អនុម័ត្តនៅក្នុងក្ិច្ចប្រជុុំន ើក្ទី៣៩ននក្ិ
ច្ច ប្រជុុំថ្នាក្់រដ្ឋ មន្តនតីក្សិក្មម និងនប្ៃន ើ
អាស៊ាននានងៃ ទី ២៨ ខែ ក្ញ្ញា ឆ្ាុំ ២០១៧

ិ
ដំណាក់កាលទំង១០នៃការអភិវឌ្ឍៃ៍កម្ម វធី
ធានារ៉ាប់រងផលិតផលដំណាំថ្នាក់ជាតិ៖
សេចកត ីណែនាំជារ ួម្

Translated from the 10 Phases in Developing a National Crop Insurance Program: Guide Overview and Farmer-Level Demand for Insurance Survey
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Disclaimer: This is an unofficial translation and provided for reference only.

10 Phases in Developing a National Crop Insurance Program: Guide Overview and FarmerLevel Demand for Insurance Survey, 2016.
To find the original version of the guideline please visit the ASEAN Secretariat website,
https://asean.org/ or download at https://asean-crn.org/relevant-asean-guidelines-on-landuse/.
The translation has been produced with the support of the Climate Smart Land Use in ASEAN
(CSLU) project, funded by the German Ministry for Economic Cooperation and Development
and implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

In cooperation with
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ដំណាក់កាលទំង១០នៃការអភិវឌ្ឍៃ៍កម្ម វ ិធីធានារ៉ាប់រងផលិតផលដំណាំថ្នាក់ជាតិ៖ សេចកត ីណែនាំជារ ួម្

អនុម័ត្តនៅក្នុងក្ិច្ចប្រជុុំន ើក្ទី៣៩នន
ក្ិច្ចប្រជុុំថ្នាក្់រដ្ឋ មន្តនតីក្សិក្មម និង
នប្ៃន ើ អាស៊ាននានងៃ ទី ២៨ ខែ ក្ញ្ញា ឆ្ាុំ
២០១៧

ិ ធានារ៉ា
ដ្ុំណាក្់កា ទ ុំង១០ននការអភិវឌ្ឍន៍ក្មម វធី
រ់រង ផ ត្
ិ ផ ដ្ុំណាថ្ន
ុំ ា ក្់ជាត្ិ៖ នសច្ក្ត ីខែនាុំជារ ួម
នសៀវនៅមគ្គុនទេ សក្៍ននេះគ្ឺជាក្ប្មងននការខែនាុំជាជុំហានៗសប្ារ់រដ្ឋឋភិបា យក្មក្ៃិចារណា
មុននៃ ចារ់នផត ើមអនុវត្ត ន៏ក្មម វ ិធីធានារ៉ារ់រងផ ត្
ិ ផ ដ្ុំណាថ្ន
ុំ ា ក្់ជាត្ិ ឬ
សប្ារ់នប្រើប្បាស់នដ្ើមបីនធវ ើការៃិនិត្យន ើង វ ិញក្នុងការខក្រ មអ ក្មម វ ិធីខដ្ ក្ុំៃុង
ខត្ប្ត្ូវបានអនុវត្ត ន៏នានៃ រច្ចុរបនា ។ ម្គ្គុសទេ េក៍ជារ ួម្ណដលមាៃ១០ដំណាក់ កាលសៃេះ
ត្តូវបាៃបសងក ើតស ង
ើ េត្មាប់ត្រឹតតិការែ៍ផ្លាេ់បតរចំ
ូ សែេះដឹងបណា
ត ញ ភារធៃ់
នៃអាកាេធាតុអាស៊ាៃ(ASEAN-CRN) េតីរីសោលៃសោបាយត្បកប
សោយត្បេិទធភារកនុងការសលើកកម្ព េកា
់ រធានារ៉ាប់រងអាកាេធាតុណផាកកេិកម្ម សដើម្បីបសងក ើៃភារ
ធៃ់សៅកនុងតំបៃ់អាស៊ាៃ ខដ្ បានប្រប្ៃឹត្តនៅនៅនងៃទី១៦-១៨ ខែសីហា ឆ្ាុំ ២០១៦
នៅទីប្ក្ ុងហូ ជីមិញ ប្រនទសនវៀត្ណាម ។
នសច្ក្ត ី ខ ែនាុំ ជា រ ម
ួ ននេះប្ត្ូ វ បានរនងក ើ ត្ ន ើ ង នដ្ឋយានការគុំ ប្ ទៃី គ្ នប្ាង G4INDO
ិ នដ្ឋយអងគ ការអវកាសជាត្ិ រ រស់ ប្ រនទសហូ ង់ ។
ខដ្ ទទួ បានការឧរត្ថ មភ ង វ កា
នោក្ប្សី L aura Johnson Blair ខដ្ ានត្ួ នាទី ជា អា ក្ប្រឹ ក្ ាឯក្រជយគ្ឺ ជា
អា ក្និ ៃ នធ ឈានមុ ែ ននការនបាេះៃុ មភ ផាយននេះ។ នោក្ Emilio Hernandez ខដ្
មក្ៃី អ ងគ ការនសបៀងអាហារនិ ង ក្សិ ក្ មម ននអងគ ការសហប្រជាជាត្ិ និ ង នោក្ Chee
Koon Ong ខដ្ មក្ៃី ប្ ក្ ម
ុ ហ៊ា ុ ន SwissRe Singapore បានច្ូ រ ម
ួ ច្ុំ ខែក្ជួ យក្ន ុ ង
ការនរៀរច្ុំ ន បាេះៃុ មព ផងខដ្រ។
ប្ៃឹត្តិការែ៍ផ្លាស់រតរច្ុំ
ូ នែេះដ្ឹង ASEAN-CRN សត ីៃីការធានារ៉ារ់រងអាកាសធាត្ុ
ក្សិក្មម ប្ត្ូវបាននរៀរច្ុំន ើងនដ្ឋយគ្នប្ាង Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH តាមរយៈគ្នប្ាងនប្ៃន ើ និងការខប្រប្រួ អាកាសធាត្ុ (FOR-CC)
ននក្មម វ ិធី អាស៊ាន-អា ា ឺមង
៉ ់សតីៃីការន្ា ើយត្រនៅនឹងការខប្រប្រួ អាកាសធាត្ុ (GAP-CC)
និងទទួ បានការឧរត្ថ មភង វ ិកានដ្ឋយប្ក្សួ ងសហៃ័នធ
អា ា ឺម៉ង់សប្ារ់ក្ិច្ចសហប្រត្ិរត្ត ិនសដ្ឋ ក្ិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍន៍។ ASEAN-CRN
ប្ត្ូវបានរនងក ើត្ន ើងនដ្ើមបីធានាថ្នរដ្ឋ ជាសាជិក្អាស៊ាន (AMS)
សថ ិត្នៅក្នុងទីតាុំង អ ប្រនសើរនដ្ើមបីសប្មរសប្មួ ដ្ វ់ វ ិស័យក្សិក្មម ររស់ៃួក្នគ្ទក្់ទងនៅនឹងការ
ខប្រប្រួ អាកាសធាត្ុ និងការរនងក ើនប្រសិទធភាៃក្នុងការកាត្់រនថ យ ផ រ៉េះពា ។់
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ដំណាក់កាលទី ១. ការវាយតនម្ា បថម្សលើអាកពាក់រៃ
័ ធ រហុភាគ្ីេតីរីតត្ម្ូវការ
ធានារ៉ាប់រងកេិកម្ម
a. ការៃិភាក្ាត្ុំណាក្់កា ដ្ុំរូងនៅក្នុងនាយក្ដ្ឋឋនរដ្ឋឋភិបា ខដ្ ានការ
ចារ់អារមម ែ៍ន កា
ើ រធានារ៉ារ់រងក្សិក្មម នដ្ើមបីក្ុំែត្់ៃីត្ប្មូវការសប្ារ់
ិធ
ក្មម វ ី ខររននេះ។ ការៃិភាក្ាទ ុំងននេះអាច្នផ្លតត្នៅន ើរញ្ញាយុទធសន្តសត
នដ្ើមបីកាត្់រនថ យហានិភ័យផ រ៉េះពា ់អាកាសធាត្ុ និងក្មម វ ិធីយុទធសន្តសតភាៃ
ធន់ររស់រដ្ឋឋភិបា ជុុំ វ ិញរញ្ញាសាពធអាកាសធាត្ុ និងផ រ៉េះពា រ់ រស់វា នៅន ើ
វវ ិស័យក្សិក្មម ររស់ប្រនទស នហើយនិងត្ប្មូវការនដ្ើមបីរនងក ើននសវា
ក្មម កាត្់រនថ យហានិភ័យជាផល វូ ការច្ុំនពាេះការផត ់ប្បាក្់ក្មច ីជនរទ។
b. ការច្ូ រ ួមររស់ត្ុំណាងវ ិស័យឯក្ជនប្ត្ូវបានន ើក្ទឹក្ច្ិត្តនៅក្នុង
ដ្ុំណាក្់កា ចារ់នផត ើមជាៃិនសសអា ក្ខដ្ នឹងប្ត្ូវបានរ៉េះពា ់នដ្ឋយផ្លេ ់ឬនឹងបានទទួ
អត្ថ ប្រនោជន៍ៃីក្មម វ ិធីធានារ៉ារ់រងននេះ។ ជាញឹក្ញារ់ អា ក្ត្ុំណាង
វវ ិស័យឯក្ជនបានផត ់នូវទសននៈនផនងៗគាខដ្ ជា ទធ ផ នឹងនធវ ើឱ្យ
គ្ុំនរងក្មម វ ិធីននេះានភាៃន្ា ើយត្រនៅនឹងត្ប្មូវការររស់ៃួក្នគ្ អាច្អនុវត្ត បាន អ
និងសនប្មច្បាន ទធ ផ ខដ្ បាននប្គងទុក្។ ន ើសៃីននេះការច្ូ រ ួម
ៃីភាគ្ីពាក្់ៃ័នធឯក្ជនក្នុងដ្ុំណាក្់កា ននេះ នឹងានត្នមា ក្នុងការក្ុំែត្់បា៉រ៉ាខម៉ប្ត្
សប្ារ់ការសិក្ាអុំៃី ទធ ភាៃខដ្ អាច្នធវ ើនៅបាន។
c. ការក្ុំែត្់នគ នៅធុំទូោយសប្ារ់ការន ើក្ក្មព សកា
់ រ ធានារ៉ារ់រងខផា ក្ក្សិក្មម
និងឧរក្រែ៍កាត្់រនថ យហានិភ័យជាផល វូ ការ
ខដ្ នផេ រហានិភ័យនៅកាន់ វ ិស័យឧសាហក្មម ធានារ៉ារ់រងឯក្ជន ឬសធារែៈ។
ផ ិត្ផ ធានារ៉ារ់រងទ ុំងអស់ ននេះអាច្រនងក ើត្ការការពារ
រខនថ មនដ្ើមបីរុំនៃញនៅន ន
ើ នោបាយននការន្ា ើយត្រ នៅនឹងការខប្រប្រួ
អាកាសធាត្ុររស់រដ្ឋឋភិបា នានៃ រច្ចុរបនា ផត ់ ទធ ភាៃនៅកាន់
ការទទួ បានឥែទនជនរទ ឬការផត ់ជូនក្ញ្ច រ់នន ការឧរត្ថ មភធន ជានដ្ើម ។
d. រនាេរ់ៃីានការប្រមូ ៃ័ត្៌ានបានទូ ុំទូោយនហើយ សូ មចារ់នផត ើមប្ក្ ុម
ការងារៃហុភាគ្ី។ ប្ក្ ុមការងារននេះអាច្រ ួមានសាជិក្មក្ៃីប្ក្សួ ងហិរញ្ា វត្ថុ
ប្ក្សួ ងក្សិក្មម និយ័ត្ក្រធានារ៉ារ់រង ប្ក្ ុមហ៊ាុនធានារ៉ារ់រង នាយក្ដ្ឋឋនឧត្ុ និយមជាត្ិ
ទីប្រឹក្ារនច្ច ក្នទស ត្ុំណាងអងគ ការដ្ឹក្នាុំក្សិក្រ និងអា ក្ពាក្់ៃ័នធ
ដ្នទនទៀត្ដ្ូ ច្ជានដ្គ្ូ អភិវឌ្ឍន៍(ប្រសិននរើររ់រញ្ចូ ) ។
e. នធវ ើការធានាការឲ្យបាននូ វការផត ់មូ និធិសប្ារ់ការសិក្ាន ើ ទធ ភាៃខដ្
អាច្នធវ ើបាននិងក្មម វ ិធីអភិវឌ្ឍន៍។ ប្រភៃមូ និធិខដ្
អ រុំផុត្ គ្ឺអាច្ទទួ បាន មក្ៃី
សថរ័នខាងក្នុងររស់រដ្ឋឋភិបា ខដ្ ានប្ក្សួ ងហិរញ្ា វត្ថុឬ ប្ក្សួ ងក្សិក្មម
ឬនរើចាបា
ុំ ច្់អាច្ទទួ បានមក្ៃីនដ្គ្ូ រអភិវឌ្ឍន៍នផនងៗ។ ទីប្រឹក្ារនច្ច ក្នទស
ខាងនប្ៅអាច្ប្ត្ូវបាននប្ជើសយក្នៅនៃ ននេះនដ្ើមបី ប្ត្ួ ត្ៃិនិត្យ
និងនធវ ើការៃប្ងឹងសមត្ថ ភាៃនៅដ្ុំណាក្់កា ដ្ុំរូង
សប្ារ់ការសិក្ាអុំៃី ទធ ភាៃខដ្ អាច្នធវ ើបាន ការអភិវឌ្ឍន៍ផ ិត្ផ
ការរនងក ើត្ដ្ុំនែើរការ និងការសក្ បង។
f. នរៀរច្ុំរច្នាសមព ័នធរបាយការែ៍និងការក្ុំែត្់នៃ នវោសប្ារ់ប្ក្ ុមការងារ (ខដ្
អាច្នរៀរច្ុំនដ្ឋយនោងតាមនសៀវនៅមគ្គុនទេ សក្៍ននេះបាន) ។
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ដំណាក់កាលទី ២. ការេិកាលទធ ភារៃិងការវាយតនម្ា ហាៃិភ័យកេិករ
ការសិក្ាអុំៃី ទធ ភាៃននេះគ្ឺជាជុំហានសុំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ក្មម វ ិធីប្សវប្ជាវនិង
រនងក ើត្បា៉រ៉ាខម៉ប្ត្សុំខាន់ៗសប្ារ់ជាមូ ដ្ឋឋនននក្មម វ ិធី។ការអនុវត្ត ការប្រមូ
ទិនាន័យក្ប្មិត្ប្រនទស នហើយនិងការសេ ង់មត្ិក្ប្មិត្ក្សិក្រ អាច្ប្ត្ូវបានអនុវត្ត
នដ្ឋយប្ក្ ុមការងារខដ្ បានចាត្់តាុំងនដ្ឋយប្ក្ ុមការងារថ្នាក្់ជាត្ិ ឬអា ក្ប្រឹក្ា
រនច្ច ក្នទសខាងនប្ៅអាច្ប្ត្ូវបាននាុំយក្មក្នដ្ើមបីផត ់ការប្រឹក្ានិងជួ យក្នុងការវ ិភាគ្ទិនាន័យ។
ប្ក្ ុមប្រនទសក្នុងត្ុំរន់ប្ត្ូវបានខែនាុំនដ្ឋយអា ក្ជុំនាញ ខាងនប្ៅ
ខដ្ អាច្ច្ូ រ ួមក្នុងការៃប្ងឹងសមត្ថ ភាៃប្ក្ ុមការងារថ្នាក្់ជាត្ិខដ្ នឹងប្ត្ូវច្ូ រ ួមនៅក្នុងការអភិ
វឌ្ឍន៍ក្មម វ ិធីក្នុងដ្ុំណាក្់កា ទ ុំង ១០ននេះ ។
ការក្សងសមត្ថ ភាៃនិងសមត្ថ ភាៃនដ្ឋេះប្សយរញ្ញាជារនត រនាេរ់ានសរៈសុំខាន់សប្ារ់និរនត រភា
ៃរយៈនៃ ខវងននក្មម វ ិធីទ ុំងននាេះ។

