប្បរិទ្ធភាព ប្តូវឡតប្របចាប់ អាចលប្បីប្បារ់បាន 
អាចពាករណ៍្បាន ម្លនរមធម៌ តម្លា ភាព រមប្របជាមយួរិទ្ធិ និងជាប្បភពមួយបនការបនតលរៀនរូប្ត។  
 
តុលយភាពបនការបាត់បង់បប្ពល រូីនយ 
អវតតម្លនការបាត់បង់បប្ពល លីៅប្គប់ដំណក់កាល ប្តូវបានលបតជាា  និងអនុវតតលោយប្កុមហ ុនអភិវឌ្ឍន៍ លៅ
កាុងឡខសចងាា ក់ផគត់ផគង់ លលីការរានឆ្ា រដីរប្ម្លប់អភិវឌ្ឍន៍ចំការលៅរ ូ ឬ រប្ម្លប់ការអភិវឌ្ឍន៍ដំណចំំការ
លផសងលទ្ៀត កាុងលោលបំណ្ងអភិរកសបប្ពល ធីមមជាតិ។ 
 
ការអភិវឌ្ឍជាបរោិប័នា 
ការអភិវឌ្ឍជាបរោិប័នា រមួបញ្ចូ លរតង់ោរ និងលោលការណ៍្រិទ្ធិមនុរស៖ ការចូលរមួ ោម នការលររីលអីង 
និងគណ្លនយយភាព។ ការអភិវឌ្ឍអាចម្លនបរោិប័នា និង អាចកាត់បនាយភាពប្កីប្ក ប្បរិនលបីមនុរសប្គប់
ប្កុមរមួចំឡណ្កបលងាីតកាោនុវតតភាព ឡចករឡំលកផលចំលណ្ញពីការអភិវឌ្ឍ និងចូលរមួលៅកាុងការលធាីលរច
កតីរលប្មច។ 
 
កឡនាងម្លនតបមាខពរ់រប្ម្លប់ការអភិរកស (HCV) 

កឡនាងឡដលម្លនតបមាខពរ់រប្ម្លប់ការអភិរកស (HCVAs) គឺជាកឡនាងបប្ពល  ី ឡដលម្លនតបមាខពរ់រប្ម្លប់ការ
អភិរកសមយួឬលប្ចីនដូចតលៅ៖ (១) កឡនាងឡដលម្លនការប្បមូលផតុ ំោ៉ា ងលប្ចីនលៅថាា ក់ពិភពលោក តំបន់ ឬ
ថាា ក់ជាតិ នូវជីវចប្មុោះឡដលម្លនតបមារប្ម្លប់ការអភិរកស(ដូចជាប្បលភទ្ពូជឡដលម្លនឡតកាុងមូលោឋ ន ប្ប
លភទ្ជិតផុតពូជ ទី្ជប្មក) (២)កឡនាងឡដលម្លនតំបន់លទ្រភាពបប្ពល ោី៉ា ងលប្ចីនឡដលម្លនតបមាខពរ់លៅ
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កប្មិតពិភពលោក តំបន់ ឬថាា ក់ជាតិ ឡដលកាុងលនាោះម្លន ឬ ផសលំោយឯកតាត បនការប្គប់ប្គង ម្លនឯកតតៈកាុង
ចំននួលប្ចីនរមប្រប (លទាោះបីមិនឡមនប្គប់ប្បលភទ្ទាងំអរ់រុទ្ធឡតលកីតម្លនលោយធមមជាតិលៅទី្លនាោះក៏
លោយ) បានលកីតម្លនតាមរបាយ និងភាពរំបូរឡបបលោយធមមជាតិ ៣. កឡនាងនានាឡដលកាុងលនាោះម្លន
ប្បលភទ្កប្ម រងការគំរាមកំឡហង ឬ ប្បព័នធលអកូែូរុីជិតបាត់បង់ ៤. កឡនាងនានាឡដលផតល់លរវាជាមូលោឋ ន
របរ់ធមមជាតិឡដលរាិតកាុងស្ថា នភាពផុយប្រួយបំផុត (ដូចជា កិចចការ រទី្ជប្ម្លល ការប្គប់ប្គងការហូរ
លប្ចាោះ) ៥. កឡនាងឡដលម្លនស្ថរៈរំខាន់រប្ម្លប់ល ា្ីយតបនឹងតប្មូវការជាមូលោឋ នរបរ់រហគមន៍មូល   
ោឋ ន (ដូចជា រប្ម្លប់ការចិញ្ច ឹមជីវតិជាមូលោឋ ន រុខភាព) ឬ ៦. កឡនាងឡដលរំខាន់ចំល ោះអតតរញ្ញា ណ្
វបបធម៌ប្បបពណី្របរ់រហគមន៍មូលោឋ ន។ស្ថរៈរំខាន់ លោយស្ថរតបមាខពរ់ខាងជីវស្ថស្ររត លអកូែូរុី 
រងគម ឬ វបបធម៌។ កឡនាងទាងំលនោះ ប្តូវឡតបានប្គប់ប្គងរមប្រប លដីមបឡីលរកា ឬ ពប្ងីកគុណ្តបមាឡដល
បានកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ទាងំលនាោះ។ 
 
កឡនាងឡដលម្លនរតុកកាបូនកប្មិតខពរ់ (HCS) 

កឡនាងឡដលម្លនរតុកកាបូនកប្មិតខពរ់ គឺឡដនដីបប្ពល នីានាឡដលបានកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្លោយលប្បី
ប្បារ់អភិប្កម HCS។ អភិប្កមឡដលប្តូវកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្រប្ម្លប់កិចចការ រពីការបំឡបាងរប្ម្លប់បលងាីត
ចំការលៅរ ូ។ អភិប្កម HCS អាចបងាា ញភាពខុរោា បនទី្កឡនាងឡដលរតុកកាបូនម្លនកប្មិតខពរ់ (ល លគឺ
បប្ពល )ី លធៀបនឹងកឡនាងលរចរលឹនានា ឡដលម្លនកាបូន និងជីវចប្មុោះកប្មិតតិចជាង។ លោយលប្បីប្បារ់ GIS 

និងព័ត៌ម្លនពីតា យរណ្ប អភិប្កម HCS ឡបងឡចកបប្ពល ជីាប្រទាប់ លៅតាមទី្កឡនាងនានាឡដលចាត់ជា
ប្បាមំយួថាា ក់៖ (បប្ពល មី្លនដង់រុីលតខពរ់ បប្ពឡដលម្លនដង់រុីលតខពរ់មធយម បប្ពល ឡីដលម្លនដង់រុីលត
ទាប បប្ពល លីទី្បលូតោរ់លែងីវញិ បប្ពរាត និងទី្វាល) ឡដលជំពូកនីមយួៗទាងំលនោះ ប្តូវបានលផេៀង
តេ ត់ តាមរយៈការឡកតប្មូវ លធៀបនឹងតលួលខបា៉ា ន់ស្ថម នរតុកកាបូនលៅកាុងជីវម្ល៉ា រលដីមល លីលីបផេដី។ អភិ
ប្កម HCS អាចបងាា ញភាពខុរោា បនកឡនាងនានាឡដលម្លនរតុកកាបូនខពរ់ (ល លគឺ បប្ពល )ី លធៀបនឹង
កឡនាងលរចរលឹនានា ឡដលម្លនកាបូន និង ជីវចប្មុោះកាុងអប្តាទាប។ ដីធាីលរចរលឹឡដលម្លនដុោះបប្ពរាត និងទី្
វាលចហំ ប្តូវបានចាត់ទុ្កថារមប្របរប្ម្លប់ការបលងាីតចំការលៅរ ូ ចំឡណ្កកឡនាងដបទ្លទ្ៀត ដូចជា
កឡនាង HCS ប្តូវរាិតលប្កាមកិចចការ រ។ 
 
ជីវចប្មុោះ 
 កយបំប្បួញរប្ម្លប់”នានាភាពបនជីវស្ថស្ររត” ជាទូ្លៅ ជីវចប្មុោះរំលៅលលីនានាភាព និងវរិមរូបបនស្ថរ 
ងគកាយម្លនជីវតិទាងំអរ់ (ឡដលរមួទាងំ រតា រុកខជាតិ និងមីប្កូស្ថរ ងគកាយ) ភាពចប្មុោះខាងលរលនទិ្ក 
និងភាពរមុគស្ថម ញបនលអកូែូរុីឡដល ក់ព័នធ លៅកាុងវសិ្ថលភាពបនទី្កឡនាង និងកាុងកាលលវោមយួជាក់
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និងអាកលប្បីប្បារ់ដបទ្លទ្ៀត  
 
