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ដណំាក់កាលទងំ១០នៃការអភិវឌ្ឍៃក៍ម្ម វធីិធានារ៉ា ប់រងផលិតផលដណំំាថ្នា ក់ជាតិ៖ សេចកត ីណែនាជំារមួ្ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer: This is an unofficial translation and provided for reference only. 

 

10 Phases in Developing a National Crop Insurance Program: Guide Overview and Farmer-

Level 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-land-

use/. 

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). 
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ដណំាក់កាលទងំ១០នៃការអភិវឌ្ឍៃក៍ម្ម វធីិធានារ៉ា ប់រងផលិតផលដណំំាថ្នា ក់ជាតិ៖ សេចកត ីណែនាជំារមួ្ 

 

 

អនុម័ត្តនៅក្ន ុងកិ្ច្ចប្រជុុំន ើក្ទី៣៩នន 

កិ្ច្ចប្រជុុំថ្នា ក់្រដ្ឋមន្តនត ីក្សិក្មម និង 

នប្ៃន ើ អាស៊ា ននានងៃទី ២៨ ខែ ក្ញ្ញា  ឆ្ា ុំ 

២០១៧ 

 

 
 

ដ្ុំណាក្់កា ទុំង១០ននការអភិវឌ្ឍនក៍្មម វធិីធានារ៉ា

រ់រង ផ តិ្ផ ដ្ុំណាុំថ្នា ក្ជ់ាត្ិ៖ នសច្ក្ត ីខែនាុំជារមួ 

 
 
នសៀវនៅមគ្គ ុ នទេសក៍្ននេះគឺ្ជាក្ប្មងននការខែនាុំជាជុំហានៗសប្ារ់រដ្ឋឋ ភិបា យក្មក្ៃិចារណា 
មុននៃ ចារ់នផតើមអនុវត្តន៏ក្មម វធីិធានារ៉ា រ់រងផ តិ្ផ ដ្ុំណាុំថ្នា ក់្ជាតិ្ ឬ 
សប្ារ់នប្រើប្បាស់នដ្ើមបនីធវ ើការៃិនិត្យន ើងវញិក្ន ុងការខក្រ មអ ក្មម វធីិខដ្  ក្ុំៃុង 
ខត្ប្តូ្វបានអនុវត្តន៏នានៃ រច្ច ុរបនា។ ម្គ្គ ុ សទេេកជ៍ារមួ្ណដលមាៃ១០ដំណាក់ កាលសៃេះ 
ត្តវូបាៃបសងកើតស ើងេត្មាប់ត្រឹតត ិការែផ៍្លា េប់ត រូចំសែេះដឹងបណាត ញ ភារធៃ់ 
នៃអាកាេធាតុអាស៊ា ៃ(ASEAN-CRN) េត ីរីសោលៃសោបាយត្បកប 
សោយត្បេិទធភារកន ុងការសលើកកម្ពេក់ារធានារ៉ា ប់រងអាកាេធាតុណផាកកេកិម្មសដើម្បីបសងកើៃភារ
ធៃ់សៅកន ុងតំបៃអ់ាស៊ា ៃ ខដ្ បានប្រប្ៃឹត្តនៅនៅនងៃទី១៦-១៨ ខែសីហា ឆ្ា ុំ ២០១៦ 
នៅទីប្ក្ងុហូជីមិញ ប្រនទសនវៀត្ណាម ។ 

 
នសច្ក្ត ីខែនាុំជារ មួននេះប្ត្ូវបានរនងក ើត្ន ើងនដ្ឋយានការគុំប្ទៃីគ្នប្ាង  G4INDO 
ខដ្ ទទួ បានការឧរត្ថមភង វ កិានដ្ឋយអងគការអវកាសជាត្ិររស់ប្រនទសហូ ង់។  
នោក្ប្សីLaura Johnson Blair ខដ្ ានតួ្នាទីជាអាក្ប្រឹក្ាឯក្រជយគ្ឺជា  
អា ក្និៃនធឈានមុែននការនបាេះៃុមភផាយននេះ។  នោក្  Emilio Hernandez ខដ្  
មក្ៃីអងគការនសបៀងអាហារនិងក្សិក្មម ននអងគការសហប្រជាជាត្ិ  និងនោក្  Chee 
Koon Ong ខដ្ មក្ៃីប្ក្ មុហ៊ា ុន  SwissRe Singapore បានចូ្ រ មួច្ុំ ខែក្ជួយក្ន ុ ង 
ការនរៀរច្ុំនបាេះៃុមពផងខដ្រ។   

 
 
ប្ៃឹត្ត ិការែ៍ផ្លា ស់រត រូច្ុំនែេះដ្ងឹ ASEAN-CRN សត ីៃីការធានារ៉ា រ់រងអាកាសធាត្ុ 
ក្សិក្មមប្តូ្វបាននរៀរច្ុំន ើងនដ្ឋយគ្នប្ាង Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ) GmbH តាមរយៈគ្នប្ាងនប្ៃន ើ និងការខប្រប្រួ អាកាសធាតុ្ (FOR-CC)  
ននក្មម វធីិ អាស៊ា ន-អា ា ឺម៉ង់សត ីៃីការន ា្ ើយត្រនៅនឹងការខប្រប្រួ  អាកាសធាតុ្ (GAP-CC) 
និងទទួ បានការឧរត្ថមភងវកិានដ្ឋយប្ក្សួងសហៃ័នធ  
អា ា ឺម៉ង់សប្ារ់កិ្ច្ចសហប្រតិ្រត្ត ិនសដ្ឋកិ្ច្ចនិងការអភិវឌ្ឍន៍។ ASEAN-CRN 
ប្តូ្វបានរនងក ើត្ន ើងនដ្ើមបធីានាថ្នរដ្ឋជាសាជិក្អាស៊ា ន (AMS) 
សថ ិត្នៅក្ន ុងទីតាុំង អ ប្រនសើរនដ្ើមបីសប្មរសប្មួ ដ្ វ់វស័ិយក្សិក្មមររស់ៃួក្នគ្ទក់្ទងនៅនឹងការ
ខប្រប្រួ អាកាសធាត្ុ និងការរនងក ើនប្រសិទធភាៃក្ន ុងការកាត់្រនថយ ផ រ៉េះពា ។់ 
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ដណំាក់កាលទងំ១០នៃការអភិវឌ្ឍៃក៍ម្ម វធីិធានារ៉ា ប់រងផលិតផលដណំំាថ្នា ក់ជាតិ៖ សេចកត ីណែនាជំារមួ្ 

 

ដំណាក់កាលទ ី១. ការវាយតនម្ាបថម្សលើអាកពាក់រៃ័ធរហភុាគ្េីត ីរីតត្ម្ូវការ 

ធានារ៉ា ប់រងកេិកម្ម 

 
 

a. ការៃិភាក្ាត្ុំណាក់្កា ដ្ុំរូងនៅក្ន ុងនាយក្ដ្ឋឋ នរដ្ឋឋ ភិបា ខដ្ ានការ 
ចារ់អារមមែ៍ន ើការធានារ៉ា រ់រងក្សិក្មម នដ្ើមបីក្ុំែត់្ៃីត្ប្មូវការសប្ារ់ 
ក្មម វធីិខររននេះ។ ការៃិភាក្ាទុំងននេះអាច្នផ្លត ត្នៅន ើរញ្ញា យុទធសន្តសត  
នដ្ើមបកីាត់្រនថយហានិភ័យផ រ៉េះពា ់អាកាសធាត្ុ និងក្មម វធីិយុទធសន្តសតភាៃ 
ធន់ររស់រដ្ឋឋ ភិបា  ជុុំវញិរញ្ញា សាព ធអាកាសធាតុ្ និងផ រ៉េះពា រ់រសវ់ា នៅន ើ 
វវស័ិយក្សិក្មមររស់ប្រនទស នហើយនិងត្ប្មូវការនដ្ើមបីរនងក ើននសវា 
ក្មមកាត់្រនថយហានិភ័យជាផល វូការច្ុំនពាេះការផត ់ប្បាក់្ក្មចីជនរទ។ 
 

b. ការចូ្ រមួររស់ត្ុំណាងវស័ិយឯក្ជនប្តូ្វបានន ើក្ទឹក្ចិ្ត្តនៅក្ន ុង 
ដ្ុំណាក់្កា ចារ់នផតើមជាៃនិសសអាក្ខដ្ នឹងប្តូ្វបានរ៉េះពា ់នដ្ឋយផ្លេ  ់ឬនឹងបានទទួ 
អត្ថប្រនោជន៍ៃីក្មម វធីិធានារ៉ា រ់រងននេះ។ ជាញឹក្ញារ់ អាក្ត្ុំណាង 
វវស័ិយឯក្ជនបានផត ់នូវទសននៈនផនងៗគា ខដ្ ជា ទធផ នឹងនធវ ើឱ្យ 

គ្ុំនរងក្មម វធីិននេះានភាៃន ា្ ើយត្រនៅនឹងត្ប្មូវការររស់ៃួក្នគ្ អាច្អនុវត្តបាន អ  
និងសនប្មច្បាន ទធផ ខដ្ បាននប្គងទុក្។ ន ើសៃីននេះការចូ្ រមួ 
ៃីភាគី្ពាក់្ៃ័នធឯក្ជនក្ន ុងដ្ុំណាក់្កា ននេះ នឹងានត្នមាក្ន ុងការក្ុំែត់្ប៉ារ៉ា ខម៉ប្ត្ 
សប្ារ់ការសិក្ាអុំៃី ទធភាៃខដ្ អាច្នធវ ើនៅបាន។ 

 

c. ការក្ុំែត់្នគ នៅធុំទូោយសប្ារ់ការន ើក្ក្មពសក់ារ ធានារ៉ា រ់រងខផាក្ក្សកិ្មម 
និងឧរក្រែ៍កាត់្រនថយហានិភ័យជាផល វូការ 
ខដ្ នផេរហានិភ័យនៅកាន់វស័ិយឧសាហក្មមធានារ៉ា រ់រងឯក្ជន ឬសធារែៈ។  
ផ ិត្ផ ធានារ៉ា រ់រងទុំងអស់ ននេះអាច្រនងក ើត្ការការពារ 
រខនថមនដ្ើមបីរុំនៃញនៅន ើននោបាយននការន ា្ ើយត្រ នៅនឹងការខប្រប្រួ  
អាកាសធាត្ុររស់រដ្ឋឋ ភិបា នានៃ រច្ច ុរបនា  ផត ់ ទធភាៃនៅកាន់ 
ការទទួ បានឥែទនជនរទ ឬការផត ់ជូនក្ញ្ច រ់នន ការឧរត្ថមភធន ជានដ្ើម ។ 
 

d. រនាេ រ់ៃីានការប្រមូ ៃ័ត៌្ានបានទូ ុំទូោយនហើយ សូមចារ់នផតើមប្ក្មុ 
ការងារៃហភុាគ្។ី ប្ក្មុការងារននេះអាច្រមួានសាជកិ្មក្ៃីប្ក្សួងហិរញ្ា វត្ថ ុ 
ប្ក្សួងក្សិក្មម និយ័ត្ក្រធានារ៉ា រ់រង ប្ក្មុហ៊ាុនធានារ៉ា រ់រង នាយក្ដ្ឋឋ នឧត្ុ និយមជាតិ្ 
ទីប្រឹក្ារនច្ចក្នទស ត្ុំណាងអងគការដ្ឹក្នាុំក្សិក្រ និងអាក្ពាក់្ៃ័នធ  
ដ្នទនទៀត្ដូ្ច្ជានដ្គូ្អភិវឌ្ឍន៍(ប្រសិននរើររ់រញ្ច  ូ) ។ 
 

e. នធវ ើការធានាការឲ្យបាននូវការផត ់មូ និធិសប្ារ់ការសិក្ាន ើ ទធភាៃខដ្  
អាច្នធវ ើបាននិងក្មម វធីិអភិវឌ្ឍន៍។ ប្រភៃមូ និធិខដ្  អរុំផុត្ គឺ្អាច្ទទួ បាន មក្ៃ ី
សថ រ័នខាងក្ន ុងររស់រដ្ឋឋ ភិបា ខដ្ ានប្ក្សួងហិរញ្ា វត្ថ ុឬ ប្ក្សួងក្សិក្មម 
ឬនរើចាុំបាច់្អាច្ទទួ បានមក្ៃីនដ្គូ្រអភិវឌ្ឍន៍នផនងៗ។ ទីប្រឹក្ារនច្ចក្នទស 
ខាងនប្ៅអាច្ប្តូ្វបាននប្ជើសយក្នៅនៃ ននេះនដ្ើមបី ប្តួ្ត្ៃិនិត្យ 
និងនធវ ើការៃប្ងឹងសមត្ថភាៃនៅដ្ុំណាក់្កា ដ្ុំរូង 
សប្ារ់ការសិក្ាអុំៃី ទធភាៃខដ្ អាច្នធវ ើបាន ការអភិវឌ្ឍន៍ផ ិត្ផ  
ការរនងក ើត្ដ្ុំនែើរការ និងការសក្ បង។ 
 