a. ការត្បម្ូ លទិៃាៃ័យកត្ម្ិតត្បសទេ

វវ ិស័យក្សិក្មម ឧទហរែ៏ ខែនសងាវក្់ត្នមា ដ្ុំណាន
ុំ ិងរសុសត្វ សុំខាន់ៗ
ហានិភ័យសប្ារ់ដ្ុំណាន
ុំ ិងរសុសត្វ
ii. វវ ិស័យធានារ៉ារ់រង ឧទហរែ៏ ប្ក្រែ័ែឌរទរបញ្ា ត្ត ិការធានារ៉ារ់រង
ក្សិក្មម នានៃ រច្ចុរបនា និងផ ិត្ផ កាត្់រនថ យហានិភ័យខដ្ អាច្រក្បាន
iii. វវ ិស័យហិរញ្ា វត្ថុ -ឧទហរែ៏ ការច្ូ រ ួមររស់រដ្ឋឋភិបា ក្នុងការផត ់ប្បាក្់
ក្មច ីក្សិក្មម និងជនរទ និងសថរ័នហិរញ្ា វត្ថុឯក្ជនខដ្ ផត ប្់ បាក្់ក្មច ី ដ្ ់ក្សិក្រ
(ននេះអាច្ររ់រញ្ចូ ទ ុំងវ ិស័យនប្ៅផល វូ ការ)
iv. ប្រត្ិរត្ត ិក្រច្ ័ត្ - ឧទហរែ៏
ប្រត្ិរត្ត ិក្រច្ ័ត្សុំខាន់ៗខដ្ អាច្ច្ូ នៅដ្ ់ត្ុំរន់ជនរទបាន
v. ទិនាន័យសនេ សនន៍ - ឧទហរែ៏ក្ុំែត្់ប្តា ទិនាន័យននអាកាសធាត្ុ ទិនាផ និងត្នមា
vi. ការសិក្ាខដ្ វាយត្នមា រញ្ញាប្រ មននក្មម វ ិធីធានារ៉ារ់រងក្សិក្មម នានៃ រច្ចុរបនា
i.