ឡខសចងាា ក់ឧរាហកមម 
ទំ្នាក់ទំ្នងមយួឡបបបនបលចចកលទ្រ និងលរដឋកិចច រវាងវរ័ិយឧរាហកមមនានា។ ទំ្នាក់ទំ្នងរវាងឡខស
ចងាា ក់មយួ បលងាីតជាមូលោឋ នបនទំ្នាក់ទំ្នងរមលហតុផលជាក់ោក់ និងទ្ប្មង់រូបវនតនិងលពលលវោ។ 
  
យនតការបណ្តឹ ងស្ថរទុ្កខ 
លនោះជាដំលណី្រការលប្ៅប្បព័នធតុោការ ឡដលផតល់មលធាបាយផាូវការ ឡដលតាមរយៈមលធាបាយលនោះ បុគគល 
ឬ ប្កុមនានាអាចម្លនលទ្ធភាពលលីកកងាល់របរ់ខាួន និងឡរាងរករំណ្ងរប្ម្លប់ផលប៉ាោះ ល់ លោយស្ថរ
ឡតប្បតិបតតិការបនធុរកិចចលនាោះ។ យនតការបណ្តឹ ងស្ថរទុ្កខ អាចលប្បីប្បារ់មជឈតតវនិិចឆ័យ ការរនេនា ឬ នីតិវធីិ
ដបទ្លទ្ៀត លដីមបបីនាំុលៅតាមស្ថវតាវបបធម៌ខុរៗោា  និងលដីមបរីប្មួលរប្ម្លប់ការទាមទារខុរៗោា ។ អ.
រ.ប លជឿថា “យនតការបណ្តឹ ងស្ថរទុ្កខ”មយួឡដលម្លនប្បរិទ្ធភាព ប្តូវឡតប្របចាប់ អាចលប្បីប្បារ់បាន 
អាចពាករណ៍្បាន ម្លនរមធម៌ តម្លា ភាព រមប្របជាមយួរិទ្ធិ និងជាប្បភពមួយបនការបនតលរៀនរូប្ត។  
 
តុលយភាពបនការបាត់បង់បប្ពល រូីនយ 
អវតតម្លនការបាត់បង់បប្ពល លីៅប្គប់ដំណក់កាល ប្តូវបានលបតជាា  និងអនុវតតលោយប្កុមហ ុនអភិវឌ្ឍន៍ លៅ
កាុងឡខសចងាា ក់ផគត់ផគង់ លលីការរានឆ្ា រដីរប្ម្លប់អភិវឌ្ឍន៍ចំការលៅរ ូ ឬ រប្ម្លប់ការអភិវឌ្ឍន៍ដំណចំំការ
លផសងលទ្ៀត កាុងលោលបំណ្ងអភិរកសបប្ពល ធីមមជាតិ។ 
 
ការអភិវឌ្ឍជាបរោិប័នា 
ការអភិវឌ្ឍជាបរោិប័នា រមួបញ្ចូ លរតង់ោរ និងលោលការណ៍្រិទ្ធិមនុរស៖ ការចូលរមួ ោម នការលររីលអីង 
និងគណ្លនយយភាព។ ការអភិវឌ្ឍអាចម្លនបរោិប័នា និង អាចកាត់បនាយភាពប្កីប្ក ប្បរិនលបីមនុរសប្គប់
ប្កុមរមួចំឡណ្កបលងាីតកាោនុវតតភាព ឡចករឡំលកផលចំលណ្ញពីការអភិវឌ្ឍ និងចូលរមួលៅកាុងការលធាីលរច
កតីរលប្មច។ 
 
កឡនាងម្លនតបមាខពរ់រប្ម្លប់ការអភិរកស (HCV) 

កឡនាងឡដលម្លនតបមាខពរ់រប្ម្លប់ការអភិរកស (HCVAs) គឺជាកឡនាងបប្ពល  ី ឡដលម្លនតបមាខពរ់រប្ម្លប់ការ
អភិរកសមយួឬលប្ចីនដូចតលៅ៖ (១) កឡនាងឡដលម្លនការប្បមូលផតុ ំោ៉ា ងលប្ចីនលៅថាា ក់ពិភពលោក តំបន់ ឬ
ថាា ក់ជាតិ នូវជីវចប្មុោះឡដលម្លនតបមារប្ម្លប់ការអភិរកស(ដូចជាប្បលភទ្ពូជឡដលម្លនឡតកាុងមូលោឋ ន ប្ប
លភទ្ជិតផុតពូជ ទី្ជប្មក) (២)កឡនាងឡដលម្លនតំបន់លទ្រភាពបប្ពល ោី៉ា ងលប្ចីនឡដលម្លនតបមាខពរ់លៅ
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កប្មិតពិភពលោក តំបន់ ឬថាា ក់ជាតិ ឡដលកាុងលនាោះម្លន ឬ ផសលំោយឯកតាត បនការប្គប់ប្គង ម្លនឯកតតៈកាុង
ចំននួលប្ចីនរមប្រប (លទាោះបីមិនឡមនប្គប់ប្បលភទ្ទាងំអរ់រុទ្ធឡតលកីតម្លនលោយធមមជាតិលៅទី្លនាោះក៏
លោយ) បានលកីតម្លនតាមរបាយ និងភាពរំបូរឡបបលោយធមមជាតិ ៣. កឡនាងនានាឡដលកាុងលនាោះម្លន
ប្បលភទ្កប្ម រងការគំរាមកំឡហង ឬ ប្បព័នធលអកូែូរុីជិតបាត់បង់ ៤. កឡនាងនានាឡដលផតល់លរវាជាមូលោឋ ន
របរ់ធមមជាតិឡដលរាិតកាុងស្ថា នភាពផុយប្រួយបំផុត (ដូចជា កិចចការ រទី្ជប្ម្លល ការប្គប់ប្គងការហូរ
លប្ចាោះ) ៥. កឡនាងឡដលម្លនស្ថរៈរំខាន់រប្ម្លប់ល ា្ីយតបនឹងតប្មូវការជាមូលោឋ នរបរ់រហគមន៍មូល   
ោឋ ន (ដូចជា រប្ម្លប់ការចិញ្ច ឹមជីវតិជាមូលោឋ ន រុខភាព) ឬ ៦. កឡនាងឡដលរំខាន់ចំល ោះអតតរញ្ញា ណ្
វបបធម៌ប្បបពណី្របរ់រហគមន៍មូលោឋ ន។ស្ថរៈរំខាន់ លោយស្ថរតបមាខពរ់ខាងជីវស្ថស្ររត លអកូែូរុី 
រងគម ឬ វបបធម៌។ កឡនាងទាងំលនោះ ប្តូវឡតបានប្គប់ប្គងរមប្រប លដីមបឡីលរកា ឬ ពប្ងីកគុណ្តបមាឡដល
បានកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្ទាងំលនាោះ។ 
 
កឡនាងឡដលម្លនរតុកកាបូនកប្មិតខពរ់ (HCS) 

កឡនាងឡដលម្លនរតុកកាបូនកប្មិតខពរ់ គឺឡដនដីបប្ពល នីានាឡដលបានកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្លោយលប្បី
ប្បារ់អភិប្កម HCS។ អភិប្កមឡដលប្តូវកំណ្ត់អតតរញ្ញា ណ្រប្ម្លប់កិចចការ រពីការបំឡបាងរប្ម្លប់បលងាីត
ចំការលៅរ ូ។ អភិប្កម HCS អាចបងាា ញភាពខុរោា បនទី្កឡនាងឡដលរតុកកាបូនម្លនកប្មិតខពរ់ (ល លគឺ
បប្ពល )ី លធៀបនឹងកឡនាងលរចរលឹនានា ឡដលម្លនកាបូន និងជីវចប្មុោះកប្មិតតិចជាង។ លោយលប្បីប្បារ់ GIS 