 

f. នរៀរច្ុំរច្នាសមព័នធ របាយការែ៍និងការក្ុំែត់្នៃ នវោសប្ារ់ប្ក្មុការងារ (ខដ្  
អាច្នរៀរច្ុំនដ្ឋយនោងតាមនសៀវនៅមគ្គ ុ នទេសក៍្ននេះបាន) ។ 

 

 

 



 

 

5 
 

 

ដណំាក់កាលទងំ១០នៃការអភិវឌ្ឍៃក៍ម្ម វធីិធានារ៉ា ប់រងផលិតផលដណំំាថ្នា ក់ជាតិ៖ សេចកត ីណែនាជំារមួ្ 

 

ដំណាក់កាលទ ី២. ការេិកាលទធភារៃងិការវាយតនម្ាហាៃភិ័យកេិករ 
 

ការសិក្ាអុំៃី ទធភាៃននេះគឺ្ជាជុំហានសុំខាន់ក្ន ុងការអភិវឌ្ឍន៍ក្មម វធីិប្សវប្ជាវនិង 

រនងក ើត្ប៉ារ៉ា ខម៉ប្ត្សុំខាន់ៗសប្ារ់ជាមូ ដ្ឋឋ នននក្មម វធីិ។ការអនុវត្តការប្រមូ  

ទិនាន័យក្ប្មិត្ប្រនទស នហើយនិងការសេ ង់មតិ្ក្ប្មិត្ក្សិក្រ អាច្ប្តូ្វបានអនុវត្ត 

នដ្ឋយប្ក្មុការងារខដ្ បានចាត់្តាុំងនដ្ឋយប្ក្មុការងារថ្នា ក់្ជាតិ្ ឬអាក្ប្រឹក្ា 

រនច្ចក្នទសខាងនប្ៅអាច្ប្តូ្វបាននាុំយក្មក្នដ្ើមបផីត ់ការប្រឹក្ានិងជួយក្ន ុងការវភិាគ្ទិនាន័យ។ 

ប្ក្មុប្រនទសក្ន ុងត្ុំរន់ប្តូ្វបានខែនាុំនដ្ឋយអាក្ជុំនាញ ខាងនប្ៅ 

ខដ្ អាច្ចូ្ រមួក្ន ុងការៃប្ងឹងសមត្ថភាៃប្ក្មុការងារថ្នា ក់្ជាតិ្ខដ្ នឹងប្តូ្វចូ្ រមួនៅក្ន ុងការអភិ

វឌ្ឍន៍ក្មម វធីិក្ន ុងដ្ុំណាក់្កា ទុំង ១០ននេះ ។ 

ការក្សងសមត្ថភាៃនិងសមត្ថភាៃនដ្ឋេះប្សយរញ្ញា ជារនតរនាេ រ់ានសរៈសុំខាន់សប្ារ់និរនត រភា

ៃរយៈនៃ ខវងននក្មម វធីិទ ុំងននាេះ។ 

 

a. ការត្បមូ្លទៃិាៃ័យកត្ម្ិតត្បសទេ 
i. វវស័ិយក្សិក្មម ឧទហរែ ៏ខែនសងាវ ក់្ត្នមាដ្ុំណាុំនិងរសុសត្វសុំខាន់ៗ 
ហានិភ័យសប្ារ់ដ្ុំណាុំនិងរសុសត្វ 

ii. វវស័ិយធានារ៉ា រ់រង ឧទហរែ៏ ប្ក្រែ័ែឌ រទរបញ្ាត្ត ិការធានារ៉ា រ់រង 
ក្សិក្មមនានៃ រច្ច ុរបនា  និងផ ិត្ផ កាត់្រនថយហានិភ័យខដ្  អាច្រក្បាន 

iii. វវស័ិយហិរញ្ា វត្ថ ុ -ឧទហរែ ៏ការចូ្ រមួររស់រដ្ឋឋ ភិបា ក្ន ុងការផត ់ប្បាក់្ 
ក្មចីក្សិក្មមនិងជនរទ និងសថ រ័នហិរញ្ា វត្ថ ុឯក្ជនខដ្ ផត ប់្បាក់្ក្មចី ដ្ ់ក្សកិ្រ 
(ននេះអាច្ររ់រញ្ច  ូទុំងវស័ិយនប្ៅផល វូការ) 

iv. ប្រតិ្រត្ត ិក្រច្ ័ត្ - ឧទហរែ ៏
ប្រតិ្រត្ត ិក្រច្ ័ត្សុំខាន់ៗខដ្ អាច្ចូ្ នៅដ្ ់ត្ុំរន់ជនរទបាន 

v. ទិនាន័យសនេសនន៍ - ឧទហរែ៏ក្ុំែត់្ប្តា ទិនាន័យននអាកាសធាត្ុ  ទិនាផ  និងត្នមា 
vi. ការសិក្ាខដ្ វាយត្នមារញ្ញា ប្រ មននក្មម វធីិធានារ៉ា រ់រងក្សិក្មមនានៃ រច្ច ុរបនា    
 

b. ការេេ ងម់្តិកត្ម្ិតកេិករ– ប្តូ្វបានអនុវត្តនៅតាមនែត្តនីមួយៗខដ្ បាននប្ជើសនរ ើស 
នដ្ើមបីអនុវត្តការធានារ៉ា រ់រងខផាក្ក្សិក្មមនហើយវាគួ្រខត្ប្តូ្វបាននធវ ើន ើងនៅដ្ុំណាក់្កា
 ដ្ុំរូងននដ្ុំនែើរការអនុវត្តគ្ុំនរង។ នដ្ើមបីឱ្យ អ  គួ្រខត្ានប្ក្មុមួយខដ្  
ប្តូ្វបានចាត់្តាុំងនដ្ឋយប្ក្មុការងារ នដ្ើមបីចូ្ រមួជាមួយខផាក្រខនថមក្ន ុងប្សកុ្ 
(សប្ារ់ការសប្មរសប្មួ និងការនធវ ើសេ ង់មតិ្) និងប្គ្រ់ប្គ្ងនៅក្ន ុងនែត្តនីមួយៗ 
ឬប្សកុ្ខដ្ បាននប្ជើសនរ ើស នដ្ើមបជួីរ សាភ សន៍ ឬអនងកត្ប្ក្មុត្ុំណាងក្សិក្រ។  
មុននៃ ចារ់នផតើមនធវ ើការសេ ង់មតិ្ក្ប្មិត្ក្សិក្រ ការសងកត់្ធៃន់ន ើការរនងក ើត្ 
ក្ប្មងសុំែួរ និងការៃប្ងឹងសមត្ថភាៃសប្ារ់អាក្នធវ ើការសាភ សន៍ គួ្រខត្ប្តូ្វ 
បាននធវ ើន ើង។ ប្រធានរទទិនាន័យខាងនប្កាមគួ្រខត្ប្តូ្វបានន ើក្ន ើងនៅក្ន ុងការ 
សេ ង់មតិ្ននេះ។ នៅក្ន ុងការសេ ង់មតិ្ជាក់្ខសតង សុំែួរនឹងប្តូ្វបានរក្ប្សយែុសគា  
នហើយឧទហរែ៍នឹងបានផត ់ជូននៅក្ន ុងកា ៈនទសៈែាេះៗ។ វាៃិត្ជាសុំខាន់ 
ណាស់ខដ្ អាក្នធវ ើការសាភ សន៍ ចាត់្ទុក្ការសាភ សន៍ននេះ ឱ្យដូ្ច្ជាការៃិភាក្ា 
សមញ្ា មួយ សួរសុំែួររនតនដ្ើមបីដ្ឹងអុំៃីសថ នភាៃៃិត្ខដ្ ក្សិក្រជួរប្រទេះ 
នដ្ឋយមិនខមនប្គន់ខត្សួរសុំែួរដូ្ច្ខដ្ បានសរនសរនៅក្ន ុងក្ុំរងសុំែួរននាេះនទ។ 
ការសេ ង់មតិ្ននេះខសវងរក្ទិនាន័យខដ្ ានគុ្ែភាៃនដ្ើមបីជាជុំនួយដ្ ់ 
ការសនប្មច្ថ្ននត្ើការអនុវត្តន៍គ្ុំនរងគួ្រខត្ខផអក្ន ើច្ុំែុច្ណាមួយ។    

 

i. ត្គួ្សរកេកិរៃងិត្បតបិតតកិារកេកិម្ម - អាយុ សាសភាៃប្គួ្សរ ត្ុំរន់ដ្ឋុំដ្ុេះ 
ដី្ខដ្ ជាក្មមសិទធ/ជួ /ប្រវាស ់រុំ ខែងខច្ក្នៃ នវោក្ន ុងមួយ រដូ្វកា  
ប្រនភទដ្ុំណាុំខដ្ បានដ្ឋុំ ទិនាផ ននការប្រមូ ផ នានៃ  
ងមីៗននេះនធៀរនឹងទិនាផ ខដ្ បានរំៃឹងទុក្ ការខប្រប្រួ ត្នមា ការ 
ផត ់ហិរញ្ារបទន/ ទធភាៃទទួ បានឥែទនសប្ារ់ច្ុំណាយន ើ 
វត្ថ ុធាត្ុនដ្ើមនិងក្ាា ុំងៃ ក្មម ទីផារសប្ារ់ដ្ុំណាុំខដ្ បានដ្ឋុំ និងអនតរកាវរ ើ 
ផ ិត្ផ វត្ថ ុធាត្ុនដ្ើមខដ្ បាននប្រើប្បាស់ នហើយនិងប្រនភទ ា៉ក្ខដ្ ជាច្ុំែូ ចិ្ត្ត 
និងក្ខនាងខដ្ បានទិញវត្ថ ុធាត្ុនដ្ើម 
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ដណំាក់កាលទងំ១០នៃការអភិវឌ្ឍៃក៍ម្ម វធីិធានារ៉ា ប់រងផលិតផលដណំំាថ្នា ក់ជាតិ៖ សេចកត ីណែនាជំារមួ្ 