b. ការេេង់ម្តិកត្ម្ិតកេិករ– ប្ត្ូវបានអនុវត្ត នៅតាមនែត្ត នីមួយៗខដ្ បាននប្ជើសនរ ើស
នដ្ើមបីអនុវត្ត ការធានារ៉ារ់រងខផា ក្ក្សិក្មម នហើយវាគ្ួ រខត្ប្ត្ូវបាននធវ ើន ើងនៅដ្ុំណាក្់កា
ដ្ុំរូងននដ្ុំនែើរការអនុវត្ត គ្ុំនរង។ នដ្ើមបីឱ្យ អ គ្ួ រខត្ានប្ក្ ុមមួ យខដ្
ប្ត្ូវបានចាត្់តាុំងនដ្ឋយប្ក្ ុមការងារ នដ្ើមបីច្ូ រ ួមជាមួ យខផា ក្រខនថ មក្នុងប្ស ុក្
(សប្ារ់ការសប្មរសប្មួ និងការនធវ ើសេង់មត្ិ) និងប្គ្រ់ប្គ្ងនៅក្នុងនែត្ត នីមួយៗ
ឬប្ស ុក្ខដ្ បាននប្ជើសនរ ើស នដ្ើមបីជួរ សាភសន៍ ឬអនងក ត្ប្ក្ ុមត្ុំណាងក្សិក្រ។
មុននៃ ចារ់នផត ើមនធវ ើការសេ ង់មត្ិក្ប្មិត្ក្សិក្រ ការសងក ត្់ធៃន់ន ើការរនងក ើត្
ក្ប្មងសុំែួរ និងការៃប្ងឹងសមត្ថ ភាៃសប្ារ់អាក្នធវ ើការសាភសន៍ គ្ួ រខត្ប្ត្ូវ
បាននធវ ើន ើង។ ប្រធានរទទិនាន័យខាងនប្កាមគ្ួ រខត្ប្ត្ូវបានន ើក្ន ើងនៅក្នុងការ
សេ ង់មត្ិននេះ។ នៅក្នុងការសេ ង់មត្ិជាក្់ខសត ង សុំែួរនឹងប្ត្ូវបានរក្ប្សយែុសគា
នហើយឧទហរែ៍នឹងបានផត ់ជូននៅក្នុងកា ៈនទសៈែា េះៗ។ វាៃិត្ជាសុំខាន់
ណាស់ខដ្ អា ក្នធវ កា
ើ រសាភសន៍ ចាត្់ទុក្ការសាភសន៍ននេះ ឱ្យដ្ូ ច្ជាការៃិភាក្ា
សមញ្ា មួ យ សួ រសុំែួររនត នដ្ើមបីដ្ឹងអុំៃីសថនភាៃៃិត្ខដ្ ក្សិក្រជួ រប្រទេះ
នដ្ឋយមិនខមនប្គន់ខត្សួ រសុំែួរដ្ូ ច្ខដ្ បានសរនសរនៅក្នុងក្ុំរងសុំែួរននាេះនទ។
ការសេ ង់មត្ិននេះខសវ ងរក្ទិនាន័យខដ្ ានគ្ុែភាៃនដ្ើមបីជាជុំនួយដ្ ់
ការសនប្មច្ថ្ននត្ើការអនុវត្ត ន៍គ្ុំនរងគ្ួ រខត្ខផអ ក្ន ើច្ែ
ុំ ុ ច្ណាមួ យ។
i. ត្គ្ួ សរកេិករៃិងត្បតិបតត កា
ិ រកេិកម្ម - អាយុ សាសភាៃប្គ្ួ សរ ត្ុំរន់ដ្ឋដ្
ុំ ុេះ
ដ្ីខដ្ ជាក្មម សិទធ/ជួ /ប្រវាស់ រុំខែងខច្ក្នៃ នវោក្នុងមួ យ រដ្ូ វកា
ប្រនភទដ្ុំណាខុំ ដ្ បានដ្ឋុំ ទិនាផ ននការប្រមូ ផ នានៃ
ងម ីៗននេះនធៀរនឹងទិនាផ ខដ្ បានរំៃឹងទុក្ ការខប្រប្រួ ត្នមា ការ
ផត ់ហិរញ្ា របទន/ ទធ ភាៃទទួ បានឥែទនសប្ារ់ច្ុំណាយន ើ
វត្ថុធាត្ុនដ្ើមនិងក្ាាុំងៃ ក្មម ទីផារសប្ារ់ដ្ុំណាខុំ ដ្ បានដ្ឋុំ និងអនត រកាវរ ើ
ផ ិត្ផ វត្ថុធាត្ុនដ្ើមខដ្ បាននប្រើប្បាស់ នហើយនិងប្រនភទ ា៉ក្ខដ្ ជាច្ុំែូ ច្ិត្ត
និងក្ខនា ងខដ្ បានទិញវត្ថុធាត្ុនដ្ើម
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ii. ទត្ម្ង់នៃហាៃិភ័យៃិងការត្គ្ប់ត្គ្ង - នត្ើអវីជាមូ នហត្ុច្ុំរង
ននការប្រមូ ផ ដ្ុំណាម
ុំ ិនបាន អ (ខដ្ អាច្រ ួមាន៖ នប្គេះរុំងសងួត្ ៃយ
ុ េះ
នភា ៀងមិននទៀងទត្់ ជុំងឺ សត្វ អ ិត្ ការខប្រប្រួ ត្នមា មិននទៀងទត្់ ក្ងវ េះខាត្ទីផារ
និងរញ្ញានផនងៗនទៀត្) នត្ើការបាត្់រង់ទិនាផ នារដ្ូ វកា មុនានរ៉ុនាមនភាគ្រយ
(ប្រសិននរើាន) ការផ្លាស់រតរខដ្
ូ
ជារុៃវនហត្ុ ននការប្រនសើរន ើងននទិនាផ អនុផ
នត្ើរច្ចុរបនា អា ក្ប្គ្រ់ប្គ្ងហានិភ័យទ ុំងននេះោ៉ងដ្ូ ច្នមត ច្ នហើយអវ ីែាេះ ជាយុទធសន្តសត
ទរ់ទ ់ច្ុំនពាេះការបាត្់រង់ននការប្រមូ ផ ឬផ រ៉េះពា ់ ន ើរដ្ូ វដ្ឋុំដ្ុេះរនាេរ់នទៀត្
ី ៉ុនាមនសប្ារ់ដ្ុំណាស
iii. នថាសដើម្នៃការផលិតកម្ម - នត្ើអាក្ដ្ឋុំន ើទុំហុំដ្រ
ុំ ុំខាន់ មួ យ
នត្ើអាក្ច្ុំណាយរ៉ុនាមនក្នុងរដ្ូ វកា មុននៅន ើ ប្គរ់ៃូជ ជី ការនរៀរច្ុំដ្ី
ក្ាាុំងៃ ក្មម សរធាត្ុគ្ីមី ការនធវ ើនមម ការប្រមូ ផ
ការនបាសសុំអាត្កាក្សុំែ ់ក្ុំនទច្ក្ុំទី ការដ្ឹក្ជញ្ជន
ូ និងនងា នផនងៗនទៀត្
នត្ើអាក្ទទួ បានប្បាក្់សប្ារ់ការច្ុំណាយននេះមក្ៃីណា
iv. ការធានារ៉ាប់រងណដលអាចទទួ លបាៃរីរោាភិបាល– ហានិភ័យសុំខាន់រុំផុត្
ខដ្ ប្ត្ូវទទួ បានការធានា នត្ើសុំែងនឹងប្ត្ូវបាននប្រើោ៉ងដ្ូ ច្នមត ច្
ប្រសិននរើានការបាត្់រង់ក្នុងការប្រមូ ផ
ប្រសិននរើការវ ិនិនោគ្ន ក្
ើ សិដ្ឋឋនប្ត្ូវបានទទួ ការការពារ
នត្ើអាក្នឹងនធវ ើអវីជាមួ យនឹងវត្ថុធាត្ុនដ្ើម/ឥែទន/ ។
ការយ ់ន ើញច្ុំនពាេះវវ ិធី អ រុំផុត្នដ្ើមបីទទួ បានការធានារ៉ារ់រង/នសវាក្មម ឬក្មម វ ិធីរ
ច្ចុរបនា ខដ្ ក្សិក្រភាគ្នប្ច្ើនក្ុំៃុងនប្រើប្បាស់។
v. ការសត្បើត្បាេ់ទូរេរេ ័នដ - នត្ើអាក្នប្រើប្បាស់សរSMS, អុិនធឺែិត្តាម
ទូ រស័ៃេញឹក្ញារ់រ៉ុណា
ា នត្ើអាក្បាននប្រើប្បាស់ប្រៃ័នធនវរ ុយតាមទូ រស័ៃេ ខដ្រឬនទ
នត្ើប្ក្ ុមហ៊ាុនខដ្ ផត ់នសវាក្មម មួយណាខដ្ អា ក្នៃញច្ិត្តឬ
បានផត ់ប្រៃ័នអនសវាក្មម ខដ្ រុំផុត្
vi. ទេសៃៈៃិងបទរិសសធៃ៍ជាម្ួ យសេវាកម្ម ធានារ៉ាប់រង–
ផ ិត្ផ ធានារ៉ារ់រងរច្ចុរបនា និងអត្ីត្កា
ផ ិត្ផ ធានារ៉ារ់រងខដ្ ធាារ់ាន ក្់ក្នុងទីផារៃីមុន ប្រនភទននធានារ៉ារ់រង
(ឧទហរែ៍ធានារ៉ារ់រងសុែភាៃ អាយុជី វ ិត្ ដ្ុំណា)ុំ
ច្ុំណារ់អារមម ែ៍ក្នុងការទទួ យក្ផ ិត្ផ ធានារ៉ារ់រង
ក្ងវ ់ ខដ្ ានច្ុំនពាេះផ ត្
ិ ផ ធានារ៉ារ់រង
ប្ក្ ុមហ៊ាុនធានារ៉ារ់រងខដ្ ទទួ បានការនៃញច្ិត្ត
vii. លទធ ភារទទួ លបាៃឥែទៃ - នត្ើរច្ចុរបនា អា ក្ានបានយក្ប្បាក្់ក្មច ី ខដ្រឬនទ?
នត្ើអាក្ានប្ក្ ុមសនន ុំតាមភូ មិនទ នត្ើអាក្ានគ្ែនីធនាគរនទ?
នត្ើធនាគរផត ប្់ បាក្់ក្មច ីដ្ ់ក្សិក្រសប្ារ់ការច្ុំណាយន ើនងា នដ្ើមផ ិត្ក្មម ឬនទ?
នត្ើ ក្ខ ែែឌននប្បាក្់ក្មច ីទ ុំងននេះានអវ ីែាេះ? នត្ើអាក្ធាារ់
បានទទួ បានក្មច ីៃីធនាគរខដ្រឬនទ? នត្ើាន ័ក្ខែ័ែឌអវ ីែាេះនដ្ើមបីទទួ
បានប្បាក្់ក្មច ីផល វូ ការននេះ? នត្ើរដ្ឋឋភិបា ផត ប្់ បាក្់ក្មច ីដ្ុំណាខុំ ដ្រឬនទ?
នត្ើអាក្ទទួ បានឥែទនប្បាក្់ក្មច ីៃី ម ួញឬ ម ួញក្សិក្មម ក្នុងប្ស ុក្ខដ្រឬនទ?
នត្ើអវីនៅជាការប្បាក្់ន ប្ើ បាក្់ក្មច ីៃី ម ួញឬ ម ួញក្សិក្មម ?
នត្ើានអវ ីនក្ើត្ន ើងប្រសិននរើអាក្មិនាន ទធ ភាៃសងប្បាក្់?
នត្ើអាក្ច្ង់បានប្បាក្់ក្មច ីរខនថ មខដ្រឬនទ?
នត្ើអាក្ប្ត្ូវការប្បាក្់ក្មច ីនដ្ើមបី វ ិនិនោគ្ន ើក្សិដ្ឋឋនឬសប្ារ់នគ រុំែងនផនងនទៀត្?
នត្ើអវីខដ្ អា ក្នឹងនធវ ើែុសគាប្រសិននរើអាក្អាច្ែច ីប្បាក្់បាន?
viii. អងគ ការកេិករ - ការច្ូ រ ួមក្នុងអងគ ការក្សិក្រក្នុងត្ុំរន់ ការប្រមូ ផតុុំ
នផនងនទៀត្នៅក្នុងនែត្ត រនរៀរខដ្ អងគ ការដ្ុំនែើរការនដ្ឋយសម ័ប្គ្ច្ិត្តឬជា
សាជិក្ភាៃខដ្ ជាកាត្ៃវ ក្ិច្ច ទុំហុំននអងគ ការ អត្ថ ប្រនោជន៍នន សាជិក្ភាៃ
(ការច្ូ នប្រើប្បាស់អវខី ដ្ អងគ ការបានផត ជ
់ ូ ន ជានដ្ើម )
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ix. គ្សត្មាងរបេ់រោាភិបាល - គ្នប្ាងររស់រដ្ឋឋភិបា រច្ចុរបនា ខដ្ នផ្លតត្ន ើ
ក្សិក្រក្នុងត្ុំរន់ នត្ើអវីខដ្ ជា ទធ ផ ខដ្ ទទួ បាន ត្ប្មូវការ
នដ្ើមបីទទួ បានអត្ថ ប្រនោជន៍ និងទសននៈអុំៃីគ្ុែភាៃននការអនុវត្ត គ្ុំនរង

ការវ ិភាគ្សលើទិៃាៃ័យណដលត្បម្ូ លបាៃសៅកត្ម្ិតកេិករៃិងថ្នាក់ជាតិ
នដ្ើមបីក្ុំែត្់ៃហា
ី និភ័យសុំខាន់ៗខដ្ ប្ត្ូវប្គ្រដ្ែតរ់ នត្ើផ ិត្ផ អវ ីែាេះ ខដ្ អាច្នធវ ើនៅបាន
នដ្ឋយខផអ ក្ន ើទិនាន័យខដ្ ទទួ បាន និងទប្មង់ននហានិភ័យ
រណា
ត ញខច្ក្ចាយខដ្ ានសកាតនុៃ រនរៀរននការនៅជួ រក្សិក្រ ត្ប្មូវការប្បាក្់ឧរត្ថ មភ
និងការក្ុំែត្់ទីតាុំង អ រុំផុត្នៅក្នុងរដ្ឋឋភិបា ។