និងព័ត៌ម្លនពីតា យរណ្ប អភិប្កម HCS ឡបងឡចកបប្ពល ជីាប្រទាប់ លៅតាមទី្កឡនាងនានាឡដលចាត់ជា
ប្បាមំយួថាា ក់៖ (បប្ពល មី្លនដង់រុីលតខពរ់ បប្ពឡដលម្លនដង់រុីលតខពរ់មធយម បប្ពល ឡីដលម្លនដង់រុីលត
ទាប បប្ពល លីទី្បលូតោរ់លែងីវញិ បប្ពរាត និងទី្វាល) ឡដលជំពូកនីមយួៗទាងំលនោះ ប្តូវបានលផេៀង
តេ ត់ តាមរយៈការឡកតប្មូវ លធៀបនឹងតលួលខបា៉ា ន់ស្ថម នរតុកកាបូនលៅកាុងជីវម្ល៉ា រលដីមល លីលីបផេដី។ អភិ
ប្កម HCS អាចបងាា ញភាពខុរោា បនកឡនាងនានាឡដលម្លនរតុកកាបូនខពរ់ (ល លគឺ បប្ពល )ី លធៀបនឹង
កឡនាងលរចរលឹនានា ឡដលម្លនកាបូន និង ជីវចប្មុោះកាុងអប្តាទាប។ ដីធាីលរចរលឹឡដលម្លនដុោះបប្ពរាត និងទី្
វាលចហំ ប្តូវបានចាត់ទុ្កថារមប្របរប្ម្លប់ការបលងាីតចំការលៅរ ូ ចំឡណ្កកឡនាងដបទ្លទ្ៀត ដូចជា
កឡនាង HCS ប្តូវរាិតលប្កាមកិចចការ រ។ 
 
ជីវចប្មុោះ 
 កយបំប្បួញរប្ម្លប់”នានាភាពបនជីវស្ថស្ររត” ជាទូ្លៅ ជីវចប្មុោះរំលៅលលីនានាភាព និងវរិមរូបបនស្ថរ 
ងគកាយម្លនជីវតិទាងំអរ់ (ឡដលរមួទាងំ រតា រុកខជាតិ និងមីប្កូស្ថរ ងគកាយ) ភាពចប្មុោះខាងលរលនទិ្ក 
និងភាពរមុគស្ថម ញបនលអកូែូរុីឡដល ក់ព័នធ លៅកាុងវសិ្ថលភាពបនទី្កឡនាង និងកាុងកាលលវោមយួជាក់
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ឡរតង។ តាមធមមតា វា ក់ព័នធនឹងភាពចប្មុោះបនលរលនទិ្ក ប្បលភទ្ ជាពិលររ នានាភាពបនលរលនទិ្ក និង 
ភាពចប្មុោះបនប្បលភទ្ និងភាពចប្មុោះបនប្បព័នធលអកូែូរុី។  
 
រលបៀងជីវចប្មុោះ  
តំបន់រុកខជាតិ ឡដលផតល់លរវាលអកូែូរុី អតាប្បលោជន៍រប្ម្លប់រតា និងរុកខជាតិ កាុងការចល័តលោយលររ ី  
ផតល់ភាពតជាប់ោា រវាងប្បព័នធលអកូែូរុីនិងទី្ជប្មកឡដលខូចខាត ទ្ប់ស្ថា ត់ភាពលៅោច់ោា បនប្បលភទ្រតា 
និងរុកខជាតិ និងធានាការឡលរកាជីវចប្មុោះ។  
 
ការលរៀបចំឡផនការលប្បីប្បារ់ដី 
ការលរៀបចំឡផនការលប្បីប្បារ់ដី រំលៅលលីដំលណី្រការមយួឡដល តាមរយៈស្ថា ប័ន និងលៅកាុងឡដនដីរបរ់ខាួន 
រងគមលធាីការរលប្មចអំពីទី្កឡនាងឡដលរកមមភាពលរដឋកិចចរងគមខុរៗោា  ដូចជា ករិកមម ការតាងំលំលៅ
ស្ថា ន ឧរាហកមម ការលំឡហកំស្ថនត និង ណិ្ជាកមម គរួឡតអាចអនុញ្ញា តឲ្យអនុវតតបាន។ ចំណុ្ចលនោះរាប់
បញ្ចូ ល កិចចការ រកឡនាងឡដលបានកំណ្ត់ជាមុនមិនឲ្យម្លនការអភិវឌ្ឍ លោយស្ថរឡតលហតុផលខាងបរសិ្ថា
ន វបបធម៌ ប្បវតតិស្ថស្ររដ ឬ លហតុផលប្បឡហលោា លនោះ និងការបលងាីតម្លប្តានានាឡដលប្តួតកំហតិលលីប្បលភទ្
បនរកមមភាពអភិវឌ្ឍន៍។ 
 
ចំការលៅរ ូចារ់ៗ  
ចំការលៅរ ូចារ់ៗ គឺជាចំការឡដលម្លនអាយុចំណរ់មកលហយី ឡដលបានរងការលធាីអាជីវកមមលចៀរជ័រលៅ
រ ូអរ់រយៈលពលជាលប្ចីនឆ្ា រំចួមកលហយី និងទិ្នាផលជ័រពីចំការលនាោះបងាា ញពីការលយចុោះជាក់ឡរតង។       
ចំការលៅរ ូចារ់ៗ ប្តូវឡតជាកមមវតាុបនការោលំែងីវញិ លៅលពលឡដលទិ្នាផលជ័រកាុងមយួហកិតាម្លនតិច
ជាង ៦០% បនទិ្នាផលជាមធយមបនកាូនដូចោា លនោះលៅកាុងទី្តាងំដូចោា ។  
 
ការោលំែងីវញិ 
ការោលំែងីវញិ គឺជាការអនុវតតលៅកាុងចំការលៅរ ូ ឡដលកាុងលនាោះ លដីមលៅរ ូ រ ប្តូវបានផតួលរលំំ មុននឹង
ោលំែងីវញិលោយលប្បីប្បារ់ពូជកាូនឡដលលអជាងមុន។ ចំការលៅរ ូឡដលោលំែងីវញិ បានបលងាីតឲ្យម្លន
លៅរ ូលមី ឬចំការលមីបនលៅរ ូោលំែងីវញិ។  
 
រតង់ោរប្បាក់លបៀរវតសរអ៍បបបរម្ល 

រំលៅលលីបរមិ្លណ្អបបបរម្លបនោភការឡដលនិលោជកម្លា ក់ប្តូវបង់ជាកបប្មរប្ម្លប់ការងារឡដលបានអនុ
វតត កាុងអំែុងលពលលធាីការប្របតាមចាប់ ឬអំែុងលពលការងារឡដលម្លនឡចងលៅកាុងកិចចរនាការងារ។ 
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រំលៅលលោីភការអបបបរម្លរប្ម្លប់ការងារឡដលអងគភាពជាអាកជលួប្តូវបង់លៅតាមចាប់ កាុងករណី្ឡដល
ពលករបានលធាីពលកមមជាធមមតា តាមចំនួនលម្ល៉ា ងលធាីការដូចម្លនឡចងកាុងចាប់រតពីីចំននួលម្ល៉ា ងលធាីការ ឬ កិចច
រនាការងារឡដលបានប្ពមលប្ពៀងោា ប្របតាមចាប់។ 
 
ពលកមមលោយបងខំ 
ប្គប់ការងារ ឬ លរវាឡដលតប្មូវឲ្យបុគគលណម្លា ក់លធាី លៅលប្កាមការគំរាមកំឡហងោក់ទ្ណ្ឌ កមម និងឡដល
រប្ម្លប់ការងារលនាោះ បុគគលលនាោះពំុបានលធាីលោយរម័ប្គចិតតលែយី។ 
 
ពលកមមកុម្លរ 
បុគគលណម្លា ក់ឡដលម្លនអាយុលប្កាម ១៦ឆ្ា  ំប្តូវបានរហប្ោរណមយួជលួ ឬ លកណ្ឌ ឲ្យលធាីការលៅកាុង
រកមមភាពមុខរបរណមយួ ឬ ឡដលផតល់លរវាជាលាូរនឹងប្បាក់កបប្ម។ ប្បរិនលបីចាប់កាុងមូលោឋ នឡចងថា 
កប្មិតអបបបរម្លបនអាយុលធាីការគឺ ១៤ ឬ ១៥ឆ្ា  ំ លហយីប្បការលនោះប្របោា ជាមយួម្លប្តានានាបនអនុ
រញ្ញាអ ងគការពលកមមអនតរជាតិលលខ ១៣៨ ឡដលទាក់ទ្ងនឹងអាយុអបបបរម្លរប្ម្លប់ការទ្ទ្លួឲ្យចូលលធាី
ការងារ អាយុណមយួឡដលទាបជាងប្តូវម្លនរុពលភាព។  
 