 

 
ii. ទត្ម្ង់នៃហាៃិភ័យៃងិការត្គ្ប់ត្គ្ង - នត្ើអវ ីជាមូ នហតុ្ច្ុំរង 
ននការប្រមូ ផ ដ្ុំណាុំមិនបាន អ  (ខដ្ អាច្រមួាន៖ នប្គេះរុំងសង ួត្ ៃយុ េះ 
នភាៀងមិននទៀងទត់្ ជុំងឺ សត្វ អ ិត្ ការខប្រប្រួ ត្នមាមិននទៀងទត់្ ក្ងវេះខាត្ទីផារ 
និងរញ្ញា នផនងៗនទៀត្) នត្ើការបាត់្រង់ទិនាផ នារដូ្វកា  មុនានរុ៉នាម នភាគ្រយ 
(ប្រសិននរើាន) ការផ្លា សរ់ត រូខដ្ ជារុៃវនហតុ្ ននការប្រនសើរន ើងននទិនាផ អនុផ  
នត្ើរច្ច ុរបនាអាក្ប្គ្រ់ប្គ្ងហានិភ័យទុំងននេះោ៉ងដូ្ច្នមតច្ នហើយអវ ីែា េះ ជាយុទធសន្តសត  
ទរ់ទ ់ច្ុំនពាេះការបាត់្រង់ននការប្រមូ ផ  ឬផ រ៉េះពា  ់ន ើរដូ្វដ្ឋុំដ្ុេះរនាេ រ់នទៀត្ 

 
iii. នថាសដើម្នៃការផលិតកម្ម - នត្ើអាក្ដ្ឋុំន ើទុំហុំដ្ីរុ៉នាម នសប្ារ់ដ្ុំណាុំសុំខាន់ មួយ   
នត្ើអាក្ច្ុំណាយរុ៉នាម នក្ន ុងរដូ្វកា មុននៅន ើ ប្គរ់ៃូជ ជី ការនរៀរច្ុំដ្ី 
ក្ាា ុំងៃ ក្មម សរធាត្ុគី្មី ការនធវ ើនមម  ការប្រមូ ផ  
ការនបាសសុំអាត្កាក្សុំែ ់ក្ុំនទច្ក្ុំទី ការដ្ឹក្ជញ្ជ នូ និងនងានផនងៗនទៀត្  
នត្ើអាក្ទទួ បានប្បាក់្សប្ារ់ការច្ុំណាយននេះមក្ៃីណា 

 
iv. ការធានារ៉ា បរ់ងណដលអាចទទួលបាៃរីរោា ភិបាល– ហានិភ័យសុំខាន់រុំផុត្ 
ខដ្ ប្តូ្វទទួ បានការធានា នត្ើសុំែងនឹងប្តូ្វបាននប្រើោ៉ងដូ្ច្នមតច្ 
ប្រសិននរើានការបាត់្រង់ក្ន ុងការប្រមូ ផ  
ប្រសិននរើការវនិិនោគ្ន ើក្សិដ្ឋឋ នប្តូ្វបានទទួ ការការពារ 
នត្ើអាក្នឹងនធវ ើអវ ីជាមួយនឹងវត្ថ ុធាត្ុនដ្ើម/ឥែទន/ ។ 
ការយ ់ន ើញច្ុំនពាេះវវធីិ អរុំផុត្នដ្ើមបីទទួ បានការធានារ៉ា រ់រង/នសវាក្មមឬក្មម វធីិរ
ច្ច ុរបនា ខដ្ ក្សិក្រភាគ្នប្ច្ើនក្ុំៃុងនប្រើប្បាស។់ 

 
v. ការសត្បើត្បាេទូ់រេរេ ័នដ - នត្ើអាក្នប្រើប្បាស់សរSMS, អិុនធឺែិត្តាម 
ទូរស័ៃេញឹក្ញារ់រុ៉ណាា  នត្ើអាក្បាននប្រើប្បាស់ប្រៃ័នធនវរ ុយតាមទូរស័ៃេ ខដ្រឬនទ 
នត្ើប្ក្មុហ៊ាុនខដ្ ផត ់នសវាក្មមមួយណាខដ្ អាក្នៃញចិ្ត្តឬ 
បានផត ់ប្រៃ័នអនសវាក្មមខដ្ រុំផុត្ 

vi. ទេសៃៈៃិងបទរិសសធៃជ៍ាមួ្យសេវាកម្មធានារ៉ា ប់រង–  
ផ ិត្ផ ធានារ៉ា រ់រងរច្ច ុរបនានិងអតី្ត្កា  
ផ ិត្ផ ធានារ៉ា រ់រងខដ្ ធាា រ់ាន ក់្ក្ន ុងទីផារៃីមុន ប្រនភទននធានារ៉ា រ់រង 
(ឧទហរែ៍ធានារ៉ា រ់រងសែុភាៃ អាយជុីវតិ្ ដ្ុំណាុំ) 
ច្ុំណារ់អារមមែ៍ក្ន ុងការទទួ យក្ផ ិត្ផ ធានារ៉ា រ់រង 
ក្ងវ ់ខដ្ ានច្ុំនពាេះផ តិ្ផ ធានារ៉ា រ់រង 
ប្ក្មុហ៊ាុនធានារ៉ា រ់រងខដ្ ទទួ បានការនៃញចិ្ត្ត 

 
vii. លទធភារទទួលបាៃឥែទៃ - នត្ើរច្ច ុរបនាអាក្ានបានយក្ប្បាក់្ក្មចី ខដ្រឬនទ?  
នត្ើអាក្ានប្ក្មុសនន ុំតាមភូមិនទ នត្ើអាក្ានគ្ែនីធនាគរនទ?  
នត្ើធនាគរផត ប់្បាក់្ក្មចីដ្ ់ក្សិក្រសប្ារ់ការច្ុំណាយន ើនងានដ្ើមផ ិត្ក្មមឬនទ?  
នត្ើ ក្ខែែឌ ននប្បាក់្ក្មចីទ ុំងននេះានអវ ីែា េះ? នត្ើអាក្ធាា រ់ 
បានទទួ បានក្មចីៃីធនាគរខដ្រឬនទ? នត្ើាន ័ក្ខែ័ែឌ អវ ីែា េះនដ្ើមបីទទួ  
បានប្បាក់្ក្មចីផល វូការននេះ?  នត្ើរដ្ឋឋ ភិបា ផត ប់្បាក់្ក្មចីដ្ុំណាុំខដ្រឬនទ?  
នត្ើអាក្ទទួ បានឥែទនប្បាក់្ក្មចីៃី ម ញួឬ ម ញួក្សិក្មមក្ន ុងប្សកុ្ខដ្រឬនទ?  
នត្ើអវ ីនៅជាការប្បាក់្ន ើប្បាក់្ក្មចីៃី ម ញួឬ ម ញួក្សិក្មម?   
នត្ើានអវ ីនក្ើត្ន ើងប្រសិននរើអាក្មិនាន ទធភាៃសងប្បាក់្?  
នត្ើអាក្ច្ង់បានប្បាក់្ក្មចីរខនថមខដ្រឬនទ?   
នត្ើអាក្ប្តូ្វការប្បាក់្ក្មចីនដ្ើមបីវនិិនោគ្ន ើក្សិដ្ឋឋ នឬសប្ារ់នគ រុំែងនផនងនទៀត្?   
នត្ើអវ ីខដ្ អាក្នឹងនធវ ើែុសគា ប្រសិននរើអាក្អាច្ែច ីប្បាក់្បាន? 

 
 

viii. អងគការកេិករ - ការចូ្ រមួក្ន ុងអងគការក្សិក្រក្ន ុងត្ុំរន់ ការប្រមូ ផត ុុំ 
នផនងនទៀត្នៅក្ន ុងនែត្ត រនរៀរខដ្ អងគការដ្ុំនែើរការនដ្ឋយសម ័ប្គ្ចិ្ត្តឬជា 

សាជិក្ភាៃខដ្ ជាកាត្ៃវកិ្ច្ច ទុំហុំននអងគការ អត្ថប្រនោជន៍នន សាជិក្ភាៃ 
(ការចូ្ នប្រើប្បាស់អវ ខីដ្ អងគការបានផត ជូ់ន ជានដ្ើម ) 
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ដណំាក់កាលទងំ១០នៃការអភិវឌ្ឍៃក៍ម្ម វធីិធានារ៉ា ប់រងផលិតផលដណំំាថ្នា ក់ជាតិ៖ សេចកត ីណែនាជំារមួ្ 

 

ix. គ្សត្មាងរបេរ់ោា ភិបាល - គ្នប្ាងររស់រដ្ឋឋ ភិបា រច្ច ុរបនា ខដ្ នផ្លត ត្ន ើ 
ក្សិក្រក្ន ុងត្ុំរន់ នត្ើអវ ីខដ្ ជា ទធផ ខដ្ ទទួ បាន ត្ប្មូវការ 
នដ្ើមបីទទួ បានអត្ថប្រនោជន៍  និងទសននៈអុំៃីគុ្ែភាៃននការអនុវត្ត គ្ុំនរង 
 

ការវភិាគ្សលើទិៃាៃ័យណដលត្បមូ្លបាៃសៅកត្ម្ិតកេកិរៃិងថ្នា ក់ជាតិ 
នដ្ើមបីក្ុំែត់្ៃហីានិភ័យសុំខាន់ៗខដ្ ប្តូ្វប្គ្រដ្ែត រ់ នត្ើផ ិត្ផ អវ ីែា េះ ខដ្ អាច្នធវ ើនៅបាន 

នដ្ឋយខផអក្ន ើទិនាន័យខដ្ ទទួ បាន និងទប្មង់ននហានិភ័យ 

រណាត ញខច្ក្ចាយខដ្ ានសកាត នុៃ  រនរៀរននការនៅជួរក្សិក្រ ត្ប្មូវការប្បាក់្ឧរត្ថមភ 

និងការក្ុំែត់្ទីតាុំង  អរុំផុត្នៅក្ន ុងរដ្ឋឋ ភិបា ។ 

 

ដំណាក់កាលទ ី៣. ភារជានដគូ្ធានារ៉ា ប់រងៃងិត្កបខ័ែឌ បទបបញ្ញ តត ិ 
 

a. នរើសិនជាាន សូមៃិនិត្យនមើ ប្ក្រែ័ែឌ រទរបញ្ាត្ត ិររស់រដ្ឋឋ ភិបា ទក្់ទង នឹងក្សិក្មម 
ឬផ ិត្ផ ធានារ៉ា រ់រងនិងឧរក្រែ៍ហិរញ្ា វត្ថ ុខដ្ ានសុំររ់ 
ក្សិក្រខាា ត្តូ្ច្នានៃ រច្ច ុរបនា។ សនេសនន៍ននផ ិត្ផ ធានារ៉ា រ់រង អាច្ចាត់្ចូ្  
ជាខផាក្មួយននប្ក្រែ័ែឌ រទរបញ្ាត្ត ិហិរញ្ា វត្ថ ុររស់ប្រនទស។ 

 
b. នរៀរច្ុំប្ក្រែ័ែឌសថ រ័នសប្ារ់ការផគត់្ផគង់និងការខច្ក្ចាយ ការធានារ៉ា រ់រង 
ខផាក្ក្សិក្មម។ ប្ក្រែ័ែឌ ននេះប្តូ្វខត្រមួរញ្ច  ូនូវការយ ់ដ្ឹងថ្ននត្ើការផគត់្ផគង់ 
ធានារ៉ា រ់រងននេះនឹងប្តូ្វនធវ ើន ើងតាមរយៈប្ក្មុហ៊ាុនធានារ៉ា រ់រងខត្មួយ 
ឬប្ក្មុហ៊ាុនធានារ៉ា រ់រងមួយប្ក្មុ។ នត្ើអាក្ណានឹងធានារខនថមច្ុំនពាេះហានិភ័យ 
(អាក្ក្ន ុងប្សកុ្ អនតរជាតិ្ ឬទុំងៃីរ) និងតួ្នាទីផ្លេ  ់ររស់រដ្ឋធ ភិបា ច្ុំនពាេះការ 
ធានារ៉ា រ់រង រទរញ្ាត្ត ិ និងការប្តួ្ត្ៃិនិត្យ ។ ការនរៀរច្ុំសថ រ័នដូ្ច្ននេះ 
ចាុំបាច់្ប្តូ្វខត្នរៀរច្ុំឱ្យបានឆ្រ់នហើយអាច្ខសវងរក្ការគុំប្ទនដ្ឋយអាក្ជុំនាញអនតរជាតិ្ 
តាមរយៈការខសវងយក្រទៃិនសធន៍ៃីប្រនទសឬត្ុំរន់នផនងៗ។  