ដំណាក់កាលទី ៣. ភារជានដគ្ូ ធានារ៉ាប់រងៃិងត្កបខ័ែឌបទបបញ្ញតត ិ
a. នរើសិនជាាន សូ មៃិនិត្យនមើ ប្ក្រែ័ែឌរទរបញ្ា ត្ត ិររស់រដ្ឋឋភិបា ទក្់ទង នឹងក្សិក្មម
ឬផ ិត្ផ ធានារ៉ារ់រងនិងឧរក្រែ៍ហិរញ្ា វត្ថុខដ្ ានសុំររ់
ក្សិក្រខាាត្ត្ូ ច្នានៃ រច្ចុរបនា ។ សនេ សនន៍ននផ ិត្ផ ធានារ៉ារ់រង អាច្ចាត្់ច្ូ
ជាខផា ក្មួ យននប្ក្រែ័ែឌរទរបញ្ា ត្ត ិហិរញ្ា វត្ថុររស់ប្រនទស។
b. នរៀរច្ុំប្ក្រែ័ែឌសថរ័នសប្ារ់ការផគ ត្ផ
់ គ ង់និងការខច្ក្ចាយ ការធានារ៉ារ់រង
ខផា ក្ក្សិក្មម ។ ប្ក្រែ័ែឌននេះប្ត្ូវខត្រ ួមរញ្ចូ នូ វការយ ់ដ្ឹងថ្ននត្ើការផគ ត្់ផគង់
ធានារ៉ារ់រងននេះនឹងប្ត្ូវនធវ ើន ើងតាមរយៈប្ក្ ុមហ៊ាុនធានារ៉ារ់រងខត្មួ យ
ឬប្ក្ ុមហ៊ាុនធានារ៉ារ់រងមួ យប្ក្ ុម។ នត្ើអាក្ណានឹងធានារខនថ មច្ុំនពាេះហានិភ័យ
(អា ក្ក្នុងប្ស ុក្ អនត រជាត្ិ ឬទ ុំងៃីរ) និងត្ួ នាទីផ្លេ ់ររស់រដ្ឋធភិបា ច្ុំនពាេះការ
ធានារ៉ារ់រង រទរញ្ា ត្ត ិ និងការប្ត្ួ ត្ៃិនិត្យ ។ ការនរៀរច្ុំសថរ័នដ្ូ ច្ននេះ
ចាុំបាច្់ប្ត្ូវខត្នរៀរច្ុំឱ្យបានឆ្រ់នហើយអាច្ខសវ ងរក្ការគុំប្ទនដ្ឋយអា ក្ជុំនាញអនត រជាត្ិ
តាមរយៈការខសវ ងយក្រទៃិនសធន៍ៃីប្រនទសឬត្ុំរន់នផនងៗ។
c. នធវ ើឱ្យានការច្ូ រ ួមររស់អាជាាធររទរបញ្ា ត្ត ិធានារ៉ារ់រងនិងភាគ្ីពាក្់
ៃ័នធការធានារ៉ារ់រងក្នុង វ ិស័យឯក្ជននៅក្នុងប្ក្ ុមការងារនដ្ើមបីៃភា
ិ ក្ាអុំៃី
ការរខនថ មឬការខក្ខប្រប្ក្រែ័ែឌរទរបញ្ា ត្ត ិណាមួ យនដ្ើមបីឱ្យការធានារ៉ារ់រង ក្សិក្មម
អាច្អនុវត្ត នៅបាននៅក្នុងប្រនទសនហើយនឹងអាច្នាុំយក្ ទីប្រឹក្ារនច្ច ក្នទស
សប្ារ់ប្ក្រែ័ែឌរទរបញ្ា ត្ត ិងមីននេះផងខដ្រ។
អនុញ្ញាត្ឱ្យប្ក្ ុមហ៊ាុនក្នុងប្ស ុក្និងអនត រជាត្ិរ ួមទ ុំងអនត រការ ើធានារ៉ារ់រងានអាជាារ័ែាប្ត្ឹ
មប្ត្ូវ។ អា ក្ពាក្់ៃ័នធ វ ិស័យឯក្ជនអាច្ច្ូ រ ួមនដ្ឋយផ្លេ ់នៅក្នុង
ដ្ុំនែើរការននេះនដ្ើមបីធានាឱ្យបានថ្នរទរញ្ា ត្ត ិច្ុងនប្កាយសត ីៃីការធានារ៉ារ់រង
ក្សិក្មម ននេះគ្ឺជាប្ក្រែ័ែឌខដ្ ាន ទធ ភាៃសប្ារ់ដ្ុំនែើរការក្នុងរយៈនៃ ខវងនិងាន
ការរ ើក្ច្ុំន រ ើនជានិរនត រភាៃននវ ិស័យននេះ។
d. ៃិនិត្យន ើង វ ិញនូ វប្ក្ ុមហ៊ាុនធានារ៉ារ់រងនិងភាាក្់ងារធានារ៉ារ់រងក្នុងប្ស ុក្រច្ចុរបនា ខដ្ ពា
ក្់ៃ័នធឬានច្ុំណារ់អារមម ែ៍ន ើការធានារ៉ារ់រងក្សិក្មម
ខសវ ងយ ់ៃីផ ិត្ផ រច្ចុរបនា ខដ្ ាននៅន ើទីផារ និងក្ុំែត្់នដ្គ្ូ ធានា រ៉ារ់រង
ក្នុងប្ស ុក្ខដ្
អ រុំផុត្ខដ្ អាច្ជាប្ក្ ុមហ៊ាុនធានារ៉ារ់រងផ្លេ ់ររស់ រដ្ឋឋភិបា ។
e. វាយត្នមា ប្ក្ ុមហ៊ាុនធានារ៉ារ់រងខដ្ ានសកាតនុៃ នដ្ឋយនមើ
ន ើសមត្ថ ភាៃររស់ៃួក្នគ្ក្នុងការធានារនត នៅន ផ
ើ
ិត្ផ ររស់រដ្ឋឋភិបា
ជុំនាញរនច្ច ក្នទសសត ៃ
ី ីការនរៀរច្ុំផ ិត្ផ /ការក្ុំែត្់ត្នមា
និងច្ុំណារ់អារមម ែ៍រយៈនៃ ខវងក្នុងការអភិវឌ្ឍន៏ទីផារធានារ៉ារ់រង
ក្សិក្មម នៅក្នុងប្រនទស
f.

ៃិភាក្ាជាមួ យាចស់ជុំនួយខដ្ ានសកាតនុៃ ឬនដ្គ្ូ អភិវឌ្ឍន៏អនត រជាត្ិសតី
ៃីការច្ូ រ ួមខផា ក្រនច្ច ក្នទសររស់ៃួក្នគ្នៅក្នុងការរច្នានិងការចារ់នផត ើមអនុវត្ត ក្មម វ ិ
ធីធានារ៉ារ់រងផ ិត្ផ ដ្ុំណាន
ុំ ិង ទធ ភាៃខដ្ ៃួ ក្នគ្អាច្ផត ់
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ដំណាក់កាលទំង១០នៃការអភិវឌ្ឍៃ៍កម្ម វ ិធីធានារ៉ាប់រងផលិតផលដំណាំថ្នាក់ជាតិ៖ សេចកត ីណែនាំជារ ួម្

ជាជុំនួយមូ និធិសប្ារ់គ្ុំនរងននេះ។ននេះគ្ឺជាជុំហានមួ យខដ្ ប្ត្ូវរនត នធវ ើជាប្រចាុំ
នហើយការទុំនាក្់ទុំនងគ្ួ រខត្ប្ត្ូវបានចារ់នផត ើមចារ់ៃដ្
ី ុំណាក្់កា ទី ១។
g. ធានាឱ្យានត្ាាភាៃនិងសមត្ថ ភាៃក្នុងការនធវ ើសវនក្មម នាយក្ដ្ឋឋនរដ្ឋឋភិបា
និងនដ្គ្ូ អនុវត្ត ឬប្ក្ ុមហ៊ាុនសុំខាន់ៗទ ុំងអស់

ដំណាក់កាលទី ៤. ការបសងក ើតសោលៃសោបាយជាតិៃិងជំៃួយរោាភិបាល
a. ក្ុំែត្់ខសវ ងរក្ត្ួ នាទីររស់រដ្ឋឋភិបា នៅក្នុងក្មម វ ិធីធានារ៉ារ់រងខដ្
រញ្ចូ ទ ុំងប្ក្សួ ងមួ យណាជាអា ក្អនុវត្ត នាុំមុែនគ្(ការខក្សប្មួ រច្នាសមព ័នធខដ្ បាន
នប្គងទុក្ក្នុងដ្ុំណាក្់កា ទី១) នាយក្ដ្ឋឋនណាមួ យជាអា ក្ពាក្់ៃ័នធ នដ្ឋយផ្លេ ់
និងធនធាន (រុគ្គ ិក្និងឧរក្រែ៍) ខដ្ នឹងប្ត្ូវការ។
b. វាយត្នមា ក្ប្មិត្មួ យននការធានារ៉ារ់រង-ឬនប្ច្ើនក្ប្មិត្ -ខដ្ ររ់ចារ់ៃីក្ប្មិត្មីប្ក្ូ
(ក្សិក្រាាក្់ៗខដ្ ទទួ បានការធានារ៉ារ់រង) ក្ប្មិត្នមសូ (សប្ារ់អងគ ការ ប្ក្ ុមហ៊ាុន
ក្មម វ ិធីថ្នាក្់ប្ស ុក្) ឬក្ប្មិត្ា៉ប្ក្ូ (ប្គ្រដ្ែតរ់ទូទ ុំងប្រនទសឬត្ុំរន់) ។
ការធានារ៉ារ់រងននេះគ្ឺជាខផា ក្មួ យននយុទធសន្តសតកាត្់រនថ យហានិភ័យអាកាសធាត្ុដ្៏ធុំមួយរ
រស់រដ្ឋឋភិបា ។
c. ៃិភាក្ាអុំៃីត្ប្មូវការនិង ទធ ភាៃខដ្ អាច្នៅរ ួច្ននប្បាក្់ឧរត្ថ មភក្ប្មិត្ែព ស់
នត្ើការច្ុំណាយទ ុំងននេះនឹងប្ត្ូវច្ុំណាយោ៉ងដ្ូ ច្នមត ច្ និងនត្ើអវីជាយុទធសន្តសត រយៈនៃ ខវង
- នត្ើប្បាក្់ឧរត្ថ មភនឹងងយច្ុេះតាមនៃ នវោខដ្រឬនទ
d. ជាកាត្ៃវ ក្ិច្ចឬការសម ័ប្គ្ច្ិត្ត - នត្ើក្សិក្រជាអា ក្នប្ជើសនរ ើសច្ូ ឬនច្ញៃីការ ធានារ៉ារ់រង
ឬវាជាកាត្ៃវ ក្ិច្ចច្ុំនពាេះក្សិក្រទ ុំងអស់ ឬក្សិក្រទ ុំងអស់អាច្
នប្ជើសនរ ើសនប្រើនសវាក្មម នផនងនប្ៅៃីររស់រដ្ឋឋភិបា (អាច្ប្ត្ូវបានគុំប្ទ នដ្ឋយជនប្មើស
ននរណា
ត ញខច្ក្ចាយ) ។
e. នសច្ក្ត ីប្ពាងប្ក្រែ័ែឌនគ ននោបាយថ្នាក្់ជាត្ិងមស
ី ប្ារ់ក្មម វ ិធីធានារ៉ារ់រងខដ្ រ ួមរញ្ចូ
នូ វប្រភៃននក្ញ្ច រ់ង វ ិការ។អា ក្ជុំនាញរនច្ច ក្នទសមក្ៃីខាងនប្ៅររស់នដ្គ្ូ អភិវឌ្ឍន៏អា
ច្ានអត្ថ ប្រនោជន៍នៅក្នុងត្ុំណាក្់កា ននេះ
នហើយនយើងក្៏អាច្នរៀននិងខសវ ងយ ់ៃីប្ក្រែ័ែឌប្សនដ្ៀងគានៅក្នុងប្រនទសប្សនដ្ៀងៗគាផ
ងខដ្រ។
រនងក ើត្គ្នប្ាងច្ុំណាយងវ ិកាសប្ារ់ការសក្ បងនិងការអនុវត្ត ឆ្ាុំដ្ុំរូង
នហើយប្រសិននរើានការឧរត្ថ មភរនត ននាេះការនរៀរច្ុំគ្នប្ាងច្ុំណាយងវ ិការគ្ួ រខត្
នធវ ើនអាយបានោ៉ងនហាច្ណាស់៥ឆ្ាុំនដ្ើមបីធានាឱ្យបាននូ វ ទធ ភាៃហិរញ្ា វត្ថុ
សប្ារ់ការអនុវត្ត គ្នប្ាង។

f.

ដំណាក់កាលទី ៥. ការអភិវឌ្ឍៃ៏ផលិតផល ការណចកចាយ ៃិងការកំែត់តនម្ា
a. នដ្ឋយខផអ ក្ន កា
ើ រសិក្ា ទធ ភាៃនិងការៃិភាក្ាជាមួ យនដ្គ្ូ ធានារ៉ារ់រងក្នុងត្ុំរន់
ប្ត្ូវនធវ ើការក្ុំែត្់ប្រនភទដ្ុំណានុំ គ នៅសប្ារ់ការធានារ៉ារ់រងក្នុងត្ុំណាក្់កា សក្ បង
និងឆ្ាុំដ្ុំរូង ក្ុំែត្់ហានិភ័យខដ្ ាន ប្រនភទផ ត្
ិ ផ (សុំែងធានារ៉ារ់រង សនេ សនន៍)
និងប្រភៃទិនាន័យសប្ារ់ផ ិត្ផ ទ ុំងននាេះ។
I.