ការមូលមតិឡដលោម នការបងខំ ជាមុន និងលោយម្លនព័ត៌ម្លនប្គប់ប្ោន់ (FPIC) 

អងគការពលកមមអនតរជាតិ (ILO) ឲ្យនិយមន័យ FPIC ថាជារិទ្ធិរបរ់រហគមន៍ “កាុងការអនុវតតអំណចប្តួត
ប្តា កាុងវសិ្ថលភាពឡដលអាចលធាីលៅបាន លលីការអភិវឌ្ឍលរដឋកិចច រងគម និងវបបធម៌របរ់ខាួន”។ ជាមយួ
ប្កបខ័ណ្ឌ បនលោលការណ៍្ FPIC រហប្ោរនានាប្តូវពិលប្ោោះលោបល់ជាមយួរហគមន៍មូលោឋ ន ឡដល
អាចរងការប៉ាោះ ល់លោយស្ថរប្បតិបតតិការរបរ់ខាួន។ លោលការណ៍្ឡណ្នារំម័ប្គចិតតបនអងគការលរបៀង និង
ករិកមមរហប្បជាជាតិរតីពីអភិបាលកិចចប្បកបលោយការទ្ទ្លួខុរប្តូវលលីកមមរិទ្ធិដី ជលផល និងបប្ព
ល  ី កាុងបរបិទ្បនរនតិរុខលរបៀង ឲ្យនិយមន័យដំលណី្រការបនការពិលប្ោោះលោបល់ និងការចូលរមួថាជា 
“ការ ក់ព័នធជាមយួ និងការឡរាងរកការោបំ្ទ្ពីអាកទាងំឡាយណឡដលម្លនរិទ្ធិប្របចាប់ អាចរងការ
ប៉ាោះ ល់លោយការរលប្មចនានា លៅមុនលពលការរលប្មចលនាោះលធាីលែងី និងជាការល ា្ីយតបលៅនឹងវភិាគ
ទានរបរ់ពកួលគ លោយពិចារណផងឡដរនូវអតុលយភាពអំណចនាលពលបចចុបបនា រវាងភាគីខុរៗោា  និង
ការធានាឲ្យម្លនការចូលរមួោ៉ា ងរកមម ោម នការបងខិតបងខំ ោ៉ា ងម្លនប្បរិទ្ធភាព ប្បកបលោយអតាន័យ និង
ជាមយួព័ត៌ម្លនប្គប់ប្ោន់ពីបុគគល និងប្កុមនានា ឡដល ក់ព័នធលៅកាុងដំលណី្រការលធាីលរចកតីរលប្មច”។  
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ឡរតង។ តាមធមមតា វា ក់ព័នធនឹងភាពចប្មុោះបនលរលនទិ្ក ប្បលភទ្ ជាពិលររ នានាភាពបនលរលនទិ្ក និង 
ភាពចប្មុោះបនប្បលភទ្ និងភាពចប្មុោះបនប្បព័នធលអកូែូរុី។  
 
រលបៀងជីវចប្មុោះ  
តំបន់រុកខជាតិ ឡដលផតល់លរវាលអកូែូរុី អតាប្បលោជន៍រប្ម្លប់រតា និងរុកខជាតិ កាុងការចល័តលោយលររ ី  
ផតល់ភាពតជាប់ោា រវាងប្បព័នធលអកូែូរុនិីងទី្ជប្មកឡដលខូចខាត ទ្ប់ស្ថា ត់ភាពលៅោច់ោា បនប្បលភទ្រតា 
និងរុកខជាតិ និងធានាការឡលរកាជីវចប្មុោះ។  
 
ការលរៀបចំឡផនការលប្បីប្បារ់ដី 
ការលរៀបចំឡផនការលប្បីប្បារ់ដី រំលៅលលីដំលណី្រការមយួឡដល តាមរយៈស្ថា ប័ន និងលៅកាុងឡដនដីរបរ់ខាួន 
រងគមលធាីការរលប្មចអំពីទី្កឡនាងឡដលរកមមភាពលរដឋកិចចរងគមខុរៗោា  ដូចជា ករិកមម ការតាងំលំលៅ
ស្ថា ន ឧរាហកមម ការលំឡហកំស្ថនត និង ណិ្ជាកមម គរួឡតអាចអនុញ្ញា តឲ្យអនុវតតបាន។ ចំណុ្ចលនោះរាប់
បញ្ចូ ល កិចចការ រកឡនាងឡដលបានកំណ្ត់ជាមុនមិនឲ្យម្លនការអភិវឌ្ឍ លោយស្ថរឡតលហតុផលខាងបរសិ្ថា
ន វបបធម៌ ប្បវតតិស្ថស្ររដ ឬ លហតុផលប្បឡហលោា លនោះ និងការបលងាីតម្លប្តានានាឡដលប្តួតកំហតិលលបី្បលភទ្
បនរកមមភាពអភិវឌ្ឍន៍។ 
 
ចំការលៅរ ូចារ់ៗ  
ចំការលៅរ ូចារ់ៗ គឺជាចំការឡដលម្លនអាយុចំណរ់មកលហយី ឡដលបានរងការលធាីអាជីវកមមលចៀរជ័រលៅ
រ ូអរ់រយៈលពលជាលប្ចីនឆ្ា រំចួមកលហយី និងទិ្នាផលជ័រពីចំការលនាោះបងាា ញពីការលយចុោះជាក់ឡរតង។       
ចំការលៅរ ូចារ់ៗ ប្តូវឡតជាកមមវតាុបនការោលំែងីវញិ លៅលពលឡដលទិ្នាផលជ័រកាុងមយួហកិតាម្លនតិច
ជាង ៦០% បនទិ្នាផលជាមធយមបនកាូនដូចោា លនោះលៅកាុងទី្តាងំដូចោា ។  
 
ការោលំែងីវញិ 
ការោលំែងីវញិ គឺជាការអនុវតតលៅកាុងចំការលៅរ ូ ឡដលកាុងលនាោះ លដីមលៅរ ូ រ ប្តូវបានផតួលរលំំ មុននឹង
ោលំែងីវញិលោយលប្បីប្បារ់ពូជកាូនឡដលលអជាងមុន។ ចំការលៅរ ូឡដលោលំែងីវញិ បានបលងាីតឲ្យម្លន
លៅរ ូលមី ឬចំការលមីបនលៅរ ូោលំែងីវញិ។  
 
រតង់ោរប្បាក់លបៀរវតសរអ៍បបបរម្ល 

រំលៅលលីបរមិ្លណ្អបបបរម្លបនោភការឡដលនិលោជកម្លា ក់ប្តូវបង់ជាកបប្មរប្ម្លប់ការងារឡដលបានអនុ
វតត កាុងអំែុងលពលលធាីការប្របតាមចាប់ ឬអំែុងលពលការងារឡដលម្លនឡចងលៅកាុងកិចចរនាការងារ។ 
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រំលៅលលីោភការអបបបរម្លរប្ម្លប់ការងារឡដលអងគភាពជាអាកជលួប្តូវបង់លៅតាមចាប់ កាុងករណី្ឡដល
ពលករបានលធាីពលកមមជាធមមតា តាមចំនួនលម្ល៉ា ងលធាីការដូចម្លនឡចងកាុងចាប់រតីពីចំននួលម្ល៉ា ងលធាីការ ឬ កិចច
រនាការងារឡដលបានប្ពមលប្ពៀងោា ប្របតាមចាប់។ 
 
ពលកមមលោយបងខំ 
ប្គប់ការងារ ឬ លរវាឡដលតប្មូវឲ្យបុគគលណម្លា ក់លធាី លៅលប្កាមការគំរាមកំឡហងោក់ទ្ណ្ឌ កមម និងឡដល
រប្ម្លប់ការងារលនាោះ បុគគលលនាោះពំុបានលធាីលោយរម័ប្គចិតតលែយី។ 
 