 

c. នធវ ើឱ្យានការចូ្ រមួររស់អាជាា ធររទរបញ្ាត្ត ិធានារ៉ា រ់រងនិងភាគ្ីពាក់្       
ៃ័នធការធានារ៉ា រ់រងក្ន ុងវស័ិយឯក្ជននៅក្ន ុងប្ក្មុការងារនដ្ើមបីៃិភាក្ាអុំៃី 
ការរខនថមឬការខក្ខប្រប្ក្រែ័ែឌ រទរបញ្ាត្ត ិណាមួយនដ្ើមបីឱ្យការធានារ៉ា រ់រង ក្សិក្មម 
អាច្អនុវត្តនៅបាននៅក្ន ុងប្រនទសនហើយនឹងអាច្នាុំយក្ ទីប្រឹក្ារនច្ចក្នទស 
សប្ារ់ប្ក្រែ័ែឌ រទរបញ្ាត្ត ិងមីននេះផងខដ្រ។ 
អនុញ្ញា ត្ឱ្យប្ក្មុហ៊ាុនក្ន ុងប្សកុ្និងអនតរជាតិ្រមួទុំងអនតរការ ើធានារ៉ា រ់រងានអាជាា រ័ែា ប្តឹ្
មប្តូ្វ។ អាក្ពាក់្ៃ័នធ វស័ិយឯក្ជនអាច្ចូ្ រមួនដ្ឋយផ្លេ  ់នៅក្ន ុង 
ដ្ុំនែើរការននេះនដ្ើមបធីានាឱ្យបានថ្នរទរញ្ាត្ត ិចុ្ងនប្កាយសត ីៃីការធានារ៉ា រ់រង 
ក្សិក្មមននេះគឺ្ជាប្ក្រែ័ែឌ ខដ្ ាន ទធភាៃសប្ារដ់្ុំនែើរការក្ន ុងរយៈនៃ ខវងនិងាន
ការរ ើក្ច្ុំនរ ើនជានិរនត រភាៃននវស័ិយននេះ។ 

 
d. ៃិនិត្យន ើងវញិនូវប្ក្មុហ៊ាុនធានារ៉ា រ់រងនិងភាា ក់្ងារធានារ៉ា រ់រងក្ន ុងប្សកុ្រច្ច ុរបនា ខដ្ ពា
ក់្ៃ័នធឬានច្ុំណារ់អារមមែ៍ន ើការធានារ៉ា រ់រងក្សិក្មម 
ខសវងយ ់ៃីផ ិត្ផ រច្ច ុរបនា ខដ្ ាននៅន ើទីផារ  និងក្ុំែត់្នដ្គូ្ធានា រ៉ា រ់រង 
ក្ន ុងប្សកុ្ខដ្  អរុំផុត្ខដ្ អាច្ជាប្ក្មុហ៊ាុនធានារ៉ា រ់រងផ្លេ  ់ររស់ រដ្ឋឋ ភិបា ។ 
 

e. វាយត្នមាប្ក្មុហ៊ាុនធានារ៉ា រ់រងខដ្ ានសកាត នុៃ នដ្ឋយនមើ  
ន ើសមត្ថភាៃររស់ៃួក្នគ្ក្ន ុងការធានារនតនៅន ើផ ិត្ផ ររស់រដ្ឋឋ ភិបា   
ជុំនាញរនច្ចក្នទសសត ៃីីការនរៀរច្ុំផ ិត្ផ /ការក្ុំែត់្ត្នមា 
និងច្ុំណារ់អារមមែ៍រយៈនៃ ខវងក្ន ុងការអភិវឌ្ឍន៏ទីផារធានារ៉ា រ់រង 
ក្សិក្មមនៅក្ន ុងប្រនទស 

 

f.     ៃិភាក្ាជាមួយាច ស់ជុំនួយខដ្ ានសកាត នុៃ ឬនដ្គូ្អភិវឌ្ឍន៏អនត រជាតិ្សត ី 
ៃីការចូ្ រមួខផាក្រនច្ចក្នទសររស់ៃួក្នគ្នៅក្ន ុងការរច្នានិងការចារ់នផតើមអនុវត្តក្មម វ ិ
ធីធានារ៉ា រ់រងផ ិត្ផ ដ្ុំណាុំនិង ទធភាៃខដ្ ៃួក្នគ្អាច្ផត ់ 
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ដណំាក់កាលទងំ១០នៃការអភិវឌ្ឍៃក៍ម្ម វធីិធានារ៉ា ប់រងផលិតផលដណំំាថ្នា ក់ជាតិ៖ សេចកត ីណែនាជំារមួ្ 

 

ជាជុំនួយមូ និធិសប្ារ់គ្ុំនរងននេះ។ននេះគឺ្ជាជុំហានមួយខដ្ ប្តូ្វរនតនធវ ើជាប្រចាុំ 
នហើយការទុំនាក់្ទុំនងគួ្រខត្ប្តូ្វបានចារ់នផតើមចារ់ៃីដ្ុំណាក់្កា ទី ១។  

 

g. ធានាឱ្យានត្ាា ភាៃនិងសមត្ថភាៃក្ន ុងការនធវ ើសវនក្មមនាយក្ដ្ឋឋ នរដ្ឋឋ ភិបា  
និងនដ្គូ្អនុវត្តឬប្ក្មុហ៊ាុនសុំខាន់ៗទុំងអស់  

 

 

ដំណាក់កាលទ ី៤. ការបសងកើតសោលៃសោបាយជាតិៃិងជៃួំយរោា ភបិាល 
 

a. ក្ុំែត់្ខសវងរក្តួ្នាទីររស់រដ្ឋឋ ភិបា នៅក្ន ុងក្មម វធីិធានារ៉ា រ់រងខដ្  
រញ្ច  ូទុំងប្ក្សួងមួយណាជាអាក្អនុវត្តនាុំមុែនគ្(ការខក្សប្មួ រច្នាសមព័នធ ខដ្ បាន 
នប្គងទុក្ក្ន ុងដ្ុំណាក់្កា ទី១) នាយក្ដ្ឋឋ នណាមួយជាអាក្ពាក់្ៃ័នធ  នដ្ឋយផ្លេ   ់
និងធនធាន (រុគ្គ ិក្និងឧរក្រែ៍) ខដ្ នឹងប្តូ្វការ។ 

 
b. វាយត្នមាក្ប្មិត្មួយននការធានារ៉ា រ់រង-ឬនប្ច្ើនក្ប្មិត្ -ខដ្ ររ់ចារ់ៃីក្ប្មិត្មីប្កូ្ 

(ក្សិក្រាា ក់្ៗខដ្ ទទួ បានការធានារ៉ា រ់រង) ក្ប្មិត្នមសូ (សប្ារ់អងគការ ប្ក្មុហ៊ាុន 
ក្មម វធីិថ្នា ក់្ប្សកុ្) ឬក្ប្មិត្ា៉ប្កូ្ (ប្គ្រដ្ែត រ់ទូទ ុំងប្រនទសឬត្ុំរន់) ។ 
ការធានារ៉ា រ់រងននេះគឺ្ជាខផាក្មួយននយុទធសន្តសតកាត់្រនថយហានិភ័យអាកាសធាតុ្ដ្៏ធុំមួយរ
រស់រដ្ឋឋ ភិបា ។ 

 
c. ៃិភាក្ាអុំៃីត្ប្មូវការនិង ទធភាៃខដ្ អាច្នៅរចួ្ននប្បាក់្ឧរត្ថមភក្ប្មិត្ែពស់ 
នត្ើការច្ុំណាយទុំងននេះនឹងប្តូ្វច្ុំណាយោ៉ងដូ្ច្នមតច្ និងនត្ើអវ ីជាយុទធសន្តសត  រយៈនៃ ខវង 
- នត្ើប្បាក់្ឧរត្ថមភនឹងងយចុ្េះតាមនៃ នវោខដ្រឬនទ 

 
d. ជាកាត្ៃវកិ្ច្ចឬការសម ័ប្គ្ចិ្ត្ត - នត្ើក្សិក្រជាអាក្នប្ជើសនរ ើសចូ្ ឬនច្ញៃីការ ធានារ៉ា រ់រង 
ឬវាជាកាត្ៃវកិ្ច្ចច្ុំនពាេះក្សិក្រទុំងអស់ ឬក្សិក្រទុំងអស់អាច្ 
នប្ជើសនរ ើសនប្រើនសវាក្មមនផនងនប្ៅៃីររស់រដ្ឋឋ ភិបា  (អាច្ប្តូ្វបានគុំប្ទ នដ្ឋយជនប្មើស 
ននរណាត ញខច្ក្ចាយ) ។ 

 
e. នសច្ក្ត ីប្ពាងប្ក្រែ័ែឌ នគ ននោបាយថ្នា ក់្ជាតិ្ងមសីប្ារ់ក្មម វធីិធានារ៉ា រ់រងខដ្ រមួរញ្ច ូ
 នូវប្រភៃននក្ញ្ច រ់ងវកិារ។អាក្ជុំនាញរនច្ចក្នទសមក្ៃីខាងនប្ៅររស់នដ្គូ្អភិវឌ្ឍន៏អា
ច្ានអត្ថប្រនោជន៍នៅក្ន ុងត្ុំណាក់្កា ននេះ 
នហើយនយើងក៏្អាច្នរៀននិងខសវងយ ់ៃីប្ក្រែ័ែឌ ប្សនដ្ៀងគា នៅក្ន ុងប្រនទសប្សនដ្ៀងៗគា ផ
ងខដ្រ។ 

 
f.     រនងក ើត្គ្នប្ាងច្ុំណាយងវកិាសប្ារ់ការសក្ បងនិងការអនុវត្តឆ្ា ុំដ្ុំរូង 
នហើយប្រសិននរើានការឧរត្ថមភរនត  ននាេះការនរៀរច្ុំគ្នប្ាងច្ុំណាយងវកិារគួ្រខត្ 
នធវ ើនអាយបានោ៉ងនហាច្ណាស់៥ឆ្ា ុំនដ្ើមបធីានាឱ្យបាននូវ ទធភាៃហិរញ្ា វត្ថ ុ 
សប្ារ់ការអនុវត្តគ្នប្ាង។  

 
 

ដំណាក់កាលទ ី៥. ការអភិវឌ្ឍៃ៏ផលិតផល ការណចកចាយ ៃិងការកំែត់តនម្ា 
 

a. នដ្ឋយខផអក្ន ើការសិក្ា ទធភាៃនិងការៃិភាក្ាជាមួយនដ្គូ្ធានារ៉ា រ់រងក្ន ុងត្ុំរន់ 
ប្តូ្វនធវ ើការក្ុំែត់្ប្រនភទដ្ុំណាុំនគ នៅសប្ារក់ារធានារ៉ា រ់រងក្ន ុងត្ុំណាក់្កា សក្ បង
និងឆ្ា ុំដ្ុំរូង ក្ុំែត់្ហានិភ័យខដ្ ាន ប្រនភទផ តិ្ផ  (សុំែងធានារ៉ា រ់រង សនេសនន៍) 
និងប្រភៃទិនាន័យសប្ារ់ផ ិត្ផ ទុំងននាេះ។ 

 