ការរច្នាផ ិត្ផ រនច្ច ក្នទស - សុំែងធានារ៉ារ់រង សនេ សនន៍ ឬប្រនភទក្ូ នកាត្់

(ប្ត្ូវខត្ានការយ ់ៃីគ្ុែសមបត្ត ិ គ្ុែ វ ិរត្ត ិ និងការអនុវត្ត ររស់ប្រនភទនីមួយៗ)។
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ធានាឱ្យបានថ្នអា ក្ធានា អា ក្ធានារនត
និងរដ្ឋឋភិបា ានជុំនាញក្នុងការខសវ ងរក្ប្រភៃទិនាន័យ អភិវឌ្ឍន៏គ្ុំរ ូសនេ សនន៍
ក្ុំែត្់ត្នមា ផ ិត្ផ ។
b. ការប្រមូ ទិនាន័យ (ទិនាន័យៃីអត្ីត្កា ចារ់ៃីច្ុំនួន១០-៣០ឆ្ាុំ)សប្ារ់ការ
អភិវឌ្ា ៍ផ ិត្ផ និងការក្ុំែត្់ត្នមា ផ ិត្ផ សាាប្ត្ននការបាត្់រង់ៃីអត្ីត្កា នដ្ឋយខផអ ក្នៅន ហា
ើ និភ័យខដ្ ប្ត្ូវបានប្គ្រដ្ែត
រ់ ទិនាន័យអាកាសធាត្ុនង
ិ ទិនាផ សប្ារ់ផ ិត្ផ សនេ សនន៍។
សប្ារ់ផ ិត្ផ សនេ សនន៍អាកាសធាត្ុ ការ ិោ យ
័ ឧត្ុនិយមជាត្ិ
និងការ ិោ ័យសថ ិត្ិជាត្ិសតៃ
ី ីប្ក្ ុមការងារប្ត្ូវធានាឱ្យបានថ្នការទទួ បាន
ទិនាន័យប្រប្ៃិត្តនៅនដ្ឋយរ ូ ន។
c. សនប្មច្ច្ិត្តថ្ននត្ើក្សិក្រណាែា េះអាច្ទទួ បានផ ត្
ិ ផ ននេះ
នហើយប្រសិននរើានតារងក្ុំែត្់អាក្ណាខដ្ អាច្
ទទួ បានការឧរត្ថ មភធនន ើផ ិត្ផ ។
d. នដ្ឋយខផអ ក្ន ើៃ័ត្ា
៌ ន មអ ិត្អុំៃីផ ិត្ផ ក្ុំែត្់ត្នមា ផ ិត្ផ សប្ារ់ប្រនទស
នៅតាមក្ប្មិត្ប្ស ុក្ឬអងគ ភាៃរដ្ឋ បា ខដ្ ត្ូ ច្រុំផត្
ុ តាមខដ្ អាច្នធវ ើនៅបាន។
រុៃវោភសុទធប្ត្ូវបានខផអ ក្ន ើការគ្ែនា ន ើទិនាន័យប្រវត្ត ិននការអនុវត្ត ររស់ដ្ុំណា។ុំ
ផត ់ជនប្មើសនអាយនប្ច្ើនសប្ារ់ការប្គ្រ់ប្គ្ងនិងហានិភ័យនដ្ឋយនរៀរររ់ៃីនប្រក្ង់ននការទូ
ទត្់ៃីអត្ីត្កា សប្ារ់ ត្ុំរន់ខដ្ បាននប្ជើសនរ ើសដ្ូ នច្ា េះអា ក្ នធវ ើនសច្
ក្ត ីសនប្មច្ច្ិត្តររស់រដ្ឋឋភិបា និងខសវ ងយ ់ថ្ននត្ើផ ិត្ផ នីមួយៗនឹង ប្ត្ូវសងរ៉ុនាមន។
ទុំនងជាប្ត្ូវការជុំនាញអនត រជាត្ិ (វវ ិស័យសធារែៈនិងឯក្ជន)
នដ្ើមបីសងសង់សមត្ថ ភាៃប្ក្ ុមហ៊ាុនធានារ៉ារ់រងក្នុងប្ស ុក្។
e. ប្រសិននរើានការឧរត្ថ មភធន
សូ មនរៀរររ់ មអ ិត្អុំៃីផ រ៉េះពា ់ន អ
ើ វ ីខដ្ ក្សិក្រនឹងប្ត្ូវរង់ប្បាក្់នដ្ឋយ
ងវ ិការផ្លេ ់ែល ួនឬតាមរយៈក្ញ្ច រ់ផ ិត្ផ ។
f.

នសុើរអនងក ត្និងក្ុំែត្់រណា
ត ញខច្ក្ចាយ អ រុំផុត្សប្ារ់ការធានារ៉ារ់រង នត្ើអាច្រ ួមរញ្ចូ ជាមួ យឥែទនក្សិក្មម ឬផ ិត្ផ ធានារ៉ារ់រងនផនងនទៀត្បានខដ្រឬ
នទ?រ ួមជាមួ យក្មម វ ិធីជុំនួយរច្ចុរបនា ររស់រដ្ឋឋភិបា
តាមរយៈប្ក្ ុមក្សិក្រខដ្ ានប្សរ់ឬនផនងនទៀត្។

g. នសុើរអនងក ត្អុំៃីរនរៀរនប្រើរណា
ត ញទូ រស័ៃេច្ ័ត្រច្ចុរបនា និងសមត្ថ ភាៃក្នុងការនប្រើប្បាស់
ការនវរ ុយ សប្ារ់ការច្ុេះនឈាមេះររស់ក្សិក្រ ការទូ ទត្់ប្បាក្់ ការទូ ទត្់សែ
ុំ ង
ការនធវ ើទីផារនិងការនធវ ើរច្ចុរបនា ភាៃតាមរដ្ូ វកា ។
h. នធវ ើការវ ិភាគ្អត្ថ ប្រនោជន៍និងការច្ុំណាយនដ្ឋយខផអក្ន ើទសននៈររស់ក្សិក្រ
នដ្ឋយគ្ិត្គ្ូ រអុំៃី ទធ ផ ននការធានារ៉ារ់រង អត្ថ ប្រនោជន៍នផនងៗររស់
រដ្ឋឋភិបា ក្នុងរដ្ូ វខដ្ ានការប្រមូ ផ បាន អ
ការប្រមូ ផ ខដ្ ានការបាត្់រង់៥០% និងរដ្ូ វកា ខដ្ ានមហនត រយ
នដ្ឋយានការបាត្់រង់ទន
ិ ា ផ រហូ ត្ដ្ ់ ៩០% (ឬក្ប្មិត្ននការបាត្់រង់
ខដ្ ចាត្់ទុក្ជាក្ប្មិត្នប្គេះមហនត រយនៅក្នុងប្រនទស) ។ ក្ប្មិត្ការបាត្់
រង់ខដ្ អាច្នក្ើត្ានទ ុំងននេះ អាច្ប្ត្ូវបានក្ុំែត្់តាមរយៈការគ្ែនា
ទិនាន័យជាក្់ខសត ងនៅក្ប្មិត្ប្រនទសនិង តាមរយៈការៃិនប្គេះនោរ ់ជាមួ យ
ប្ក្ ុមហ៊ាុនធានារ៉ារ់រងក្នុងប្ស ុក្អុំៃីក្ប្មិត្ហានិភ័យខដ្ ៃួ ក្នគ្បានក្ុំែត្់។
នៅក្នុងការវ ិភាគ្ ការគ្ែនាប្ត្ូវនធវ ើន ើងនដ្ឋយនមើ នៅន ើ
ច្ុំែូ ននប្រមូ ផ ខដ្ ទទួ បានឬរំៃឹងថ្ននឹងទទួ បាន នងានដ្ើមននការរង់
ន ធា
ើ នារ៉ារ់រងនៅក្ប្មិត្ក្សិក្រ (ខដ្ ានប្បាក្់ឧរត្ថ មភររស់រដ្ឋឋភិបា ត្ិច្ត្ួ ច្) ។
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ដំណាក់កាលទី ៦ ការទទួ លខុេត្តូវរបេ់អាកពាក់រៃ
័ ធ ៃង
ិ ការបសងក ើតដំសែើរការ
a. ការខរងខច្ក្ោ៉ងច្ាស់ោស់នូវត្ួ នាទីនិងការទទួ ែុសប្ត្ូវររស់នដ្គ្ូ នីមួយៗ
គ្ែននយយភាៃការត្ប្មង់ការន ើក្ទឹក្ច្ិត្តនដ្ើមបីទទួ បានភាៃនជាគ្ជ័យ។
ការក្ុំែត្់ប្ក្រែ័ែឌការប្គ្រ់ប្គ្ងគ្នប្ាងឱ្យបានច្ាស់ោស់ៃិត្ជាានសរៈសុំខាន់ខាាុំងណា
ស់ (ច្ុំែុច្ននេះប្ត្ូវបានៃិភាក្ាក្នុងដ្ុំណាក្់កា មុនរ ួច្នហើយ)។
b. នរៀរច្ុំនសច្ក្ត ីប្ពាងរទដ្ឋធនសត ង់ដ្ឋរននការអនុវត្ត SOPs នដ្ឋយានការច្ូ រ ួម
ៃីប្គ្រ់ភាគ្ីពាក្់ៃ័នធក្នុងត្ុំនែើរការននការអភិវឌ្ឍន៍ត្ុំណាក្់កា នីមួយៗខាងនប្កាម៖
I.
ការនធវ ើទីផារ
II.
ការខច្ក្ចាយ
ី
III.
ការច្ុេះនឈាមេះអត្ិងជ
ិ ន (ច្ារ់នដ្ើមឬតាមប្រៃ័នធឌ្ីជង
)
IV.
ការប្រមូ រុៃវោភ
V.
ការប្រមូ ទិនាន័យសប្ារ់ការវាយត្នមា ការបាត្់រង់
VI.
ការវាយត្នមា ការបាត្់រង់នៅក្ខនា ងដ្ឋុំដ្ុំណា ុំ (សប្ារ់ការសងសុំែង)
ឬតាមរយៈទិនាន័យសនេ សនន៍
VII.
ការខរងខច្ក្សុំែងដ្ ់ក្សិក្រខដ្ ជួ រការខាត្រង់
VIII.
មត្ិនោរ ់មក្ៃីមូ ដ្ឋឋនន ើហានិភ័យ (សប្ារ់ផ ិត្ផ សនេ សនន៍)
c. រនងក ើត្យុទធសន្តសតខដ្ អាច្នធវ ើនៅបានសប្ារ់ការរែតុេះរណា
ត ក្សិក្រ
ការនធវ ើសងគ មភាវ ូរនីយក្មម ការអនុវត្ត សក្ បងនហើយរនាេរ់មក្រនងក ើនទុំហុំ រខនថ ម។
ក្ុំែត្់ប្ទង់ប្ទយនអាយដ្ូ ច្ជាខផនការអាជីវក្មម ខដ្ ានភាៃ ប្រនសើរន ើងននងវ ិកា
(ខក្ មអ នដ្ឋយខផអ ក្ន ើដ្ណា
ុំ ក្់កា មុន) ។
d. នរៀរច្ុំឯក្សរចាុំបាច្់ទ ុំងអស់នដ្ើមបីគុំប្ទដ្ ់ SOPs ខដ្ ជាឯក្សរនគ
ននោបាយសប្ារ់ក្សិក្រ

ដំណាក់កាលទី ៧. ការបែ
ត ុ េះបណា
ត លការអៃុវតត សៅកណៃា ងៃិងការសធវ ើឱ្យមាៃៃូ វ
ការចូ លរ ួម្របេ់កេិករ
a. ការរនងក ើត្ឱ្យាននូ វនសៀវនៅខែនាុំនិងការរែតុេះរណា
ត រុគ្គ ិក្នៅតាមមូ
ងនធវ ើការរែតុេះរណា
ត រនត សប្ារ់ក្សិក្រនិងការ ក្់។
b.