ពលកមមកុម្លរ 
បុគគលណម្លា ក់ឡដលម្លនអាយុលប្កាម ១៦ឆ្ា  ំប្តូវបានរហប្ោរណមយួជលួ ឬ លកណ្ឌ ឲ្យលធាីការលៅកាុង
រកមមភាពមុខរបរណមយួ ឬ ឡដលផតល់លរវាជាលាូរនឹងប្បាក់កបប្ម។ ប្បរិនលបីចាប់កាុងមូលោឋ នឡចងថា 
កប្មិតអបបបរម្លបនអាយុលធាីការគឺ ១៤ ឬ ១៥ឆ្ា  ំ លហយីប្បការលនោះប្របោា ជាមយួម្លប្តានានាបនអនុ
រញ្ញាអ ងគការពលកមមអនតរជាតិលលខ ១៣៨ ឡដលទាក់ទ្ងនឹងអាយុអបបបរម្លរប្ម្លប់ការទ្ទ្លួឲ្យចូលលធាី
ការងារ អាយុណមយួឡដលទាបជាងប្តូវម្លនរុពលភាព។  
 
ការមូលមតិឡដលោម នការបងខំ ជាមុន និងលោយម្លនព័ត៌ម្លនប្គប់ប្ោន់ (FPIC) 

អងគការពលកមមអនតរជាតិ (ILO) ឲ្យនិយមន័យ FPIC ថាជារិទ្ធិរបរ់រហគមន៍ “កាុងការអនុវតតអំណចប្តួត
ប្តា កាុងវសិ្ថលភាពឡដលអាចលធាីលៅបាន លលីការអភិវឌ្ឍលរដឋកិចច រងគម និងវបបធម៌របរ់ខាួន”។ ជាមយួ
ប្កបខ័ណ្ឌ បនលោលការណ៍្ FPIC រហប្ោរនានាប្តូវពិលប្ោោះលោបល់ជាមយួរហគមន៍មូលោឋ ន ឡដល
អាចរងការប៉ាោះ ល់លោយស្ថរប្បតិបតតិការរបរ់ខាួន។ លោលការណ៍្ឡណ្នារំម័ប្គចិតតបនអងគការលរបៀង និង
ករិកមមរហប្បជាជាតិរតីពីអភិបាលកិចចប្បកបលោយការទ្ទ្លួខុរប្តូវលលីកមមរិទ្ធិដី ជលផល និងបប្ព
ល  ី កាុងបរបិទ្បនរនតិរុខលរបៀង ឲ្យនិយមន័យដំលណី្រការបនការពិលប្ោោះលោបល់ និងការចូលរមួថាជា 
“ការ ក់ព័នធជាមយួ និងការឡរាងរកការោបំ្ទ្ពីអាកទាងំឡាយណឡដលម្លនរិទ្ធិប្របចាប់ អាចរងការ
ប៉ាោះ ល់លោយការរលប្មចនានា លៅមុនលពលការរលប្មចលនាោះលធាីលែងី និងជាការល ា្ីយតបលៅនឹងវភិាគ
ទានរបរ់ពកួលគ លោយពិចារណផងឡដរនូវអតុលយភាពអំណចនាលពលបចចុបបនា រវាងភាគីខុរៗោា  និង
ការធានាឲ្យម្លនការចូលរមួោ៉ា ងរកមម ោម នការបងខិតបងខំ ោ៉ា ងម្លនប្បរិទ្ធភាព ប្បកបលោយអតាន័យ និង
ជាមយួព័ត៌ម្លនប្គប់ប្ោន់ពីបុគគល និងប្កុមនានា ឡដល ក់ព័នធលៅកាុងដំលណី្រការលធាីលរចកតីរលប្មច”។  
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ឧបរមពន័ធ ៣. ឯកស្ថរលោង អនុរញ្ញា អនតរជាត ិនងិរតងោ់រ កព់ន័ធនានា  
រតង់ោរ ក់ព័នធ លោលការណ៍្ឡណ្នា ំនិងឯកស្ថរលោងនានា 
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[20] លរចកតីពីស្ថត របលចចកលទ្ររប្ម្លប់ការបលងាីតចំការលៅរ ូឡដលម្លនលមប្តីភាពបរសិ្ថា ន។  

[21] ISO 14001:2015 - ប្បព័នធប្គប់ប្គងបរសិ្ថា ន។ 2015.  

[22] OHSAS 18001: 2007 បទ្បបញ្ាតតិរតីពីរុខភាពកាុងមុខរបរ និងប្បព័នធប្គប់ប្គងរុវតាិភាព។ 2007.  
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ឧបរមពន័ធ ៣. ឯកស្ថរលោង អនុរញ្ញា អនតរជាត ិនងិរតងោ់រ កព់ន័ធនានា  
រតង់ោរ ក់ព័នធ លោលការណ៍្ឡណ្នា ំនិងឯកស្ថរលោងនានា 
 
[1] អងគការលរបៀង និងករិកមមរហប្បជាជាតិ, លោលការណ៍្ឡណ្នារំម័ប្គចិតតរតីពីអភិបាលកិចចលលីកមម
រិទ្ធិដី ជលផល និងបប្ពល  ីកាុងបរបិទ្បនរនតិរុខលរបៀងជាតិ, ឆ្ា  ំ២០១២។  

[2] FAO, OECD. លរចកតីឡណ្នាបំន FAO-OECD រប្ម្លប់ឡខសចងាា ក់ផគត់ផគង់ករិកមមប្បកបលោយការទ្ទ្លួ
ខុរប្តូវ។ ឆ្ា  ំ២០១៦  

[3] ស្ថរជីវកមមហរិញ្ាវតាុអនតរជាតិ (IFC). រតង់ោរគុណ្ផលស្ថរជីវកមមហរិញ្ាវតាុអនតរជាតិ រតីពីនិរនតរភាព     
បរសិ្ថា ន និងរងគម (ជាពិលរររតង់ោរ 1, 5, 6, 7)។ ឆ្ា  ំ២០១២  

[4] អងគការអនតរជាតិរប្ម្លប់បម្លណី្យកមម។ ISO 26000 មគគុលទ្រក៍ការទ្ទ្លួខុរប្តូវរងគម។ ឆ្ា  ំ
២០១០ 
[5] កិចចប្បជំុតុមូលរតីពីនិរនតរភាពដូងលប្បង។ RSPO P&C រប្ម្លប់ផលិតកមមដូងលប្បងលោយនិរនតរភាព។ 
2013.  
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[7] កិចចប្បជំុតុមូលរតីពីនិរនតរភាពដូងលប្បង។ RSPO ប្បព័នធលចញវញិ្ញា បនបប្ត។ ២០០៧។  

[8] ប្កុមប្បឹកាឡលរកាបប្ពល ។ី លោលការណ៍្ និងលកខណ្ៈវនិិចឆ័យរបរ់ FSC រប្ម្លប់ការឡលរកាបប្ពល ។ី 
FSC-STD-01-001. Version 4.0. 1996.  
[9] បណត ញករិកមមនិរនតរភាព។ រតង់ោរករិកមមនិរនតរភាព។ Version 4. 2010.  
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[11] FAO. ប្កមអនតរជាតិរប្ម្លប់ការអនុវតតលលីការឡចកចាយ និងលប្បីប្បារ់ថាា គីំមីករិកមម។ 2003.  

[12] HCS ប្កុមដឹកនា,ំ Eds. ឧបករណ៍្ HCS៖ អភិប្កមរតុកកាបូនកប្មិតខពរ់ - ោម នការបាត់បង់បប្ពល លីៅ
កាុងការអនុវតតជាក់ឡរតង។ Version 1.0. 2015.  

[13] FAO. កិចផតួចលផតីបាត់បង់បប្ពល រូីនយ និងផលប៉ាោះ ល់របរ់វាមកលលីឡខសចងាា ក់ផគត់ផគង់ផលិតផល។ 

២០១៧។  

[14] ប្កុមនវានុវតតិដូងលប្បង។ រូចនាកររវនកមម។ 2014.  