I. ការរច្នាផ ិត្ផ រនច្ចក្នទស - សុំែងធានារ៉ា រ់រង សនេសនន៍ ឬប្រនភទកូ្នកាត់្ 
(ប្តូ្វខត្ានការយ ់ៃីគុ្ែសមបត្ត ិ គុ្ែវរិត្ត ិ និងការអនុវត្តររស់ប្រនភទនីមួយៗ)។  
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ធានាឱ្យបានថ្នអាក្ធានា អាក្ធានារនត  
និងរដ្ឋឋ ភិបា ានជុំនាញក្ន ុងការខសវងរក្ប្រភៃទិនាន័យ អភិវឌ្ឍន៏គ្ុំរសូនេសនន៍ 
ក្ុំែត់្ត្នមាផ ិត្ផ ។ 

 
b. ការប្រមូ ទិនាន័យ  (ទិនាន័យៃីអតី្ត្កា ចារ់ៃីច្ុំនួន១០-៣០ឆ្ា ុំ)សប្ារ់ការ 
អភិវឌ្ា៍ផ ិត្ផ និងការក្ុំែត់្ត្នមាផ ិត្ផ -
សាាប្ត្ននការបាត់្រង់ៃីអតី្ត្កា នដ្ឋយខផអក្នៅន ើហានិភ័យខដ្ ប្តូ្វបានប្គ្រដ្ែត
រ់ ទិនាន័យអាកាសធាតុ្និងទិនាផ សប្ារផ់ ិត្ផ សនេសនន៍។ 
សប្ារ់ផ ិត្ផ សនេសនន៍អាកាសធាត្ុ ការោិ ័យឧត្ុនិយមជាតិ្ 
និងការោិ ័យសថ ិតិ្ជាតិ្សត ៃីីប្ក្មុការងារប្តូ្វធានាឱ្យបានថ្នការទទួ បាន 
ទិនាន័យប្រប្ៃិត្តនៅនដ្ឋយរ ូន។ 

 
c. សនប្មច្ចិ្ត្តថ្ននត្ើក្សិក្រណាែាេះអាច្ទទួ បានផ តិ្ផ ននេះ 
នហើយប្រសិននរើានតារងក្ុំែត់្អាក្ណាខដ្ អាច្ 
ទទួ បានការឧរត្ថមភធនន ើផ ិត្ផ ។ 

 
d. នដ្ឋយខផអក្ន ើៃ័ត៌្ាន មអិត្អុំៃីផ ិត្ផ  ក្ុំែត់្ត្នមាផ ិត្ផ  សប្ារ់ប្រនទស 
នៅតាមក្ប្មិត្ប្សកុ្ឬអងគភាៃរដ្ឋបា ខដ្ តូ្ច្រុំផតុ្ តាមខដ្ អាច្នធវ ើនៅបាន។ 
រុៃវោភសុទធប្តូ្វបានខផអក្ន ើការគ្ែនា ន ើទិនា ន័យប្រវត្ត ិននការអនុវត្តររស់ដ្ុំណាុំ។  
ផត ់ជនប្មើសនអាយនប្ច្ើនសប្ារ់ការប្គ្រ់ប្គ្ងនិងហានិភ័យនដ្ឋយនរៀរររ់ៃីនប្រក្ង់ននការទូ
ទត់្ៃីអតី្ត្កា សប្ារ់ ត្ុំរន់ខដ្ បាននប្ជើសនរ ើសដូ្នច្ាេះអាក្ នធវ ើនសច្ 
ក្ត ីសនប្មច្ចិ្ត្តររស់រដ្ឋឋ ភិបា និងខសវងយ ់ថ្ននត្ើផ ិត្ផ នីមួយៗនឹង ប្តូ្វសងរុ៉នាម ន។ 
ទុំនងជាប្តូ្វការជុំនាញអនតរជាតិ្ (វវស័ិយសធារែៈនិងឯក្ជន) 
នដ្ើមបីសងសង់សមត្ថភាៃប្ក្មុហ៊ាុនធានារ៉ា រ់រងក្ន ុងប្សកុ្។  

 
e. ប្រសិននរើានការឧរត្ថមភធន 
សូមនរៀរររ់ មអ ិត្អុំៃីផ រ៉េះពា ់ន ើអវ ីខដ្ ក្សិក្រនឹងប្តូ្វរង់ប្បាក់្នដ្ឋយ 
ងវកិារផ្លេ  ់ែល នួឬតាមរយៈក្ញ្ច រ់ផ ិត្ផ ។ 

 
f.     នសុើរអនងកត្និងក្ុំែត់្រណាត ញខច្ក្ចាយ អរុំផុត្សប្ារ់ការធានារ៉ា រ់រង - 
នត្ើអាច្រមួរញ្ច  ូជាមួយឥែទនក្សិក្មមឬផ ិត្ផ ធានារ៉ា រ់រងនផនងនទៀត្បានខដ្រឬ
នទ?រមួជាមួយក្មម វធីិជុំនួយរច្ច ុរបនា ររស់រដ្ឋឋ ភិបា  
តាមរយៈប្ក្មុក្សិក្រខដ្ ានប្សរ់ឬនផនងនទៀត្។ 

 
g. នសុើរអនងកត្អុំៃីរនរៀរនប្រើរណាត ញទូរស័ៃេច្ ័ត្រច្ច ុរបនានិងសមត្ថភាៃក្ន ុងការនប្រើប្បាស់
ការនវរ ុយ សប្ារ់ការចុ្េះនឈាម េះររស់ក្សិក្រ ការទូទត់្ប្បាក់្ ការទូទត់្សុំែង 
ការនធវ ើទីផារនិងការនធវ ើរច្ច ុរបនាភាៃតាមរដូ្វកា ។ 

 
h. នធវ ើការវភិាគ្អត្ថប្រនោជន៍និងការច្ុំណាយនដ្ឋយខផអក្ន ើទសននៈររស់ក្សិក្រ 
នដ្ឋយគិ្ត្គូ្រអុំៃី ទធផ ននការធានារ៉ា រ់រង អត្ថប្រនោជន៍នផនងៗររស់ 
រដ្ឋឋ ភិបា ក្ន ុងរដូ្វខដ្ ានការប្រមូ ផ បាន អ  
ការប្រមូ ផ ខដ្ ានការបាត់្រង់៥០% និងរដូ្វកា ខដ្ ានមហនតរយ 
នដ្ឋយានការបាត់្រង់ទិនាផ រហូត្ដ្ ់ ៩០% (ឬក្ប្មិត្ននការបាត់្រង់ 
ខដ្ ចាត់្ទុក្ជាក្ប្មិត្នប្គេះមហនតរយនៅក្ន ុងប្រនទស) ។ ក្ប្មិត្ការបាត់្ 
រង់ខដ្ អាច្នក្ើត្ានទុំងននេះ អាច្ប្តូ្វបានក្ុំែត់្តាមរយៈការគ្ែនា 
ទិនាន័យជាក់្ខសតងនៅក្ប្មិត្ប្រនទសនិង តាមរយៈការៃិនប្គេះនោរ ់ជាមួយ 
ប្ក្មុហ៊ាុនធានារ៉ា រ់រងក្ន ុងប្សកុ្អុំៃីក្ប្មិត្ហានិភ័យខដ្ ៃួក្នគ្បានក្ុំែត់្។  
នៅក្ន ុងការវភិាគ្ ការគ្ែនាប្តូ្វនធវ ើន ើងនដ្ឋយនមើ នៅន ើ 
ច្ុំែូ ននប្រមូ ផ ខដ្ ទទួ បានឬរំៃឹងថ្ននឹងទទួ បាន នងានដ្ើមននការរង់ 
ន ើធានារ៉ា រ់រងនៅក្ប្មិត្ក្សិក្រ (ខដ្ ានប្បាក់្ឧរត្ថមភររស់រដ្ឋឋ ភិបា តិ្ច្តួ្ច្) ។ 
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ដំណាក់កាលទ ី៦ ការទទួលខេុត្តវូរបេ់អាកពាក់រៃ័ធៃងិការបសងកើតដំសែើរការ 
 

a. ការខរងខច្ក្ោ៉ងច្ាសោ់សនូ់វតួ្នាទីនិងការទទួ ែុសប្តូ្វររស់នដ្គូ្នីមួយៗ 
គ្ែននយយភាៃការត្ប្មង់ការន ើក្ទឹក្ចិ្ត្តនដ្ើមបីទទួ បានភាៃនជាគ្ជយ័។ 
ការក្ុំែត់្ប្ក្រែ័ែឌការប្គ្រ់ប្គ្ងគ្នប្ាងឱ្យបានច្ាស់ោស់ៃិត្ជាានសរៈសុំខាន់ខាា ុំងណា
ស់ (ច្ុំែុច្ននេះប្តូ្វបានៃភិាក្ាក្ន ុងដ្ុំណាក់្កា មុនរចួ្នហើយ)។  

 
b. នរៀរច្ុំនសច្ក្ត ីប្ពាងរទដ្ឋធ នសត ង់ដ្ឋរននការអនុវត្ត SOPs នដ្ឋយានការចូ្ រមួ 
ៃីប្គ្រ់ភាគ្ីពាក់្ៃ័នធក្ន ុងត្ុំនែើរការននការអភិវឌ្ឍន៍ត្ុំណាក់្កា នីមួយៗខាងនប្កាម៖ 

I. ការនធវ ើទីផារ 

II. ការខច្ក្ចាយ 

III. ការចុ្េះនឈាម េះអតិ្ងជិន (ច្ារ់នដ្ើមឬតាមប្រៃ័នធឌ្ីជងី ) 

IV. ការប្រមូ រុៃវោភ 

V. ការប្រមូ ទិនាន័យសប្ារ់ការវាយត្នមាការបាត់្រង់ 

VI. ការវាយត្នមាការបាត់្រង់នៅក្ខនាងដ្ឋុំដ្ុំណាុំ (សប្ារក់ារសងសុំែង) 
ឬតាមរយៈទិនាន័យសនេសនន៍ 

VII. ការខរងខច្ក្សុំែងដ្ ់ក្សិក្រខដ្ ជួរការខាត្រង់ 

VIII. មតិ្នោរ ់មក្ៃីមូ ដ្ឋឋ នន ើហានិភ័យ (សប្ារផ់ ិត្ផ សនេសនន៍) 

 
c. រនងក ើត្យុទធសន្តសត ខដ្ អាច្នធវ ើនៅបានសប្ារ់ការរែត ុ េះរណាត  ក្សិក្រ 
ការនធវ ើសងគមភាវរូនីយក្មម ការអនុវត្តសក្ បងនហើយរនាេ រ់មក្រនងក ើនទុំហុំ រខនថម។ 
ក្ុំែត់្ប្ទង់ប្ទយនអាយដូ្ច្ជាខផនការអាជីវក្មមខដ្ ានភាៃ ប្រនសើរន ើងននងវកិា 
(ខក្ មអនដ្ឋយខផអក្ន ើដ្ុំណាក់្កា មុន) ។ 

 
d. នរៀរច្ុំឯក្សរចាុំបាច់្ទុំងអស់នដ្ើមបគីុំប្ទដ្ ់ SOPs ខដ្ ជាឯក្សរនគ  
ននោបាយសប្ារ់ក្សិក្រ 

 