ដ្ឋធនខដ្ នឹ

រនងក ើត្ឱ្យាននូ វការច្ូ រ ួមក្នុងសងគ ម ទុំនាក្់ទុំនង ការនធវ ើទីផារ
និងសាភរៈរែតុេះរណា
ត សប្ារ់ក្សិក្រ។

c. រនងក ើត្ឋានានុប្ក្មរែតុេះរណា
ត និងខែនសងាវក្់ននរទរញ្ញាចារ់ៃីថ្នាក្់ជាត្ិរហូ ត្ដ្ ់ថ្នាក្់
ភូ មិនដ្ើមបីធានាឱ្យបាននូ វការទុំនាក្់ទុំនង អ និងសមត្ថ ភាៃដ្ឹក្នាុំរុគ្គ ិក្ថ្នាក្់ភូមិ។
d. អនុវត្ត ការរែតុេះរណា
ត និងការតាមដ្ឋនច្ុំនពាេះការរែតុេះរណា
ត នៅក្ប្មិត្ប្ក្ ុមក្សិក្រ
(ឬប្ក្ ុមនផនងនទៀត្ខដ្ បានក្ុំែត្់នដ្ឋយរណា
ត ញខច្ក្ចាយធានារ៉ារ់រងខដ្ ប្ត្ូវបាន
នប្ជើសនរ ើស) ។ ក្ត្់ប្តាៃ័ត្ា
៌ ន មអ ិត្អុំៃីក្សិក្រឬប្ក្ ុមខដ្ បានទទួ ការរែតុេះ រណា
ត
នដ្ឋយានជាមួ យន ែទុំនាក្់ទុំនងសប្ារ់ការប្ត្ួ ត្ៃិនិត្យគ្ុែភាៃ) ។
e. ផត ់នូវមនធោបាយននការនផេ ៀងផ្លេត្់គ្ុែភាៃន ើការរែតុេះរណា
ត ខដ្ បាននធវ ើន ើងនិង
ការសេ ង់មត្ិនប្ជើសនរ ើសក្សិក្រខដ្ បានទទួ ការរែតុេះរណា
ត នដ្ើមបីសក្ បងការយ ់ដ្ឹង
អុំៃីនមនរៀនខដ្ ប្ត្ូវបានរនប្ងៀន (អាច្នធវ ើការសេ ង់មត្ិតាមទូ រស័ៃេបាន)
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ដំណាក់កាលទី ៨. ការសកលបងឬភេតុតាងនៃការចាប់សផតើម្ៃិងការណកលម្អ
a. ប្រសិននរើអាច្នធវ នើ ៅបាន សក្ បងដ្ុំនែើរការន ធា
ើ ត្ុផន ុំរនច្ច ក្នទស ននផ ិត្ផ
ជាៃិនសសជាមួ យផ ិត្ផ សនេ សនន៍នដ្ើមបីធានាឱ្យបានថ្ន
ធាត្ុផន ុំទ ុំងននាេះនផ្លតត្ន ហា
ើ និភ័យសមប្សររុំផុត្និងក្ុំៃុងខត្ក្ុំែត្់នគ នៅ
បានប្ត្ឹមប្ត្ូវ។
b. នធវ ើការអនុវត្ត ន ើដ្ុំនែើរការខដ្ បានរនងក ើត្ន ើងតាមរយៈរណា
ត ញ
ខច្ក្ចាយខដ្ បានក្ុំែត្់ទុក្ ដ្ុំនែើរការទ ុំងននាេះរ ួមាន៖ ការច្ុេះរញ្ា ីក្សិក្រ
ការប្រមូ ឬការនផេ រការធានារ៉ារ់រងនៅឱ្យប្ក្ ុមហ៊ាុនធានារ៉ារ់រងក្នុងប្ស ុក្
ការខរក្ខែាក្ឯក្សរនគ ននោបាយ ការទមទរសុំែង ការវាយត្នមា ការខាត្រង់
ការនផេ រសុំែង។
c. ប្រសិននរើានការឧរត្ថ មភធន សូ មរយការែ៍ជូនក្សិក្រខដ្ បានទទួ
ការធានារ៉ារ់រងនិងផត ់ៃត្
័ ៌ាន មអ ិត្នផនងៗនទៀត្នៅអងគ ភាៃរង់ប្បាក្់ឧរត្ថ មភ
ធនសប្ារ់ការនផេ រប្បាក្់ឧរត្ថ មភធននៅឱ្យប្ក្ ុមហ៊ាុនធានារ៉ារ់រងក្នុងប្ស ុក្។
d. សក្ បងប្រសិទធភាៃននការនប្រើរនច្ច ក្ វ ិទោងម ីៗដ្ូ ច្ជាទូ រស័ៃេនដ្សប្ារ់ការច្ុេះនឈាមេះ
ការប្រមូ រុៃវោភ ឬការទូ ទត្់សុំែង។

ដំណាក់កាលទី ៩. វវ ិធីសរេតនៃការណកេត្ម្ួ លយុទធសរេត ផលិតផល
ៃិងការេត្ម្បេត្ម្ួ លជាម្ួ យនដគ្ូ េហការ
a. អនុវត្ត ការប្ត្ួ ត្ៃិនិត្យនិងវាយត្នមា ន កា
ើ រសក្ បងនដ្ើមបីក្ុំែត្់ៃីរញ្ញាប្រ
ភាៃទន់នែាយនៅប្គ្រ់ជហា
ុំ នននដ្ុំនែើរការអនុវត្ត ដ្ូច្ជាការសប្មរសប្មួ
ជាមួ យនដ្គ្ូ សហការ និងសមត្ថ ភាៃរនច្ច ក្នទសររស់ផ ិត្ផ ។

ម

b. នធវ ើការសុំភាសន៍ជាមួ យក្សិក្រពាក្់ៃ័នធ អាញ្ញាធរក្នុងត្ុំរន់និងរុគ្គ ិក្ខដ្ ជា
អា ក្អនុវត្ត ការងារ នដ្ើមបីខសវ ងយ ់ៃីឧរសគ្គ និងប្រមូ ផតុុំនូវប្រត្ិក្មម ឬមត្ិ
នោរ ់ន ធា
ើ ត្ុផន ុំននក្មម វ ិធីនដ្ើមបីនធវ ឱ្
ើ យប្រនសើរន ើង។
c. នធវ ើរទរងាាញនិងៃិភាក្ាជាមួ យប្ក្ ុមការងារថ្នាក្់ជាត្ិនដ្ើមបីនធវ កា
ើ រផ្លាស់រតរូ
ិធ
និងខក្ មអ ក្មម វ ី ខដ្ បានសក្ បងមុននៃ នរើក្ដ្ុំនែើរការផល វូ ការ។
វាជានរឿងដ្៏ អ មួ យនរើសិនជាានភាៃរត្់ខរននៅក្នុងខផា ក្ជាក្់ោក្់មួយច្ុំនួនននប្ក្រែ័ែឌ
នគ ននោបាយទក្់ទងនឹងប្រនភទផ ិត្ផ ហានិភ័យ
ឬយុទធសន្តសតអនុវត្ត នដ្ើមបីអនុញ្ញាត្ឱ្យានការខក្ មអ នៅក្នុងក្មម វ ិធី។
d.

មអ ិត្របាយការែ៍ររស់ប្ក្ ុមការងារសត ីៃីការខក្ ុំអក្មម វ ិធីខដ្ នឹងប្ត្ូវបានខច្ក្ចាយរនត ដ្
់អាក្ពាក្់ៃ័នធទ ុំងអស់ ខដ្ ក្នុងននាេះរ ួមានដ្ូ ច្ជា នមនរៀនសុំខាន់ៗ ប្រចាុំនងៃ
និងរនរៀរននការន្ា ើយត្រច្ុំនពាេះច្ុំែុច្ទ ុំងអស់ននេះររស់រដ្ឋឋភិបា ។
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ដំណាក់កាលទី ១០.ការសបើកដំសែើរការកម្ម វ ិធីសរញសលញៃិងកនុងទំហំធំជាងម្ុៃ
a. អនុវត្ត ក្មម វ ិធីយុទធសន្តសត និងរទដ្ឋធនសត ង់ដ្ឋរននប្រត្ិរត្ត ិការ SOPs ជាមួ យ
ភាគ្ីពាក្់ៃ័នធខដ្ ប្ត្ូវបានខក្សប្មួ រ ួច្។
b. រនត នធវ ើការប្ត្ួ ត្ៃិនិត្យនិងវាយត្នមា ជាមួ យភាគ្ីពាក្់ៃ័នធ ក្សិក្រនគ នៅនិង
អនត រការ ើរដ្ឋឋភិបា នផនងៗនទៀត្ នដ្ើមបីនធវ ើឱ្យប្រនសើរន ង
ើ នូ វគ្ុែភាៃផ ិត្ផ
ជារនត រនាេរ់។
c. នធវ ើសវនក្មម ប្រចាុំឆ្ាុំន នើ ដ្គ្ូ សហការ និងដ្ុំនែើរការទ ុំងអស់។
d. អភិវឌ្ឍន៏និងខក្ មអ យុទធសន្តសតរយៈនៃ ខវងសប្ារ់ការធានារ៉ារ់រងនិង ទធ ភាៃននការឧរ
ត្ថ មភធននដ្ើមបីធានាថ្ននគ នៅសន ូ ននការអនុវត្ត ការធានារ៉ារ់រងក្ុំៃុងប្ត្ូវបានសនប្មច្។
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ការសេបេេង់ម្តិធានារ៉ាប់រងេត្មាប់តត្ម្ូវការកត្ម្ិតកេិករ
1. េៃិទៃភារ
នគ នៅននការសេ ង់មត្ិក្សិក្រគ្ឺនដ្ើមបីខសវ ងយ ឱ្
់ យកាន់ខត្ច្ាស់អុំៃីត្ប្មូវការនិងការច្ង់បានៃីផ
ិត្ផ ធានារ៉ារ់រងក្សិក្មម សប្ារ់ក្សិក្រនគ នៅខដ្ ទទួ ផ ច្ុងនប្កាយ។
ការសេ ង់មត្ិននេះនធវ ើន ើងក្នុងដ្ុំណាក្់កា ទី ២ - ការសិក្ា ទធ ភាៃ និងការវាយត្នមា ហានិភ័យក្សិក្រ
- ននដ្ុំណាក្់កា ទ ុំង ១០ ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៏ក្មម វ ិធីធានារ៉ារ់រងដ្ុំណាក្
ុំ សិក្មម ថ្នាក្់ជាត្ិ៖
នសច្ក្ត ីខែនាុំរ ួម ខដ្ ប្ត្ូវបានរនងក ើត្ន ើងសប្ារ់សនា ិសីទ ASEAN-CRN ។ ដ្ុំណាក្់កា សិក្ា
ទធ ភាៃគ្ឺជាជុំហានសុំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ា ៍ក្មម វ ិធីនដ្ើមបីប្សវប្ជាវនិងរនងក ើត្បា៉រ៉ាខម៉ប្ត្សុំខាន់ៗសប្ា
រ់ជាមូ ដ្ឋឋនននក្មម វ ិធី។ តាមរយៈការវ ិភាគ្ន ើទិនាន័យខដ្ ប្រមូ
បាននៅក្ប្មិត្ក្សិក្រនិងថ្នាក្់ជាត្ិខដ្ ទទួ បាននៅក្នុងដ្ុំណាក្់កា ទី២
ទធ ផ ខដ្ ទទួ បានននាេះជួ យដ្ ់ការក្ុំែត្់ហានិភ័យសុំខាន់ៗខដ្ ប្ត្ូវប្គ្រ
ដ្ែតរ់ក្នុងក្ញ្ច រ់នសវាធានារ៉ារ់រង នត្ើផ ិត្ផ អវ ីែាេះខដ្ ាន ទធភាៃអាច្ផ ិត្
នច្ញបាននដ្ឋយនោងតាមទិនាន័យខដ្ ាន និងទប្មង់ននហានិភ័យ
រណា
ត ញខច្ក្ចាយខដ្ ានសកាតនុៃ មនធោបាយក្នុងការទុំនាក្់ទុំនងជា មួ យក្សិក្រ
ត្ប្មូវការសប្ារ់ប្បាក្់ឧរត្ថ មភធននិងសាសភាៃដ្៏ អ រុំផុត្ននប្ក្ ុម ធានា រ៉ារ់រងដ្ុំណាថ្ន
ុំ ា ក្់ជាត្ិ។
ការសេ ង់មត្ិប្សនដ្ៀងគាននេះខដ្រប្ត្ូវបាននធវ ើន ើងនៅក្នុងខែមីនាឆ្ាុំ ២០១៥ នៅក្នុងត្ុំរន់ គ្នប្ាង
G4INDO នៅនកាេះជាវខាងនក្ើត្។ នដ្ឋយសរខត្នគ នៅររស់គ្ុំនរង G4INDO
គ្ឺនដ្ើមបីគុំប្ទដ្ ់រដ្ឋឋភិបា ឥែឌនូ នសុីនិងប្ក្សួ ងក្សិក្មម ក្នុងការអនុវត្ត ក្មម វ ិធីធានារ៉ារ់រងក្សិក្មម
ឱ្យានភាៃនជាគ្ជ័យ វាជាការសុំខាន់ខដ្ គ្ុំនរងG4INDO
ានការយ ដ្
់ ឹងច្ាស់ោស់និងប្ត្ឹមប្ត្ូវអុំៃីរញ្ញាប្រ មនិងហានិភ័យររស់ផ ិត្
ផ ធានារ៉ារ់រងក្សិក្មម នានៃ រច្ចុរបនា ខដ្ ប្រជាក្សិក្រក្ុំៃុងជួ រប្រទេះ។នៅនៃ ានការយ ដ្
់ ឹ
ងច្ាស់ោស់ដ្ូនច្ា េះ ផ ិត្ផ ធានារ៉ារ់រងសមប្សរ និង អ ប្រនសើរអាច្ នឹងប្ត្ូវបាន
អភិវឌ្ឍន៏ន ើងនិងខច្ក្ចាយ។ នដ្ឋយខផអ ក្ន ើ វ ិធីសន្តសតននេះ ការសេ ង់
មត្ិននេះប្បាក្ដ្ថ្នានប្រសិទធភាៃនៃញន ញ ឬាន ក្ខ ែៈវវ ិទោសន្តសតែព ស់នទ។
នគ នៅច្ុំរងគ្ឺនដ្ើមបីសក្
ិ ាខសវ ងយ ់តាមខដ្ អាច្នធវ ើនៅបានអុំៃីប្ក្ ុមត្ុំណាងក្សិក្រទក្់ទង
នៅនឹងរទៃិនសធន៍និងត្ប្មូវការររស់ៃួក្នគ្។