[15] ពលកមមលោយោម នការបងខំ និងប្តឹមប្តូវ។ លរចកតីឡណ្នាអំំពីលោលការណ៍្ និងការអនុវតត។ ២០១៥។ 
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អនុរញ្ញា អនតរជាតិឡដល ក់ព័នធ  
 
[1] អ.រ.ប. រលបៀបវារៈឆ្ា  ំ២០៣០ រប្ម្លប់ការអភិវឌ្ឍលោយចីរភាព។ ២០១៥  

[2] អ.រ.ប។ លោលការណ៍្នាមុំខរតីពីធុរកិចច និងរិទ្ធិមនុរស។ ២០១១  

[3] ប្កុមប្បឹការិទ្ធិមនុរសអ.រ.ប។ អនុរញ្ញា រតីពីរិទ្ធិលរដឋកិចច រងគម និងវបបធម៌។ ១៩៦៦  

[4] ប្កុមប្បឹការិទ្ធិមនុរសអ.រ.ប។ អនុរញ្ញា អនតរជាតិរតីពីរិទ្ធិរុីវលិ និងរិទ្ធិនលោបាយ។ ១៩៦៦
(ចូលជាធរម្លនលៅបលៃទី្ ២៣ ឡខមីនា ឆ្ា  ំ១៩៧៦)  

[5] អ.រ.ប។ អនុរញ្ញា រតីពីជីវចប្មុោះ។ ១៩៩២  

[6] អ.រ.ប។ អនុរញ្ញា ប្កបខ័ណ្ឌ រហប្បជាជាតិរតីពីការឡប្បប្បួលអាការធាតុ។ ១៩៩២ 

 [7]អ.រ.ប។ កិចចប្ពមលប្ពៀងបា៉ា ររី។ ២០១៥  

[8] អនុរញ្ញា រតីពីតំបន់ដីលរីមឡដលម្លនស្ថរៈរំខាន់ជាអនតរជាតិ ជាពិលររជាទី្ជប្មករតាស្ថា បទឹ្ក។ 
១៩៧១ 

 [9] អ.រ.ប។ អនុរញ្ញា ប្កុងឡវ ៉ាយនអំពីចាប់រតីពីរនធិរញ្ញា ។ ១៩៧១  

[10] អ.រ.ប។ អនុរញ្ញា រហប្បជាជាតិប្បយុទ្ធប្បឆ្ងំរលហាស្ថា នកមម។ ១៩៩២  

[11] អ.រ.ប។ លរចកតីឡលាងការណ៍្ស្ថកលរតីពីរិទ្ធិមនុរស។ ១៩៤៨  

[12] អ.រ.ប។ អនុរញ្ញា រតីពីជនជាតិលដីម និងកុលរមព័នធ។ ១៩៨៩  

[13] អ.រ.ប។ លរចកដីប្បការបនអ.រ.ប រតីពីរិទ្ធិជនជាតិលដីមភាគតិច។ ២០០៦  
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ប្តូវលលីករិកមម និងប្បព័នធលរបៀង។ ២០១៤  

[16] អ.រ.ប។ អនុរញ្ញា ប្បឆ្ងំអំលពីពុករលួយ។ ២០០៥  

[17] អនុរញ្ញា  ILO៖ អនុរញ្ញា រតីពីការ ប់រប្ម្លកប្បចារំបាត ហ៍ (កាុងឧរាហកមម) (No. 14). 1921.  
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[26] អនុរញ្ញា  ILO ៖ អនុរញ្ញា រតីពីទ្ប្មង់ធៃន់ធៃរបនពលកមមកុម្លរ (No. 182). 1999.  

[27] អ.រ.ប។ អនុរញ្ញា រដីពីការលុបបំបាត់ប្គប់ទ្ប្មង់បនការលររីលអីងប្បឆ្ងំស្ររតី។ ១៩៧៩  

[28] អ.រ.ប។ អនុរញ្ញា រតីពីរិទ្ធិកុម្លរ។ ១៩៨៩  

[29] អ.រ.ប។ អនុរញ្ញា រតីពីកិចចោ ំររិទ្ធិកមមករចំណកប្រុក និងប្គួស្ថរ។ ១៩៩០ 
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អនុរញ្ញា អនតរជាតិឡដល ក់ព័នធ  
 
[1] អ.រ.ប. រលបៀបវារៈឆ្ា  ំ២០៣០ រប្ម្លប់ការអភិវឌ្ឍលោយចីរភាព។ ២០១៥  

[2] អ.រ.ប។ លោលការណ៍្នាមុំខរតីពីធុរកិចច និងរិទ្ធិមនុរស។ ២០១១  

[3] ប្កុមប្បឹការទិ្ធិមនុរសអ.រ.ប។ អនុរញ្ញា រតីពីរិទ្ធិលរដឋកិចច រងគម និងវបបធម៌។ ១៩៦៦  

[4] ប្កុមប្បឹការិទ្ធិមនុរសអ.រ.ប។ អនុរញ្ញា អនតរជាតិរតីពីរិទ្ធិរុីវលិ និងរិទ្ធិនលោបាយ។ ១៩៦៦
(ចូលជាធរម្លនលៅបលៃទី្ ២៣ ឡខមីនា ឆ្ា  ំ១៩៧៦)  

[5] អ.រ.ប។ អនុរញ្ញា រតីពីជីវចប្មុោះ។ ១៩៩២  

[6] អ.រ.ប។ អនុរញ្ញា ប្កបខ័ណ្ឌ រហប្បជាជាតិរតីពីការឡប្បប្បួលអាការធាតុ។ ១៩៩២ 

 [7]អ.រ.ប។ កិចចប្ពមលប្ពៀងបា៉ា ររី។ ២០១៥  

[8] អនុរញ្ញា រតីពីតំបន់ដីលរីមឡដលម្លនស្ថរៈរំខាន់ជាអនតរជាតិ ជាពិលររជាទី្ជប្មករតាស្ថា បទឹ្ក។ 
១៩៧១ 

 [9] អ.រ.ប។ អនុរញ្ញា ប្កុងឡវ ៉ាយនអំពីចាប់រតីពីរនធិរញ្ញា ។ ១៩៧១  

[10] អ.រ.ប។ អនុរញ្ញា រហប្បជាជាតិប្បយុទ្ធប្បឆ្ងំរលហាស្ថា នកមម។ ១៩៩២  

[11] អ.រ.ប។ លរចកតីឡលាងការណ៍្ស្ថកលរតីពីរិទ្ធិមនុរស។ ១៩៤៨  

[12] អ.រ.ប។ អនុរញ្ញា រតីពីជនជាតិលដីម និងកុលរមព័នធ។ ១៩៨៩  

[13] អ.រ.ប។ លរចកដីប្បការបនអ.រ.ប រតីពីរិទ្ធិជនជាតិលដីមភាគតិច។ ២០០៦  

[14] អ.រ.ប។ លោលការណ៍្នាមុំខបនអ.រ.ប រតពីធុរកិចច និងរិទ្ធិមនុរស។ ២០១១  

[15] គណ្ៈកម្លម ធិការរតីពីរនតិរុខលរបៀង។ លោលការណ៍្រប្ម្លប់ការវនិិលោគប្បកបលោយការទ្ទ្លួខុរ
ប្តូវលលីករិកមម និងប្បព័នធលរបៀង។ ២០១៤  

[16] អ.រ.ប។ អនុរញ្ញា ប្បឆ្ងំអំលពីពុករលួយ។ ២០០៥  

[17] អនុរញ្ញា  ILO៖ អនុរញ្ញា រតីពីការ ប់រប្ម្លកប្បចារំបាត ហ៍ (កាុងឧរាហកមម) (No. 14). 1921.  

[18] អនុរញ្ញា ILO ៖ អនុរញ្ញា រតីពីការកំណ្ត់ប្បាក់កបប្មអបបបរម្ល (No. 26). 1928.  

[19] អនុរញ្ញា ILO ៖ អនុរញ្ញា រតីពីអាយុអបបបរម្ល (ឧរាហកមម) (No. 59, revised). 1937.  

[20] អនុរញ្ញា  ILO ៖ អនុរញ្ញា រតីពីោភការលរមីោា  (No. 100). 1951.  

[21] អនុរញ្ញា  ILO ៖ អនុរញ្ញា រតីពីការលររីលអីង (មុខរបរ និងអាជីព (No. 111). 1958.  

[22] អនុរញ្ញា  ILO ៖ អនុរញ្ញា រតីពីលោលនលោបាយមុខរបរ (No. 122). 1964.  

[23] អនុរញ្ញា  ILO ៖ អាយុអបបបរម្លរប្ម្លប់មុខរបរ (No. 138). 1973.  