ដំណាក់កាលទ ី៧. ការបែត ុ េះបណាត លការអៃុវតតសៅកណៃាងៃងិការសធវ ើឱ្យមាៃៃូវ 

ការចូលរមួ្របេ់កេកិរ 
 

a. ការរនងក ើត្ឱ្យាននូវនសៀវនៅខែនាុំនិងការរែត ុ េះរណាត  រុគ្គ ិក្នៅតាមមូ ដ្ឋធ នខដ្ នឹ
ងនធវ ើការរែត ុ េះរណាត  រនតសប្ារ់ក្សិក្រនិងការ ក់្។ 

 
b.  រនងក ើត្ឱ្យាននូវការចូ្ រមួក្ន ុងសងគម ទុំនាក់្ទុំនង ការនធវ ើទីផារ 
និងសាភ រៈរែត ុ េះរណាត  សប្ារ់ក្សិក្រ។ 

 
c. រនងក ើត្ឋានានុប្ក្មរែត ុ េះរណាត  និងខែនសងាវ ក់្ននរទរញ្ញា ចារ់ៃីថ្នា ក់្ជាតិ្រហូត្ដ្ ់ថ្នា ក់្
ភូមិនដ្ើមបីធានាឱ្យបាននូវការទុំនាក់្ទុំនង អ និងសមត្ថភាៃដ្ឹក្នាុំរុគ្គ ិក្ថ្នា ក់្ភូមិ។ 

 
d. អនុវត្តការរែត ុ េះរណាត  និងការតាមដ្ឋនច្ុំនពាេះការរែត ុ េះរណាត  នៅក្ប្មិត្ប្ក្មុក្សិក្រ 

(ឬប្ក្មុនផនងនទៀត្ខដ្ បានក្ុំែត់្នដ្ឋយរណាត ញខច្ក្ចាយធានារ៉ា រ់រងខដ្ ប្តូ្វបាន 
នប្ជើសនរ ើស) ។ ក្ត់្ប្តាៃ័ត៌្ាន មអិត្អុំៃីក្សិក្រឬប្ក្មុខដ្ បានទទួ ការរែត ុ េះ រណាត   
នដ្ឋយានជាមួយន ែទុំនាក់្ទុំនងសប្ារ់ការប្តួ្ត្ៃិនិត្យគុ្ែភាៃ) ។ 

 
e. ផត ់នូវមនធោបាយននការនផេៀងផ្លេ ត់្គុ្ែភាៃន ើការរែត ុ េះរណាត  ខដ្ បាននធវ ើន ើងនិង
ការសេ ង់មតិ្នប្ជើសនរ ើសក្សិក្រខដ្ បានទទួ ការរែត ុ េះរណាត  នដ្ើមបីសក្ បងការយ ់ដ្ឹង
អុំៃីនមនរៀនខដ្ ប្តូ្វបានរនប្ងៀន (អាច្នធវ ើការសេ ង់មតិ្តាមទូរស័ៃេបាន) 
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ដណំាក់កាលទងំ១០នៃការអភិវឌ្ឍៃក៍ម្ម វធីិធានារ៉ា ប់រងផលិតផលដណំំាថ្នា ក់ជាតិ៖ សេចកត ីណែនាជំារមួ្ 

 

 

 

ដំណាក់កាលទ ី៨. ការសកលបងឬភេត ុតាងនៃការចាប់សផតើម្ៃិងការណកលម្អ 
 

a. ប្រសិននរើអាច្នធវ ើនៅបាន សក្ បងដ្ុំនែើរការន ើធាតុ្ផន ុំរនច្ចក្នទស ននផ ិត្ផ  
ជាៃិនសសជាមួយផ ិត្ផ សនេសនន៍នដ្ើមបធីានាឱ្យបានថ្ន 
ធាត្ុផន ុំទ ុំងននាេះនផ្លត ត្ន ើហានិភ័យសមប្សររុំផុត្និងក្ុំៃុងខត្ក្ុំែត់្នគ នៅ 
បានប្តឹ្មប្តូ្វ។ 

 
b. នធវ ើការអនុវត្តន ើដ្ុំនែើរការខដ្ បានរនងក ើត្ន ើងតាមរយៈរណាត ញ 
ខច្ក្ចាយខដ្ បានក្ុំែត់្ទុក្ ដ្ុំនែើរការទុំងននាេះរមួាន៖ ការចុ្េះរញ្ា ីក្សិក្រ 
ការប្រមូ ឬការនផេរការធានារ៉ា រ់រងនៅឱ្យប្ក្មុហ៊ាុនធានារ៉ា រ់រងក្ន ុងប្សកុ្ 
ការខរក្ខែាក្ឯក្សរនគ ននោបាយ ការទមទរសុំែង ការវាយត្នមាការខាត្រង់ 
ការនផេរសុំែង។ 

 
c. ប្រសិននរើានការឧរត្ថមភធន សូមរយការែ៍ជូនក្សិក្រខដ្ បានទទួ  
ការធានារ៉ា រ់រងនិងផត ់ៃ័ត៌្ាន មអ ិត្នផនងៗនទៀត្នៅអងគភាៃរង់ប្បាក់្ឧរត្ថមភ 
ធនសប្ារ់ការនផេរប្បាក់្ឧរត្ថមភធននៅឱ្យប្ក្មុហ៊ាុនធានារ៉ា រ់រងក្ន ុងប្សកុ្។ 

 
d. សក្ បងប្រសិទធភាៃននការនប្រើរនច្ចក្វទិោងមីៗដូ្ច្ជាទូរស័ៃេនដ្សប្ារ់ការចុ្េះនឈាម េះ 
ការប្រមូ រុៃវោភ ឬការទូទត់្សុំែង។ 

 

 

ដំណាក់កាលទ ី៩. វវធីិសរេត នៃការណកេត្មួ្លយុទធសរេត  ផលតិផល 

ៃិងការេត្ម្បេត្មួ្លជាមួ្យនដគូ្េហការ 
 

a. អនុវត្តការប្តួ្ត្ៃិនិត្យនិងវាយត្នមាន ើការសក្ បងនដ្ើមបីក្ុំែត់្ៃីរញ្ញា ប្រ ម 
ភាៃទន់នែាយនៅប្គ្រ់ជុំហានននដ្ុំនែើរការអនុវត្តដូ្ច្ជាការសប្មរសប្មួ  
ជាមួយនដ្គូ្សហការ និងសមត្ថភាៃរនច្ចក្នទសររស់ផ ិត្ផ ។  

 
b. នធវ ើការសុំភាសន៍ជាមួយក្សិក្រពាក់្ៃ័នធ  អាញ្ញា ធរក្ន ុងត្ុំរន់និងរុគ្គ ិក្ខដ្ ជា 
អាក្អនុវត្តការងារ នដ្ើមបីខសវ ងយ ់ៃីឧរសគ្គ  និងប្រមូ ផត ុុំនូវប្រតិ្ក្មមឬមតិ្ 
នោរ ់ន ើធាត្ផុន ុំននក្មម វធីិនដ្ើមបីនធវ ើឱ្យប្រនសើរន ើង។ 

 
c. នធវ ើរទរងាា ញនិងៃិភាក្ាជាមួយប្ក្មុការងារថ្នា ក់្ជាតិ្នដ្ើមបីនធវ ើការផ្លា ស់រត រូ 
និងខក្ មអក្មម វធីិខដ្ បានសក្ បងមុននៃ នរើក្ដ្ុំនែើរការផល វូការ។ 
វាជានរឿងដ្ ៏អ មួយនរើសិនជាានភាៃរត់្ខរននៅក្ន ុងខផាក្ជាក់្ោក់្មួយច្ុំនួនននប្ក្រែ័ែឌ
នគ ននោបាយទក់្ទងនឹងប្រនភទផ ិត្ផ  ហានិភ័យ 
ឬយុទធសន្តសតអនុវត្តនដ្ើមបីអនុញ្ញា ត្ឱ្យានការខក្ មអនៅក្ន ុងក្មម វធីិ។ 

 
d.  មអិត្របាយការែ៍ររស់ប្ក្មុការងារសត ីៃីការខក្ ុំអក្មម វធីិខដ្ នឹងប្តូ្វបានខច្ក្ចាយរនតដ្
 ់អាក្ពាក់្ៃ័នធទ ុំងអស់ ខដ្ ក្ន ុងននាេះរមួានដូ្ច្ជា នមនរៀនសុំខាន់ៗ ប្រចាុំនងៃ 
និងរនរៀរននការន ា្ ើយត្រច្ុំនពាេះច្ុំែុច្ទុំងអស់ននេះររស់រដ្ឋឋ ភិបា ។ 
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ដណំាក់កាលទងំ១០នៃការអភិវឌ្ឍៃក៍ម្ម វធីិធានារ៉ា ប់រងផលិតផលដណំំាថ្នា ក់ជាតិ៖ សេចកត ីណែនាជំារមួ្ 

 

 

ដំណាក់កាលទ ី១០.ការសបើកដំសែើរការកម្ម វធីិសរញសលញៃិងកន ុងទំហំធំជាងម្ៃុ 
 

a. អនុវត្តក្មម វធីិយុទធសន្តសត  និងរទដ្ឋធ នសត ង់ដ្ឋរននប្រតិ្រត្ត ិការ SOPs ជាមួយ 
ភាគ្ីពាក់្ៃ័នធ ខដ្ ប្តូ្វបានខក្សប្មួ រចួ្។  

 
b. រនតនធវ ើការប្តួ្ត្ៃិនិត្យនិងវាយត្នមាជាមួយភាគ្ីពាក់្ៃ័នធ  ក្សិក្រនគ នៅនិង 
អនតរការ ើរដ្ឋឋ ភិបា នផនងៗនទៀត្ នដ្ើមបនីធវ ើឱ្យប្រនសើរន ើងនូវគុ្ែភាៃផ ិត្ផ  
ជារនតរនាេ រ់។ 

c. នធវ ើសវនក្មមប្រចាុំឆ្ា ុំន ើនដ្គូ្សហការ និងដ្ុំនែើរការទុំងអស់។ 

 
d. អភិវឌ្ឍន៏និងខក្ មអយុទធសន្តសត រយៈនៃ ខវងសប្ារ់ការធានារ៉ា រ់រងនិង ទធភាៃននការឧរ
ត្ថមភធននដ្ើមបីធានាថ្ននគ នៅសន  ូននការអនុវត្តការធានារ៉ា រ់រងក្ុំៃុងប្តូ្វបានសនប្មច្។ 
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ដណំាក់កាលទងំ១០នៃការអភិវឌ្ឍៃក៍ម្ម វធីិធានារ៉ា ប់រងផលិតផលដណំំាថ្នា ក់ជាតិ៖ សេចកត ីណែនាជំារមួ្ 

 

ការសេ បេេ ង់ម្តធិានារ៉ា ប់រងេត្មាប់តត្ម្ូវការកត្ម្ិតកេិករ 
 

1. េៃិទៃភារ 

 
នគ នៅននការសេ ង់មតិ្ក្សិក្រគឺ្នដ្ើមបីខសវ ងយ ឱ់្យកាន់ខត្ច្ាស់អុំៃីត្ប្មូវការនិងការច្ង់បានៃផី

 ិត្ផ ធានារ៉ា រ់រងក្សិក្មមសប្ារ់ក្សិក្រនគ នៅខដ្ ទទួ ផ ចុ្ងនប្កាយ។ 

ការសេ ង់មតិ្ននេះនធវ ើន ើងក្ន ុងដ្ុំណាក់្កា ទី ២ - ការសិក្ា ទធភាៃ និងការវាយត្នមាហានិភ័យក្សិក្រ 

- ននដ្ុំណាក់្កា ទុំង ១០ ក្ន ុងការអភិវឌ្ឍន៏ក្មម វធីិធានារ៉ា រ់រងដ្ុំណាុំក្សិក្មមថ្នា ក់្ជាតិ្៖ 

នសច្ក្ត ីខែនាុំរមួ ខដ្ ប្តូ្វបានរនងក ើត្ន ើងសប្ារ់សនា ិសីទ ASEAN-CRN ។ ដ្ុំណាក់្កា សិក្ា 

 ទធភាៃគឺ្ជាជុំហានសុំខាន់ក្ន ុងការអភិវឌ្ា៍ក្មម វធីិនដ្ើមបីប្សវប្ជាវនិងរនងក ើត្ប៉ារ៉ា ខម៉ប្ត្សុំខាន់ៗសប្ា