2. ការេេង់ម្តិ
ក្សិក្រខដ្ ប្ត្ូវសាភសន៍មន
ិ ចាុំបាច្់ទ ់ ខត្ានរទៃិនសធន៏ពាក្់ៃ័នធជាមួ យក្មម វ ិធីធានារ៉ារ់រង
ក្សិក្មម ៃីមុនន ើយ។ នដ្ើមបីឱ្យកាន់ខត្ អ ប្រនសើរ អា ក្ផត ស
់ ាភសន៍
ក្៏អាច្នមើ ន ើញដ្ីររស់ក្សិក្រនដ្ើមបីរងាាញឱ្យកាន់ខត្ច្ាស់អុំៃីអវីខដ្ ក្សិក្រក្ុំៃុងៃនយ ់នទេះរី
ជារញ្ញាននេះអាច្ានការៃិបាក្ទក្់ទងខផា ក្ភ័សតុភារនៅក្នុងត្ុំរន់ែាេះក្៏នដ្ឋយ។
ការៃិភាក្ាជាមួ យក្សិក្រគ្ួ រខត្នផ្លតត្សុំខាន់ន ើ ទធភាៃនដ្ើមបីខសវ ងយ ់អុំៃីសថនភាៃររស់ក្សិក្រ
ទប្មង់ននហានិភ័យ ទធ ភាៃទទួ បានឥែទន ការនប្រើប្បាស់រនច្ច ក្ វ ិទោទូ រស័ៃេ
និងៃ័ត្៌ាន មអ ិត្នផនងៗនទៀត្ខដ្ សុំខាន់សប្ារ់ការរនងក ើត្ក្មម វ ិធីធានារ៉ារ់រងដ្ុំណាជា
ុំ ត្ិខដ្ ប្រ
ក្រនដ្ឋយប្រសិទធភាៃ។ វវ ិធីសន្តសតសេ ង់មត្ិគ្ឺជាការៃិភាក្ានប្ៅផល វូ ការជុុំ វ ិញប្រធានរទ មួ យ
ច្ុំនួនខដ្ មិនខមនជាការសួ រនិងន្ា ើយក្ុំរងសុំែួរខដ្ មិនានភាៃរត្់ខរនឬប្គន់
ខត្ជាសុំែួរនប្ជើសនរ ើសននាេះនទ។ការៃិភាក្ាននេះគ្ួ រខត្ានភាៃរស់រនវ ើក្រវាងក្សិក្រនិងប្ក្ ុមកាងារ។
វវ ិធីសន្តសតននេះានប្រសិទធភាៃនដ្ឋយសរខត្វាអនុញ្ញាត្ ឱ្យាន
ុំហូរននការសនេ នាខររធមម ជាត្ិខដ្ ក្សិក្រអាច្ៃនយ ់ មអ ិត្អុំៃីច្ុំែុច្នផនងៗ។
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ដំណាក់កាលទំង១០នៃការអភិវឌ្ឍៃ៍កម្ម វ ិធីធានារ៉ាប់រងផលិតផលដំណាំថ្នាក់ជាតិ៖ សេចកត ីណែនាំជារ ួម្

3. កំរងេំែួរេេង់ម្តិ
1. សេចកា ីសផតម្
ើ
a. ការខែនាុំែាឺៗអុំៃីអាក្សុំភាសន៍
b. ៃនយ ់ៃីនគ រុំែងននការៃិភាក្ាននេះ
c. សួ រក្សិក្រថ្ននត្ើគត្់/នាងានការយ ប្់ ៃមក្នុងការន្ា ើយសុំែួរខដ្រឬនទ
2. រត៌មាៃលំអិតអំរីត្គ្ួសរៃិងការសធវ ក
ើ េិកម្ម របេ់កេិករ
a. ច្ុំនួនសាជិក្ប្គ្ួ សរនិងសាសភាៃសាជិក្ប្គ្ួ សរ
b. នផេ ដ្ីខដ្ ក្ុំៃុងនធវ ើការដ្ឋុំដ្េះុ និងច្ុំនួនដ្ីក្សិក្មម ខដ្ ជាក្មម សិទធ
c. ជាក្សិក្រនៃញនា៉ងឬក្៏ានការនធវ ើការងារនដ្ើមបីរក្ប្បាក្់ច្ុំែូ នផនងនទៀត្។
នរើសិនជាាន នត្ើជាសក្មម ភាៃអវ ី
d. នត្ើគត្់ជាាចស់ច្ាករផ្លេ ់ គត្់ជួ ឬគត្់នធវ ើការរងាវស់គា
e. នៃ នវោននការដ្ឋុំដ្ុេះ រដ្ូ វវសា រដ្ូ វប្បាុំង
f. ទិនាផ ខដ្ ទទួ បានជាមធយមក្នុងមួ យរដ្ូ វកា (ក្នុងមួ យរដ្ូ វប្រមូ ផ )
នត្ើទិនាផ ក្ុំ រ ិត្ណាខដ្ អាច្ចាត្់ទុក្ជា“វទិនាផ
អ ឬប្រនសើរ
g. ការប្រមូ ទិនាផ រដ្ូ វកា មុន នផ្លតត្ន ើដ្ុំណាប្ុំ សូ វនហើយនរើសិនជាមិន ទទួ
បានទិនាផ
អ នត្ើមក្ៃីនហត្ុអវី
h. នត្ើគត្់ផគត្់ផគងកា
់ រច្ុំណាយន ើនងា នដ្ើមននការដ្ឋុំដ្ណា
ុំ ោ
ុំ ៉ ងដ្ូ ច្នមត ច្៖
រ ់ការច្ុំណាយនដ្ឋយនប្រើប្បាស់ ុយផ្លេ ់ែល ួន ែច ី ុយនគ្
នធវ ើការងារទ ុំងអស់នដ្ឋយនប្រើប្បាស់ក្ោ
ុំ ង
ុំ ផ្លេ ់ែល ួននិងសាជិក្ប្គ្ួ សរ ។ ។
i. នត្ើវត្ថុធាត្ុនដ្ើមអវ ីែាេះប្ត្ូវបានទិញ? ប្គរ់ៃូជ ជី ជីគ្ីមី និងនផនងៗនទៀត្
j. ា៉ក្វត្ថុធាត្ុនដ្ើមខដ្ គត្់ខត្ងខត្ទិញប្គ្រ់រដ្ូ វកា ?
នត្ើៃួក្នគ្ទិញមក្ៃីអាក្ណា?
k. នត្ើអាក្ណាជាអា ក្ទិញទិនាផ ក្សិក្មម នត្ើានការខប្រប្រួ ត្នមា ខដ្រនទ
នត្ើវាជាត្នមា ខដ្ ប្ត្ូវបានក្ុំែត្់នដ្ឋយរដ្ឋឋភិបា ឬនទ?
l. នត្ើាននរណាាាក្់មក្ត្ុំរន់ររស់អាក្នដ្ើមបីប្រមូ ទិនាន័យអុំៃីទិនាផ ររស់អាក្
ជាមួ យនឹងការសេ ង់មត្ិខដ្រនទ?
3. ការសធវ ប
ើ ំ ណែងណចកនថាសដើម្ផលិតកម្ម
a. រុំនៃញតារងខាងនប្កាមសត ីៃីនងានដ្ើមផ ិត្ក្មម ។
b. នត្ើប្រភៃងវ ិកាអវ ីែាេះខដ្ ប្ត្ូវការនដ្ើមបីទិញវត្ថុធាត្ុនដ្ើមនិងនដ្ើមបីជួ ក្ាាុំងៃ ក្មម
?
ដំណាំ
តំបៃ់ោដ
ំ ុេះ
សរលសវលានៃកាោំដុេះកនុងរដូ វកាល
សរលសវលានៃការត្បម្ួ លផលកា ងរដូ វកាល
ការចំណាយសលើវតថុធាតុសដើម្ៃិម្ួយៗ

សវៀតណាម្ដុង

ម្តិសផសងៗ

តនម្ា សដើម្
ប្គរ់ៃូជ
ជឺ ទី១
ជឺ ទី ២
ថ្នាស
ុំ ុំោរ់សត្វ ច្នប្ង
ថ្នាស
ុំ ុំោរ់នមម /នផនងៗនទៀត្
វត្ថុធាត្ុនដ្ើមនផនងៗនទៀត្
តនម្ា នៃវតថុធាតុសដើម្េរុប
កាចំណាយសលើកំលាំងរលកម្ម ៃិងសផសងៗ

14

ដំណាក់កាលទំង១០នៃការអភិវឌ្ឍៃ៍កម្ម វ ិធីធានារ៉ាប់រងផលិតផលដំណាំថ្នាក់ជាតិ៖ សេចកត ីណែនាំជារ ួម្