[24] អនុរញ្ញា  ILO ៖ អនុរញ្ញា រតីពីការពិលប្ោោះលោបល់បីភាគី (រតង់ោរពលកមមអនតរជាតិ) (No. 144). 
1976.  
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[25] អនុរញ្ញា  ILO ៖ អនុរញ្ញា រតីពីរុតាិភាពកាុងការងារ និងរុខភាព (No. 155). 1981.  

[26] អនុរញ្ញា  ILO ៖ អនុរញ្ញា រតីពីទ្ប្មង់ធៃន់ធៃរបនពលកមមកុម្លរ (No. 182). 1999.  

[27] អ.រ.ប។ អនុរញ្ញា រដីពីការលុបបំបាត់ប្គប់ទ្ប្មង់បនការលររីលអីងប្បឆ្ងំស្ររតី។ ១៩៧៩  

[28] អ.រ.ប។ អនុរញ្ញា រតីពីរិទ្ធិកុម្លរ។ ១៩៨៩  

[29] អ.រ.ប។ អនុរញ្ញា រតីពីកិចចោ ំររិទ្ធិកមមករចំណកប្រុក និងប្គួស្ថរ។ ១៩៩០ 
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ឧបរមពន័ធ ៤. លរចកតឡីលាងអណំ្រគុណ្  
 
ស្ថា ប័នរោឋ ភិបាល  

ប្ករួង ណិ្ជាកមមបនស្ថធារណ្រដឋប្បជាម្លនិតចិន 

រដឋបាលបប្ពល រីដឋបនស្ថធារណ្រដឋប្បជាម្លនិតចិន 
ប្ករួងអភិវឌ្ឍន៍អនតរជាតិបនចប្កភពអង់លគារ 
គណ្ៈកមមការអភិវឌ្ឍន៍ និងឡកទ្ប្មង់ជាតិបនប្បលទ្រចិន 

 
វទិ្ាស្ថា នប្ស្ថវប្ជាវ 
វទិ្ាស្ថា នប្ស្ថវប្ជាវ និងរចនាបលរប្ម្លប់ឧរាកមមលៅរ ូប្កុងលប៉ាកាងំ 
វទិ្ាស្ថា នរុកខស្ថស្ររតគុនមិញ (រភាវទិ្ាស្ថស្ររតចិន) 
មជឈមណ្ឌ លករិ-រុកខកមមពិភពលោក 
រកលវទិ្ាល័យធុរកិចច និងលរដឋកិចចអនតរជាតិ 
រកលវទិ្ាល័យបប្ពល បី្កុងលប៉ាកាងំ 
រភាវទិ្ាស្ថស្ររតករិកមមប្តូពិកបនប្បលទ្រចិន 
វទិ្ាស្ថា នការទ្ទ្លួខុរប្តូវរងគមបនស្ថរជីវកមមរ ៉ាុងជី ប្កុងលប៉ាកាងំ 
រភាបប្ពល បីនប្បលទ្រចិន 
វទិ្ាស្ថា នប្ស្ថវប្ជាវលោលនលោបាយ និងព័ត៌ម្លនបប្ពល  ី(RIFPI), រភាបប្ពល ចិីន 
វទិ្ាស្ថា នប្ស្ថវប្ជាវលរដឋកិចចបរលទ្របនគណ្ៈកមមការអភិវឌ្ឍជាតិនិងឡកទ្ប្មង់ 
មជឈមណ្ឌ លរប្ម្លប់ ណិ្ជាកមមអនតរជាតិផលិតផលបប្ពល បីនរដឋបាលបប្ពល រីដឋ 
មជឍមណ្ឌ លរហប្បតិបតតិការអនតរជាតិបនប្ករួងការ របរសិ្ថា នបនស្ថធារណ្រដឋប្បជាម្លនិតចិន 
មជឈមណ្ឌ លជាតិពិលស្ថធន៍លៅរ ូរំបកកង់ 
វទិ្ាស្ថា នរិកាអនតរជាតិចិន 
មជឈមណ្ឌ លប្ស្ថវប្ជាវលរដឋកិចចជនបទ្។ ប្ករួងករិកមមបនស្ថធារណ្រដឋប្បជាម្លនិតចិន 
វទិ្ាស្ថា នអនតរជាតិអភិវឌ្ឍន៍លោយចីរភាព  

មជឈមណ្ឌ លស្រហគណូី្លវលរន 

វទិ្ាស្ថា នធនធានរងគម 
ប្កុមរិកាប្ស្ថវប្ជាវលៅរ ូអនតរជាតិ 
រកលវទិ្ាល័យវទិ្ាស្ថស្ររតនិងបលចចកវទិ្ាគីនោវ  
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រម្លគមឧរាហកមម  
ប្កុមប្បឹកាជាតិលវយនភណ្ឌ និងរម្លភ រៈឡតងកាយបនប្បលទ្រចិន 

រម្លគមជាតិលៅរ ូធមមជាតិ 
រភា ណិ្ជាកមមចិនរប្ម្លប់ការនាចូំល និងនាលំចញចំណី្អាហារ ផលិតផលកាុងប្រុកនិងអនុផលពីរតា 
រម្លគមចិនរប្ម្លប់ការជប្មុញកិចចរហប្បតិបតតិការករិកមមអនតរជាតិ 
គណ្ៈកម្លម ធិការចិនរប្ម្លប់ស្ថរជីវកមមពលរដឋ 
 
រហប្ោរ/វទិ្ាស្ថា នពិលប្ោោះលោបល់ 

ប្កុមឧរាហកមមជាតិបហណនលៅរ ូធមមជាតិបនប្បលទ្រចិន កូ អឹលធីឌី្ 
ស្ថរជីវកមមអនតរជាតិរុីណូ្លចម 
ប្កុមហ ុនស្ថធារណ្ៈករ-ិឧរាហកមមប្រុីប្តាង លីមីធីត 
ប្កុមមី្ឺលីន 
វទិ្ាស្ថា នប្ស្ថវប្ជាវរំបកកង់ប្កុងស្ថងបហបនប្កុមោប់បលខញ កូអឹលធីឌី្ 
ស្ថរជីវកមមរំបកកង់និងលៅរ ូជាតិប្បលទ្រចិន 
រហប្ោរផលិតោនយនតលលខ ២លៅោគីន 
ប្កុមមី្ឺលីន កូអឹលធីឌី្ 
រហប្ោរអភិវឌ្ឍន៍បលចចកវទិ្ាវា៉ាងហ ុយ យហីាា ងបនប្កុងលប៉ាកាងំ កូអឹលធីឌី្ 
រហប្ោរអភិវឌ្ឍន៍ហាវឡាង ជីនរុន កូ អឹលធីឌី្ 
មជឈមណ្ឌ លបលចចកវទិ្ារំបកកង់ លីងែុងលៅលប៉ាកាងំ 
រុីនតាវ  
SGS  
លអលវបី្បាយ ហាូ រឺ កូ អឹលធីឌី្ 
ប្កុមទី្ប្បឹកាវនិិលោគគីលហាង បនប្កុងលប៉ាងកាងំ កូ អឹលធីឌី្ 
  
អងគការអនតរជាតិ និងអងគការមិនឡមនរោឋ ភិបាល 

អងគការរហប្បតិបតតិការលរដឋកិចច និងអភិវឌ្ឍន៍, OECD  

កមមវធីិអភិវឌ្ឍន៍រហប្បជាជាតិ, UNDP  

មូលនិធិពិភពលោករប្ម្លប់អភិរកសធមមជាតិ ឬ មូលនិធិរតាបប្ពពិភពលោក, WWF  

អុកស្ថា ម 
ប្កុមប្បឹកាឡលរកាបប្ពល ,ី FSC  
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ឧបរមពន័ធ ៤. លរចកតឡីលាងអណំ្រគុណ្  
 
ស្ថា ប័នរោឋ ភិបាល  

ប្ករួង ណិ្ជាកមមបនស្ថធារណ្រដឋប្បជាម្លនិតចិន 

រដឋបាលបប្ពល រីដឋបនស្ថធារណ្រដឋប្បជាម្លនិតចិន 
ប្ករួងអភិវឌ្ឍន៍អនតរជាតិបនចប្កភពអង់លគារ 
គណ្ៈកមមការអភិវឌ្ឍន៍ និងឡកទ្ប្មង់ជាតិបនប្បលទ្រចិន 