រ់ជាមូ ដ្ឋឋ នននក្មម វធីិ។ តាមរយៈការវភិាគ្ន ើទិនា ន័យខដ្ ប្រមូ  

បាននៅក្ប្មិត្ក្សិក្រនិងថ្នា ក់្ជាតិ្ខដ្ ទទួ បាននៅក្ន ុងដ្ុំណាក់្កា ទី២   

 ទធផ ខដ្ ទទួ បានននាេះជួយដ្ ់ការក្ុំែត់្ហានិភ័យសុំខាន់ៗខដ្ ប្តូ្វប្គ្រ 

ដ្ែត រ់ក្ន ុងក្ញ្ច រ់នសវាធានារ៉ា រ់រង នត្ើផ ិត្ផ អវ ីែា េះខដ្ ាន ទធភាៃអាច្ផ ិត្ 

នច្ញបាននដ្ឋយនោងតាមទិនាន័យខដ្ ាន និងទប្មង់ននហានិភ័យ 

រណាត ញខច្ក្ចាយខដ្ ានសកាត នុៃ មនធោបាយក្ន ុងការទុំនាក់្ទុំនងជា មួយក្សិក្រ 

ត្ប្មូវការសប្ារ់ប្បាក់្ឧរត្ថមភធននិងសាសភាៃដ្ ៏អរុំផុត្ននប្ក្មុ ធានា រ៉ា រ់រងដ្ុំណាុំថ្នា ក់្ជាតិ្។ 

ការសេ ង់មតិ្ប្សនដ្ៀងគា ននេះខដ្រប្តូ្វបាននធវ ើន ើងនៅក្ន ុងខែមីនាឆ្ា ុំ ២០១៥ នៅក្ន ុងត្ុំរន់ គ្នប្ាង 

G4INDO នៅនកាេះជាវ ខាងនក្ើត្។ នដ្ឋយសរខត្នគ នៅររសគ់្ុំនរង G4INDO 

គឺ្នដ្ើមបគីុំប្ទដ្ ់រដ្ឋឋ ភិបា ឥែឌ នូនសីុនិងប្ក្សួងក្សិក្មមក្ន ុងការអនុវត្តក្មម វធីិធានារ៉ា រ់រងក្សិក្មម

ឱ្យានភាៃនជាគ្ជ័យ វាជាការសុំខាន់ខដ្ គ្ុំនរងG4INDO 

ានការយ ់ដ្ឹងច្ាស់ោស់និងប្តឹ្មប្តូ្វអុំៃីរញ្ញា ប្រ មនិងហានិភ័យររស់ផ ិត្ 

ផ ធានារ៉ា រ់រងក្សិក្មមនានៃ រច្ច ុរបនា ខដ្ ប្រជាក្សិក្រក្ុំៃុងជួរប្រទេះ។នៅនៃ ានការយ ់ដ្ឹ

ងច្ាស់ោស់ដូ្នច្ាេះ ផ ិត្ផ ធានារ៉ា រ់រងសមប្សរ និង អ ប្រនសើរអាច្ នឹងប្តូ្វបាន 

អភិវឌ្ឍន៏ន ើងនិងខច្ក្ចាយ។ នដ្ឋយខផអក្ន ើវធីិសន្តសត ននេះ ការសេ ង់ 

មតិ្ននេះប្បាក្ដ្ថ្នានប្រសិទធភាៃនៃញន ញ ឬាន ក្ខែៈវវទិោសន្តសតែពស់នទ។ 

នគ នៅច្ុំរងគឺ្នដ្ើមបីសកិ្ាខសវងយ ់តាមខដ្ អាច្នធវ ើនៅបានអុំៃីប្ក្មុត្ុំណាងក្សិក្រទក់្ទង

នៅនឹងរទៃិនសធន៍និងត្ប្មូវការររស់ៃួក្នគ្។ 

 

2. ការេេ ង់ម្តិ 

ក្សិក្រខដ្ ប្តូ្វសាភ សន៍មិនចាុំបាច់្ទ ់ខត្ានរទៃិនសធន៏ពាក់្ៃ័នធជាមួយក្មម វធីិធានារ៉ា រ់រង

ក្សិក្មមៃីមុនន ើយ។ នដ្ើមបីឱ្យកាន់ខត្ អ ប្រនសើរ អាក្ផត ស់ាភ សន៍ 

ក៏្អាច្នមើ ន ើញដ្រីរសក់្សិក្រនដ្ើមបីរងាា ញឱ្យកាន់ខត្ច្ាស់អុំៃីអវ ីខដ្ ក្សិក្រក្ុំៃុងៃនយ ់នទេះរី

ជារញ្ញា ននេះអាច្ានការៃិបាក្ទក់្ទងខផាក្ភ័សត ុភារនៅក្ន ុងត្ុំរន់ែា េះក៏្នដ្ឋយ។ 

ការៃិភាក្ាជាមួយក្សិក្រគួ្រខត្នផ្លត ត្សុំខាន់ន ើ ទធភាៃនដ្ើមបីខសវ ងយ ់អុំៃីសថ នភាៃររសក់្សិក្រ 

ទប្មង់ននហានិភ័យ  ទធភាៃទទួ បានឥែទន ការនប្រើប្បាស់រនច្ចក្វទិោទូរស័ៃេ 

និងៃ័ត៌្ាន មអ ិត្នផនងៗនទៀត្ខដ្ សុំខានស់ប្ារក់ាររនងក ើត្ក្មម វធីិធានារ៉ា រ់រងដ្ុំណាុំជាតិ្ខដ្ ប្រ

ក្រនដ្ឋយប្រសិទធភាៃ។ វវធីិសន្តសតសេ ង់មតិ្គឺ្ជាការៃិភាក្ានប្ៅផល វូការជុុំវញិប្រធានរទ មួយ 

ច្ុំនួនខដ្ មិនខមនជាការសួរនិងន ា្ ើយក្ុំរងសុំែួរខដ្ មិនានភាៃរត់្ខរនឬប្គន់ 

ខត្ជាសុំែួរនប្ជើសនរ ើសននាេះនទ។ការៃិភាក្ាននេះគួ្រខត្ានភាៃរស់រនវ ើក្រវាងក្សិក្រនិងប្ក្មុកាងារ។  

វវធីិសន្តសត ននេះានប្រសិទធភាៃនដ្ឋយសរខត្វាអនុញ្ញា ត្ ឱ្យាន 

 ុំហូរននការសនេនាខររធមមជាតិ្ខដ្ ក្សិក្រអាច្ៃនយ ់ មអ ិត្អុំៃីច្ុំែុច្នផនងៗ។ 
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ដណំាក់កាលទងំ១០នៃការអភិវឌ្ឍៃក៍ម្ម វធីិធានារ៉ា ប់រងផលិតផលដណំំាថ្នា ក់ជាតិ៖ សេចកត ីណែនាជំារមួ្ 

 

3. កំរងេំែួរេេ ង់ម្តិ 

1. សេចកា ីសផតើម្ 

a. ការខែនាុំែា ឺៗអុំៃីអាក្សុំភាសន៍ 

b. ៃនយ ់ៃីនគ រុំែងននការៃិភាក្ាននេះ 
c. សួរក្សិក្រថ្ននត្ើគត់្/នាងានការយ ់ប្ៃមក្ន ុងការន ា្ ើយសុំែួរខដ្រឬនទ 

 

2. រត៌មាៃលអំិតអំរីត្គួ្សរៃិងការសធវ ើកេកិម្មរបេក់េិករ 

a. ច្ុំនួនសាជិក្ប្គួ្សរនិងសាសភាៃសាជិក្ប្គួ្សរ 

b. នផេដី្ខដ្ ក្ុំៃុងនធវ ើការដ្ឋុំដ្េុះនិងច្ុំនួនដ្ីក្សិក្មមខដ្ ជាក្មមសិទធ 
c. ជាក្សិក្រនៃញនា៉ងឬក៏្ានការនធវ ើការងារនដ្ើមបីរក្ប្បាក់្ច្ុំែូ នផនងនទៀត្។ 
នរើសិនជាាន នត្ើជាសក្មមភាៃអវ ី 

d. នត្ើគត់្ជាាច ស់ច្ាក រផ្លេ  ់ គត់្ជួ  ឬគត់្នធវ ើការរងាវ ស់គា  

e. នៃ នវោននការដ្ឋុំដ្ុេះ រដូ្វវសា រដូ្វប្បាុំង 

f. ទិនាផ ខដ្ ទទួ បានជាមធយមក្ន ុងមួយរដូ្វកា  (ក្ន ុងមួយរដូ្វប្រមូ  ផ ) 
នត្ើទិនាផ ក្ុំរតិ្ណាខដ្ អាច្ចាត់្ទុក្ជា“វទិនាផ  អឬប្រនសើរ 

g. ការប្រមូ ទិនាផ រដូ្វកា មុន នផ្លត ត្ន ើដ្ុំណាុំប្សូវនហើយនរើសិនជាមិន ទទួ  
បានទិនាផ  អ  នត្ើមក្ៃីនហតុ្អវ ី  

h. នត្ើគត់្ផគត់្ផគង់ការច្ុំណាយន ើនងានដ្ើមននការដ្ឋុំដ្ុំណាុំោ៉ងដូ្ច្នមតច្៖ 
រ ់ការច្ុំណាយនដ្ឋយនប្រើប្បាស់ ុយផ្លេ  ់ែល នួ ែច ី ុយនគ្ 
នធវ ើការងារទុំងអស់នដ្ឋយនប្រើប្បាស់ក្ុំោុំងផ្លេ  ់ែល នួនិងសាជិក្ប្គួ្សរ ។ ។ 

i. នត្ើវត្ថ ុធាត្ុនដ្ើមអវ ីែា េះប្តូ្វបានទិញ? ប្គរ់ៃូជ ជី ជីគី្មី និងនផនងៗនទៀត្ 
j. ា៉ក្វត្ថ ុធាតុ្នដ្ើមខដ្ គត់្ខត្ងខត្ទិញប្គ្រ់រដូ្វកា ? 
នត្ើៃួក្នគ្ទិញមក្ៃីអាក្ណា? 

k. នត្ើអាក្ណាជាអាក្ទិញទិនាផ ក្សិក្មម នត្ើានការខប្រប្រួ ត្នមាខដ្រនទ 
នត្ើវាជាត្នមាខដ្ ប្តូ្វបានក្ុំែត់្នដ្ឋយរដ្ឋឋ ភិបា ឬនទ? 

l. នត្ើាននរណាាា ក់្មក្ត្ុំរន់ររស់អាក្នដ្ើមបីប្រមូ ទិនាន័យអុំៃីទិនាផ ររស់អាក្ 
ជាមួយនឹងការសេ ង់មតិ្ខដ្រនទ? 

 

3. ការសធវ ើបំណែងណចកនថាសដើម្ផលិតកម្ម 

a. រុំនៃញតារងខាងនប្កាមសត ីៃីនងានដ្ើមផ ិត្ក្មម។ 

b. នត្ើប្រភៃងវកិាអវ ីែា េះខដ្ ប្តូ្វការនដ្ើមបីទិញវត្ថ ុធាតុ្នដ្ើមនិងនដ្ើមបីជួ ក្ាា ុំងៃ ក្មម
? 