ការសរៀបចំថ្នាលបែ
ត ុ េះ
ការសរៀបចំដី
ការេទង
ូ កូ ៃដំណាំ
ការសត្សចត្េបទឺក
ការសធវ ើសមម
ជឺៃិងថ្នាគ្
ំ ឺម្ឺ
ការត្បម្ូ លទិៃាផល
ដំណាក់កាលសត្កាយការត្បម្ូ លផល
ការសវចខច ប់– ការចំណាយសលើេំភារៈសវចខច ប់
ការដឹកជញ្ជៃ
ូ សៅកាៃ់ទីផារ
កាចំណាយសលើកំលាំងរលកម្ម ៃិងសផសងៗេរុប
ការចំណាយេរុប
ការចំណាយេរុបសលើនផេដីម្ួយហិកតា

4. ទត្ម្ង់នៃហាៃិភ័យ
a. នត្ើអវីជានហត្ុផ ទូ នៅខដ្ នធវ ើនអាយអា ក្ប្រមូ ទិនាផ មិនបាន អ ?
នហត្ុផ អាច្ានដ្ូ ច្ជា៖ នប្គេះរុំងសងួត្ ៃយ
ុ េះ នភា ៀងមិននទៀងទត្់ ជុំងឺ សត្វ អ ិត្ (សត្វ អ ិត្
ជុំងឺផនិត្ ... ) សត្វ សុីឬគស់រុំផ្លាញដ្ុំណាុំ (ក្ែតុរ ។ ។ ) ការខប្រប្រួ ត្នមា ទីផារ ក្ងវ េះទីផារ
នចារ ួ ច្ ប្ៃឹ ទឹក្ជុំនន់ ... ។
1. ហានិភ័យធុំរុំផុត្ច្ុំនពាេះការប្រមូ ទិនាផ ខដ្ អ រុំផត្
ុ
2. ការបាត្់រង់ទិនាផ ខដ្ បានជួ រប្រទេះកា ៃីរដ្ូ វកា មុននិងឆ្ាុំមុនៗ?
3. ការផ្លាស់រតរខដ្
ូ
ជាមូ នហត្ុនាុំឱ្យានការផ្លា ់រតរទិ
ូ នាផ
អ ប្រនសើរន ើង?
b. នត្ើរច្ចុរបនា អា ក្ប្គ្រ់ប្គ្ងហានិភ័យនីមួយៗនដ្ឋយរនរៀរណា
ឧទហរែ៍ដ្ូច្ជាប្រៃ័នធធារសន្តសតសប្ារ់នប្គេះរុំងសងត្
ួ ឬសរធាត្ុគ្ីមីសប្ារ់ក្តាតច្នប្ង
ជាក្់ោក្់ណាមួ យ?
c. នរើគមនច្ុំែូ ៃីការប្រមូ ផ នត្ើអាក្នឹងានប្បាក្់នដ្ើមបីដ្ឋដ្
ុំ ុំណានុំ ៅរដ្ូ វនប្កាយនទ?
អវ ីខដ្ អាច្នធវ ើនៅបានានដ្ូ ច្ជា៖ កាត្់រនថ យច្ុំនួនអាហារខដ្ ររ ិនភាគ្ជានរៀងរ ់នងៃ
ៃឹងខផអ ក្នប្ច្ើនន ើជុំនួយឧរបត្ថ មភមហ ូរអាហារ ែច ីប្បាក្់ ៃឹងខផអ ក្ន ជ
ើ ុំនួយៃីអាក្ដ្នទ
ផ្លអក្នអាយនក្ម ងៗនៅនរៀននៅសោនរៀន ក្់សត្វ ច្ិញ្ចឹម
រក្ប្បាក្់នដ្ឋយសក្មម ភាៃនផនងៗខដ្ មិនខមនជាការនធវ ើក្សិក្មម
d. នរើសិនជាផ ិត្ផ ដ្ុំណារុំ រស់ក្សិក្រមិនប្ត្ូវបានធានា
នត្ើៃួក្នគ្នឹងនធវ ើអវីែុសខរា ក្ៃីធមម តា ៖ នប្ជើសនរ ើសប្គរ់ៃូជនផនងនទៀត្ នប្រើប្បាស់ជីរខនថ ម
រក្អា ក្ផគ ត្់ផគង់នផនងនទៀត្ មិនយក្ឥែទនក្មច ីនទៀត្នទ
ទទួ បានការងារឬប្បាក្់ខែត្ិច្ៃីការងារៃ ក្មម ធមម តា
5. លទធ ភារទទួ លបាៃឥែទៃ
a. នត្ើអាក្ធាារ់បានទទួ បានក្មច ីៃីធនាគរសប្ារ់នធវ ើក្សិក្មម ខដ្រឬនទ?
នត្ើអាក្ានសគ ់អាក្ណានផនងនទៀត្ខដ្ ទទួ ក្មច ីខររែឹងខដ្រឬនទ?
b. នត្ើភូមិររស់អាក្ានប្ក្ ុមសនន ុំតាមភូ មិនទ?
c. នត្ើធនាគរ អងគ ការនប្ៅរដ្ឋឋភិបា ឬក្មម វ ិធីរដ្ឋឋភិបា ណាែា េះខដ្ ផត ់ក្មច ី ដ្ ់ក្សិក្រ?
d. នត្ើអាក្ដ្ឹងអុំៃីអប្តាការប្បាក្់ន ើប្បាក្់ក្មច ីទ ុំងននេះខដ្រនទ?
នត្ើវាប្ត្ូវសងនៅវ ិញនៅក្នុងរដ្ូ វខត្មួ យឬទ ់ ខត្ដ្ ់នៃ ប្រមូ ផ ?
e. នត្ើ ម ួញឬ ម ួញក្សិក្ានការផត ់ប្បាក្់ក្មច ីដ្ូច្ននេះដ្ ់ក្សិក្រនទ?
នត្ើឥែទនននេះាន ក្ខ ែៈោ៉ងដ្ូ ច្នមត ច្?
f. ប្រសិននរើក្សិក្រមិនាន ទធ ភាៃសងប្បាក្់ក្មច ីផល វូ ការដ្ូ ច្ននេះវ ិញ
នត្ើអាក្ដ្ឹងនទថ្ននឹងានអវ ីនក្ើត្ន ើង?
g. ប្រសិននរើអាក្អាច្ទទួ បានប្បាក្់ក្មច ីសប្ារ់នធវ ក្
ើ សិក្មម នត្ើអាក្ច្ង់បាននទ?
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6. ការសត្បើត្បាេ់ទូរេ័រេនដ
a. នត្ើសុីមកាត្ខដ្ នប្រើជាប្ក្ ុមហ៊ាុនអវ ី?
b. នត្ើអាក្នផាើសរតាមទូ រស័ៃវញឹក្ញារ់រ៉ុណា
ា ?
c. នប្រើអិន
ុ ធឺែិត្តាមទូ រស័ៃេឬ ុយទូ រស័ៃេ?
7. ជសត្ម្ើេសលើការសត្ជើេសរ ើេការធានារ៉ាប់រង
a. នត្ើអាក្ានផ ិត្ផ ធានារ៉ារ់រងនទ? នត្ើអាក្ធាារ់ានៃីមុននទ? នត្ើផ ិត្ផ ននាេះ អ រ ឺនទ
នត្ើៃួក្នគ្ផត ់សុំែងដ្ ់អាក្ដ្ូ ច្ខដ្ បានក្ុំែត្់នទ?
b. នត្ើអាក្ានប្ក្ ុមហ៊ាុនឬា៉ក្ធានារ៉ារ់រងមួ យណាខដ្ អា ក្ទុក្ច្ិត្តនទ?
c. នត្ើអាក្ធាារ់បាន ឺៃីក្មម វ ិធីធានារ៉ារ់រងដ្ុំណារុំ រស់រដ្ឋឋភិបា នទ?
d. ច្ុំនពាេះក្មម វ ិធីធានារ៉ារ់រងដ្ុំណាក្
ុំ សិក្មម នត្ើអាក្គ្ិត្ថ្នអវ ីែាេះជាហានិភ័យ
សុំខាន់ៗខដ្ គ្ួ រខត្ប្ត្វទទួ ការធានារ៉ារ់រង?
e. នត្ើអាក្គ្ិត្ថ្នអវ ីជាមនធោបាយ អ រុំផុត្នដ្ើមបីទទួ បានការធានារ៉ារ់រង នត្ើាននសវាក្មម ឬក្មម វ ិធីធានារ៉ារ់រងណានានៃ រច្ចុរបនា ខដ្ ក្សិក្រភាគ្នប្ច្ើនក្ុំៃុងខត្
នប្រើ?
8. អងគការកេិករ
a. អងគ ការក្សិក្រ - នត្ើអាក្ជាសាជិក្ររស់ប្ក្ ុមក្សិក្រណានទ?
b. នត្ើក្សិក្រនៅត្ុំរន់ររស់អាក្ជាក្មម សិទធិររស់អងគ ការណានទ?
នត្ើវាជាការសម ័គ្ច្ិត្តឬជាកាត្ៃវ ក្ិច្ច?
c. នត្ើអងគ ការានអត្ថ ប្រនោជន៍អវីែាេះ?
េំសែើសផសងៗសទៀតេត្មាប់ការរិចារណាៃិងការោក់បញ្ចូលសៅកនុងការបសងកត
ើ កម្ម វ ិធីធានារ៉ាប់រង
ជាតិ៖
1. ទក្់ទងជាមួ យការវាយត្នមា នគ ននោបាយធានារ៉ារ់រងនានៃ រច្ចុរបនា
នយើងនសា ើសឱ្
ុុំ យដ្ឋក្់រញ្ចូ ក្រែីសិក្ាអុំៃី ័ក្ខែ័ែឌននការ ផត ់ប្បាក្់ក្មច ី។
2. មុននៃ ការចារ់នផត ើមក្មម វ ិធីនៃញន ញ ឯក្សរខែនាុំក្៏គ្ួរខត្រញ្ចូ
នូ វការនច្ញច្ារ់នដ្ើមបីគុំប្ទដ្ ់ការអនុវត្ត ក្មម វ ិធី។ ជាមួ យគាននាេះ
ក្មម វ ិធីខដ្ នឹងប្ត្ូវចារ់នផត ើមដ្ុំនែើរការ គ្ួ រខត្ប្ត្ូវបានខផអ ក្ន ើ ទធ ផ
ននការសិក្ា ទធ ភាៃខដ្ បាននធវ ើន ើង។
3. ការរនងក ើត្ឱ្យានននការនធវ ើច្ុំណាត្់ថ្នាក្់ហានិភ័យនិងការខរងខច្ក្ប្រនភទននអប្តារុៃវោ
ភរ៉ារ់រង នដ្ឋយសរខត្អប្តានិងការប្គ្រដ្ែតរ់ននការ
ទមទរនឹងអាប្ស័យោ៉ងខាាុំងនៅន ប្ើ រនភទហានិភយ
័
4. នសា ើរសុុំនអាយការផត ់នសវាធានារ៉ារ់រងាន ក្ខ ែៈជាកាត្ៃវ ក្ិច្ចសប្ារ់ប្រនភទដ្ុំណាជា
ុំ ក្់ោ
ក្់នផនងៗ និង ទធ ភាៃក្នុងការានជុំន រ ើសសប្ារ់
ក្សិក្រខដ្ អាច្ផត ់ហិរញ្ា របទននដ្ឋយែល ួនឯង។

**
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ដំណាក់កាលទំង១០នៃការអភិវឌ្ឍៃ៍កម្ម វ ិធីធានារ៉ាប់រងផលិតផលដំណាំថ្នាក់ជាតិ៖ សេចកត ីណែនាំជារ ួម្
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