 
វទិ្ាស្ថា នប្ស្ថវប្ជាវ 
វទិ្ាស្ថា នប្ស្ថវប្ជាវ និងរចនាបលរប្ម្លប់ឧរាកមមលៅរ ូប្កុងលប៉ាកាងំ 
វទិ្ាស្ថា នរុកខស្ថស្ររតគុនមិញ (រភាវទិ្ាស្ថស្ររតចិន) 
មជឈមណ្ឌ លករ-ិរុកខកមមពិភពលោក 
រកលវទិ្ាល័យធុរកិចច និងលរដឋកិចចអនតរជាតិ 
រកលវទិ្ាល័យបប្ពល បី្កុងលប៉ាកាងំ 
រភាវទិ្ាស្ថស្ររតករិកមមប្តូពិកបនប្បលទ្រចិន 
វទិ្ាស្ថា នការទ្ទ្លួខុរប្តូវរងគមបនស្ថរជីវកមមរ ៉ាុងជី ប្កុងលប៉ាកាងំ 
រភាបប្ពល បីនប្បលទ្រចិន 
វទិ្ាស្ថា នប្ស្ថវប្ជាវលោលនលោបាយ និងព័ត៌ម្លនបប្ពល  ី(RIFPI), រភាបប្ពល ចិីន 
វទិ្ាស្ថា នប្ស្ថវប្ជាវលរដឋកិចចបរលទ្របនគណ្ៈកមមការអភិវឌ្ឍជាតិនិងឡកទ្ប្មង់ 
មជឈមណ្ឌ លរប្ម្លប់ ណិ្ជាកមមអនតរជាតិផលិតផលបប្ពល បីនរដឋបាលបប្ពល រីដឋ 
មជឍមណ្ឌ លរហប្បតិបតតិការអនតរជាតិបនប្ករួងការ របរសិ្ថា នបនស្ថធារណ្រដឋប្បជាម្លនិតចិន 
មជឈមណ្ឌ លជាតិពិលស្ថធន៍លៅរ ូរំបកកង់ 
វទិ្ាស្ថា នរិកាអនតរជាតិចិន 
មជឈមណ្ឌ លប្ស្ថវប្ជាវលរដឋកិចចជនបទ្។ ប្ករួងករិកមមបនស្ថធារណ្រដឋប្បជាម្លនិតចិន 
វទិ្ាស្ថា នអនតរជាតិអភិវឌ្ឍន៍លោយចីរភាព  

មជឈមណ្ឌ លស្រហគណូី្លវលរន 

វទិ្ាស្ថា នធនធានរងគម 
ប្កុមរិកាប្ស្ថវប្ជាវលៅរ ូអនតរជាតិ 
រកលវទិ្ាល័យវទិ្ាស្ថស្ររតនិងបលចចកវទិ្ាគីនោវ  
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រម្លគមឧរាហកមម  
ប្កុមប្បឹកាជាតិលវយនភណ្ឌ និងរម្លភ រៈឡតងកាយបនប្បលទ្រចិន 

រម្លគមជាតិលៅរ ូធមមជាតិ 
រភា ណិ្ជាកមមចិនរប្ម្លប់ការនាចូំល និងនាលំចញចំណី្អាហារ ផលិតផលកាុងប្រុកនិងអនុផលពីរតា 
រម្លគមចិនរប្ម្លប់ការជប្មុញកិចចរហប្បតិបតតិការករិកមមអនតរជាតិ 
គណ្ៈកម្លម ធិការចិនរប្ម្លប់ស្ថរជីវកមមពលរដឋ 
 
រហប្ោរ/វទិ្ាស្ថា នពិលប្ោោះលោបល់ 

ប្កុមឧរាហកមមជាតិបហណនលៅរ ូធមមជាតិបនប្បលទ្រចិន កូ អឹលធីឌី្ 
ស្ថរជីវកមមអនតរជាតិរុីណូ្លចម 
ប្កុមហ ុនស្ថធារណ្ៈករិ-ឧរាហកមមប្រុីប្តាង លីមីធីត 
ប្កុមមី្ឺលីន 
វទិ្ាស្ថា នប្ស្ថវប្ជាវរំបកកង់ប្កុងស្ថងបហបនប្កុមោប់បលខញ កូអឹលធីឌី្ 
ស្ថរជីវកមមរំបកកង់និងលៅរ ូជាតិប្បលទ្រចិន 
រហប្ោរផលិតោនយនតលលខ ២លៅោគីន 
ប្កុមមី្ឺលីន កូអឹលធីឌី្ 
រហប្ោរអភិវឌ្ឍន៍បលចចកវទិ្ាវា៉ាងហ ុយ យហីាា ងបនប្កុងលប៉ាកាងំ កូអឹលធីឌី្ 
រហប្ោរអភិវឌ្ឍន៍ហាវឡាង ជីនរុន កូ អឹលធីឌី្ 
មជឈមណ្ឌ លបលចចកវទិ្ារំបកកង់ លីងែុងលៅលប៉ាកាងំ 
រុីនតាវ  
SGS  
លអលវបី្បាយ ហាូ រឺ កូ អឹលធីឌី្ 
ប្កុមទី្ប្បឹកាវនិិលោគគីលហាង បនប្កុងលប៉ាងកាងំ កូ អឹលធីឌី្ 
  
អងគការអនតរជាតិ និងអងគការមិនឡមនរោឋ ភិបាល 

អងគការរហប្បតិបតតិការលរដឋកិចច និងអភិវឌ្ឍន៍, OECD  

កមមវធីិអភិវឌ្ឍន៍រហប្បជាជាតិ, UNDP  

មូលនិធិពិភពលោករប្ម្លប់អភិរកសធមមជាតិ ឬ មូលនិធិរតាបប្ពពិភពលោក, WWF  

អុកស្ថា ម 
ប្កុមប្បឹកាឡលរកាបប្ពល ,ី FSC  
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កាូបល វតីលណ្រ 
វទិ្ាស្ថា នធនធានពិភពលោក, WRI 
រម្លគមអភិរកសរតាបប្ព, WCS 

មូលនិធិលហនរចិ បូល 
ប្ណ ឌី្ោ៉ា ែូក  
អងគការពលកមមអនតរជាតិ, ILO  

និនាា ការបប្ពល  ី
ប្កុមប្បឹកាកា រធនធានជាតិ, NRDC  

រមព័នធភាពបប្ពលប្ស្ថង, RA  

កិចចផតួចលផតីមរាយការណ៍្ពិភពលោក, GRI  

ប្កុមអាកចាប់វរិណុ 
វទិ្ាស្ថា នហាតឡែន 
ប្កុមប្បឹកាជនលភៀរខាួនន័រលវរ 
លវទិ្កាអងគការមិនឡមនរោឋ ភិបាលលដីមបកីមពុជា 
វទិ្ាស្ថា នកមពុជាលដីមបរីហប្បតិបតតិការនិងរនតិភាព 
គលប្ម្លងម៉ាូស្ថលអកបនវទិ្ាស្ថា នលដីមបរីិការងគមលៅរកលវទិ្ាល័យអីុរា៉ារ មុរលៅទី្ប្កុងឡាលអ  
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កាូបល វតីលណ្រ 
វទិ្ាស្ថា នធនធានពិភពលោក, WRI 
រម្លគមអភិរកសរតាបប្ព, WCS 

មូលនិធិលហនរចិ បូល 
ប្ណ ឌី្ោ៉ា ែូក  
អងគការពលកមមអនតរជាតិ, ILO  

និនាា ការបប្ពល  ី
ប្កុមប្បឹកាកា រធនធានជាតិ, NRDC  

រមព័នធភាពបប្ពលប្ស្ថង, RA  

កិចចផតួចលផតីមរាយការណ៍្ពិភពលោក, GRI  

ប្កុមអាកចាប់វរិណុ 
វទិ្ាស្ថា នហាតឡែន 
ប្កុមប្បឹកាជនលភៀរខាួនន័រលវរ 
លវទិ្កាអងគការមិនឡមនរោឋ ភិបាលលដីមបកីមពុជា 
វទិ្ាស្ថា នកមពុជាលដីមបរីហប្បតិបតតិការនិងរនតិភាព 
គលប្ម្លងម៉ាូស្ថលអកបនវទិ្ាស្ថា នលដីមបរីិការងគមលៅរកលវទិ្ាល័យអីុរា៉ារ មុរលៅទី្ប្កុងឡាលអ  
 