ដំណំា  

តំបៃ់ោដំុេះ  

សរលសវលានៃកាោដំុេះកន ុងរដូវកាល  

សរលសវលានៃការត្បមួ្លផលកាងរដូវកាល  

ការចំណាយសលើវតថ ុធាតុសដើម្ៃិមួ្យៗ សវៀតណាម្ដុង ម្តិសផសងៗ 

តនម្ាសដើម្   

ប្គរ់ៃូជ   

ជឺ ទី១   

ជឺ ទ ី២   

ថ្នា ុំសុំោរ់សត្វច្នប្ង   

  ថ្នា ុំសុំោរ់នមម  /នផនងៗនទៀត្   

វត្ថ ុធាត្ុនដ្ើមនផនងៗនទៀត្   

តនម្ានៃវតថ ុធាតុសដើម្េរុប   

កាចំណាយសលើកំលាំងរលកម្ម  ៃិងសផសងៗ   
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ការសរៀបចំថ្នា លបែត ុ េះ   

ការសរៀបចំដី   

ការេទ ងូកូៃដំណំា   

ការសត្សចត្េបទឺក   

ការសធវើសមម    

ជឺៃិងថ្នា គឺំ្មឺ្   

ការត្បមូ្លទិៃាផល   

ដំណាក់កាលសត្កាយការត្បមូ្លផល   

ការសវចខចប់– ការចំណាយសលើេំភារៈសវចខចប់   

ការដឹកជញ្ជ ៃូសៅកាៃ់ទីផារ   

កាចំណាយសលើកំលាំងរលកម្ម  ៃិងសផសងៗេរុប   

ការចំណាយេរុប   

ការចំណាយេរុបសលើនផេដីមួ្យហិកតា   

 

 

4. ទត្ម្ង់នៃហាៃិភ័យ 

a. នត្ើអវ ីជានហតុ្ផ ទូនៅខដ្ នធវ ើនអាយអាក្ប្រមូ ទិនាផ មិនបាន អ ? 
នហតុ្ផ អាច្ានដូ្ច្ជា៖ នប្គេះរុំងសង ួត្ ៃយុ េះ នភាៀងមិននទៀងទត់្ ជុំងឺ សត្វ អ ិត្ (សត្វ អ ិត្ 
ជុំងឺផនិត្ ... ) សត្វសុីឬគសរ់ុំផ្លា ញដ្ុំណាុំ (ក្ែត ុ រ ។ ។ ) ការខប្រប្រួ ត្នមាទីផារ ក្ងវេះទីផារ 
នចារ ួច្ ប្ៃឹ  ទឹក្ជុំនន់ ... ។ 

1. ហានិភ័យធុំរុំផុត្ច្ុំនពាេះការប្រមូ ទិនាផ ខដ្  អរុំផតុ្ 

2. ការបាត់្រង់ទិនាផ ខដ្ បានជួរប្រទេះកា ៃីរដូ្វកា មុននិងឆ្ា ុំមុនៗ? 

3. ការផ្លា ស់រត រូខដ្ ជាមូ នហតុ្នាុំឱ្យានការផ្លា  ់រត រូទិនាផ  អ ប្រនសើរន ើង? 

b. នត្ើរច្ច ុរបនាអាក្ប្គ្រ់ប្គ្ងហានិភ័យនីមួយៗនដ្ឋយរនរៀរណា 
ឧទហរែដូ៍្ច្ជាប្រៃ័នធធារសន្តសតសប្ារ់នប្គេះរុំងសង តួ្ឬសរធាត្ុគី្មីសប្ារ់ក្តាត ច្នប្ង
ជាក់្ោក់្ណាមួយ? 

c. នរើគម នច្ុំែូ ៃីការប្រមូ ផ  នត្ើអាក្នឹងានប្បាក់្នដ្ើមបីដ្ឋុំដ្ុំណាុំនៅរដូ្វនប្កាយនទ? 
អវ ីខដ្ អាច្នធវ ើនៅបានានដូ្ច្ជា៖ កាត់្រនថយច្ុំនួនអាហារខដ្ ររនិភាគ្ជានរៀងរ ់នងៃ 
ៃឹងខផអក្នប្ច្ើនន ើជុំនួយឧរបត្ថមភមហ រូអាហារ ែច ីប្បាក់្ ៃឹងខផអក្ន ើជុំនួយៃីអាក្ដ្នទ 
ផ្លអ ក្នអាយនក្មងៗនៅនរៀននៅសោនរៀន  ក់្សត្វចិ្ញ្ច ឹម 
រក្ប្បាក់្នដ្ឋយសក្មមភាៃនផនងៗខដ្ មិនខមនជាការនធវ ើក្សិក្មម 

d. នរើសិនជាផ ិត្ផ ដ្ុំណាុំររស់ក្សិក្រមិនប្តូ្វបានធានា 
នត្ើៃួក្នគ្នឹងនធវ ើអវ ីែុសខរាក្ៃីធមមតា ៖ នប្ជើសនរ ើសប្គរ់ៃូជនផនងនទៀត្ នប្រើប្បាស់ជីរខនថម 
រក្អាក្ផគត់្ផគង់នផនងនទៀត្ មិនយក្ឥែទនក្មចីនទៀត្នទ 
ទទួ បានការងារឬប្បាក់្ខែតិ្ច្ៃីការងារៃ ក្មមធមមតា 

 

5. លទធភារទទួលបាៃឥែទៃ 

a. នត្ើអាក្ធាា រ់បានទទួ បានក្មចីៃីធនាគរសប្ារ់នធវ ើក្សិក្មមខដ្រឬនទ? 
នត្ើអាក្ានសគ  ់អាក្ណានផនងនទៀត្ខដ្ ទទួ ក្មចីខររែឹងខដ្រឬនទ? 

b. នត្ើភូមិររស់អាក្ានប្ក្មុសនន ុំតាមភូមិនទ? 
c. នត្ើធនាគរ អងគការនប្ៅរដ្ឋឋ ភិបា  ឬក្មម វធីិរដ្ឋឋ ភិបា ណាែាេះខដ្ ផត ់ក្មចី ដ្ ់ក្សិក្រ? 
d. នត្ើអាក្ដ្ឹងអុំៃីអប្តាការប្បាក់្ន ើប្បាក់្ក្មចីទ ុំងននេះខដ្រនទ? 
នត្ើវាប្តូ្វសងនៅវញិនៅក្ន ុងរដូ្វខត្មួយឬទ ់ខត្ដ្ ់នៃ ប្រមូ ផ ? 

e. នត្ើ ម ញួឬ ម ញួក្សិក្ានការផត ់ប្បាក់្ក្មចីដូ្ច្ននេះដ្ ់ក្សិក្រនទ? 
នត្ើឥែទនននេះាន ក្ខែៈោ៉ងដូ្ច្នមតច្? 

f. ប្រសិននរើក្សិក្រមិនាន ទធភាៃសងប្បាក់្ក្មចីផល វូការដូ្ច្ននេះវញិ 
នត្ើអាក្ដ្ឹងនទថ្ននឹងានអវ ីនក្ើត្ន ើង? 

g. ប្រសិននរើអាក្អាច្ទទួ បានប្បាក់្ក្មចីសប្ារ់នធវ ើក្សិក្មម នត្ើអាក្ច្ង់បាននទ? 
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6. ការសត្បើត្បាេ់ទូរេ័រេ នដ 

a. នត្ើសុីមកាត្ខដ្ នប្រើជាប្ក្មុហ៊ាុនអវ ី? 

b. នត្ើអាក្នផាើសរតាមទូរស័ៃវញឹក្ញារ់រុ៉ណាា ? 

c. នប្រើអិុនធឺែិត្តាមទូរស័ៃេឬ ុយទូរស័ៃេ? 
 

7. ជសត្ម្ើេសលើការសត្ជើេសរ ើេការធានារ៉ា បរ់ង 

a. នត្ើអាក្ានផ ិត្ផ ធានារ៉ា រ់រងនទ? នត្ើអាក្ធាា រ់ានៃីមុននទ? នត្ើផ ិត្ផ ននាេះ អ រនឺទ 
នត្ើៃួក្នគ្ផត ់សុំែងដ្ ់អាក្ដូ្ច្ខដ្ បានក្ុំែត់្នទ? 

b. នត្ើអាក្ានប្ក្មុហ៊ាុនឬា៉ក្ធានារ៉ា រ់រងមួយណាខដ្ អាក្ទុក្ចិ្ត្តនទ? 

c. នត្ើអាក្ធាា រ់បាន ឺៃីក្មម វធីិធានារ៉ា រ់រងដ្ុំណាុំររស់រដ្ឋឋ ភិបា នទ? 

d. ច្ុំនពាេះក្មម វធីិធានារ៉ា រ់រងដ្ុំណាុំក្សិក្មម នត្ើអាក្គិ្ត្ថ្នអវ ីែា េះជាហានិភ័យ 
សុំខាន់ៗខដ្ គួ្រខត្ប្ត្វទទួ ការធានារ៉ា រ់រង? 

e. នត្ើអាក្គិ្ត្ថ្នអវ ីជាមនធោបាយ អរុំផុត្នដ្ើមបីទទួ បានការធានារ៉ា រ់រង - 
នត្ើាននសវាក្មមឬក្មម វធីិធានារ៉ា រ់រងណានានៃ រច្ច ុរបនា ខដ្ ក្សិក្រភាគ្នប្ច្ើនក្ុំៃុងខត្
នប្រើ? 

 
8. អងគការកេិករ 

a. អងគការក្សិក្រ - នត្ើអាក្ជាសាជិក្ររស់ប្ក្មុក្សិក្រណានទ? 
b. នត្ើក្សិក្រនៅត្ុំរន់ររស់អាក្ជាក្មមសិទធិររស់អងគការណានទ? 
នត្ើវាជាការសម ័គ្ចិ្ត្តឬជាកាត្ៃវកិ្ច្ច? 

c. នត្ើអងគការានអត្ថប្រនោជន៍អវ ីែា េះ? 

 
េំសែើសផសងៗសទៀតេត្មាបក់ាររិចារណាៃិងការោកប់ញ្ច ូលសៅកន ុងការបសងកើតកម្ម វធិីធានារ៉ា ប់រង

ជាតិ៖ 

1. ទក់្ទងជាមួយការវាយត្នមានគ ននោបាយធានារ៉ា រ់រងនានៃ  រច្ច ុរបនា  
នយើងនសា ើសុុំឱ្យដ្ឋក់្រញ្ច  ូក្រែីសិក្ាអុំៃី ័ក្ខែ័ែឌ ននការ ផត ់ប្បាក់្ក្មចី។ 

2. មុននៃ ការចារ់នផតើមក្មម វធីិនៃញន ញ ឯក្សរខែនាុំក៏្គួ្រខត្រញ្ច  ូ 
នូវការនច្ញច្ារ់នដ្ើមបគីុំប្ទដ្ ់ការអនុវត្តក្មម វធីិ។ ជាមួយគា ននាេះ 
ក្មម វធីិខដ្ នឹងប្តូ្វចារ់នផតើមដ្ុំនែើរការ  គួ្រខត្ប្តូ្វបានខផអក្ន ើ ទធផ  
ននការសិក្ា ទធភាៃខដ្ បាននធវ ើន ើង។ 

3. ការរនងក ើត្ឱ្យានននការនធវ ើច្ុំណាត់្ថ្នា ក់្ហានិភ័យនិងការខរងខច្ក្ប្រនភទននអប្តារុៃវោ
ភរ៉ា រ់រង នដ្ឋយសរខត្អប្តានិងការប្គ្រដ្ែត រ់ននការ 
ទមទរនឹងអាប្ស័យោ៉ងខាា ុំងនៅន ើប្រនភទហានិភ័យ 

4. នសា ើរសុុំនអាយការផត ់នសវាធានារ៉ា រ់រងាន ក្ខែៈជាកាត្ៃវកិ្ច្ចសប្ារ់ប្រនភទដ្ុំណាុំជាក់្ោ
ក់្នផនងៗ និង ទធភាៃក្ន ុងការានជុំនរ ើសសប្ារ់ 
ក្សិក្រខដ្ អាច្ផត ់ហិរញ្ារបទននដ្ឋយែល នួឯង។ 

 

** 
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