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១. គោលបំណង 
គេតុអវើត្តេូគធវើការវាយតនលៃ លូលៃិធិបៃ្ុៃឹំងការផ្ត្បត្បលួអាកាសធាតុផ្នែកគលើលទធនល នៃការអៃុេតត (លូលៃិធិ 

PBCR)? 

រដឋបាលត្កងុ ត្សុក ផ្ដលទទួលបាៃលូលៃិធិ PBCR ត្តូេគធវើការវាយតនលៃលទធនលនៃការអៃុេតតជាគរៀងរាល់ឆ្ែ  ំ
គដើលបើេិៃិតយគលើល៖ 

 គតើត្កុង ត្សកុបាៃគោរេតាលលកេខណឌ អបបបរោកែុងការទទួលលូលៃិធិ PBCR  ផ្ដរឬគទ? 
 គតើត្កុង ត្សុកបាៃផ្កលលែសលតថភាេរបស់ខៃួៃ កែុងការបៃ្ំុគៅៃឹងការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុ គបើគធៀបគៅៃឹង

សលតថភាេគៅគេលផ្ដលត្កុង ត្សុកគ ោះបាៃចូលរលួកែុងកលមេធិើលូលៃិធិ PBCR ផ្ដរឬគទ? គតើត្កុង ត្សុកត្តូេ
ទទួលបាៃលូលៃិធគិលើកទកឹចតិត គោយផ្នែកគលើលទធនលនៃការអៃុេតតលូលៃធិិ PBCR (២៥% នៃលូលៃិធិ 
PBCR សរុប)ផ្ដរឬគទ? 

 ត្តួតេិៃតិយគលើលថ្នគតើលទធនលនៃកលមេធិើលូលៃិធិ PBCR ថ្នែ ក់ជាតិ អៃុេតតោៃត្បសិទធភាេផ្ដរឬគទ?(េិៃទុវាយ
តនលៃលទធនលនៃការអៃុេតតគជឺាសូច ករលួយសត្ោប់លទធនលនៃកលមេធិើ)។ 

គតើេិៃទុ វាយតនលៃលូលៃិធិបៃ្ុៃឹំងការផ្ត្បត្បលួអាកាសធាតុផ្នែកគលើលទធនលនៃការអៃុេតត ត្តេូបាៃគត្បើកែុ ងការ
គណ លូលៃិធិ PBCR ដូចគលេច?  

លូលៃិធ ិPBCR ត្តូេបាៃផ្បងផ្ចកដូចតគៅ៖ 

 ៧៥% នៃលូលៃធិ ិ PBCR សរុបជាលូលៃិធិគោលសត្ោប់គធវើការផ្បងផ្ចកដល់ត្កុង ត្សុក ៃងិឃុ ំ សង្កា ត់ 
គោលគៅផ្ដលទទលួបាៃេិៃទុអបបបរោ ៥០% គៅកែុងការវាយតនលៃលទធនលនៃការអៃុេតត។  

 ២៥% នៃលូលៃិធ ិ PBCR ត្តូេបាៃនេល់គោយផ្នែកគលើេិៃទុវាយតនលៃលទធនលនៃការអៃុេតត ផ្ដលគលើសេើេៃិទុ 
អបបបរោ (៥០%)។ 

ការនេល់េៃិទុនៃការអៃុេតត ត្តូេបាៃគណ គោយផ្នែកគៅគលើថ្នគតើត្កុង ត្សុកគ ោះសគត្លចបាៃលទធនលលែ
កត្លិតណាគបើគត្បៀបគធៀបគៅៃឹងេិៃទុបឋលរបស់ខៃួៃ។ ប ុផ្ៃតលិៃផ្លៃផ្នែកគៅគលើថ្នគតើត្កុង ត្សុកគ ោះសគត្លចបាៃេិៃទុលែ
កត្លិតណាគធៀបគៅៃឹងត្កុង ត្សុកគនសងគ ោះគ ើយ។ គ ោះជាយ ងណាក៏គោយេៃិទុបឋលអាចោៃភាេខុសោែ រវាងត្កុង 
ត្សុកៃើលួយៗ។  ត្កុង ត្សុកផ្ដលោៃេិៃទុ បគៅគេលចាប់គនតើល ប ុផ្ៃតបាៃផ្កលលែកែុងក ុំងវាយតនលៃ អាចទទួលបាៃ
ទឹកត្បាក់គត្ចើៃជាងត្កុង ត្សុកផ្ដលោៃេិៃទុខពស់ គេលចាប់គនតើល ផ្ដលលិៃបាៃផ្កលលែ គេលវាយតនលៃ។ រដឋបាលត្កុង 
ត្សុកផ្ដលោៃត្បជាជៃត្កើត្ក ៃិងគៅោច់ត្សយលគត្ចើៃ អាចោៃេិៃទុបឋល បជាងត្កុង ត្សុកផ្ដលត្បជាជៃោៃ
ជើេភាេធូរធារ ៃិងោៃគេោឋ រច សលព័ៃធលែត្បគសើរ។ ការនេល់លូលៃិធិ PBCR ត្តូេគធវើគ ើងគោយផ្នែកគលើការវាយតនលៃ
លទធនលនៃការអៃុេតត  គោយលិៃគធៀបជាលួយលទធនលនៃការអៃុេតតរបស់ត្កុង ត្សុកគនសងគទ។   
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គតើោៃអវើគកើតគ ើងត្បសិៃគបើេិៃទុ វាយតនលៃ បខ្ៃ ងំ? 

សូច ករលួយចំៃួៃគៅកែុងការវាយតនលៃលទធនលនៃការអៃុេតត ោៃភាេង្កយត្សួលបំនុតសត្ោប់ឲ្យត្កុង ត្សុក
សគត្លចបាៃេិៃទុលែ។ រ ើឯសូច ករលួយចៃំួៃគទៀត អាចោៃភាេលបំាកកែុងការសគត្លចបាៃេិៃទុលែ ជាេិគសសសត្ោប់ 
ត្កុង ត្សុកផ្ដលគទើបបាៃចូលរលួអៃុេតតកលមេធិើលូលៃធិិ PBCR ។ រដឋបាលត្កងុ ត្សុកលួយចំៃួៃ (ត្សុកផ្ដលោៃត្បជាជៃ
ត្កើត្ក ៃងិគៅោច់ត្សយល ផ្ដលធៃធាៃោៃកត្លិត) អាចោៃការលំបាកកែុងការសគត្លចបាៃេិៃទុខពស់ កែុងការវាយ
តនលៃលទធនលនៃការអៃុេតតរបស់ខៃួៃ។ គ ោះយ ងណាការនតល់លូលៃិធិោៃបណំងគធវើការបគងាើៃេៃិទុនៃការអៃុេតត ឲ្យោៃ
ភាេត្បគសើរគ ើងេើលួយឆ្ែ គំៅលួយឆ្ែ ។ំ ត្បសិៃគបើត្កុង ត្សកុទទួលបាៃេិៃទុខពស់គៅគេលចាប់គនតើលការអៃុេតត គ ោះត្បេ័ៃធ
នៃការវាយតនលៃៃងឹឥតត្បគយជៃ៍។ 

ការទទួលបាៃលូលៃិធិ PBCR គោល ត្កុង ត្សុក ងំអស់ត្តូេផ្តទទួលបាៃេិៃទុយ ងតិច ៥០%។ គៃោះជា
លកេខណឌ អបបបរោិគលើការវាយតនលៃលទធនលនៃការអៃុេតត។ កែុងករណើ ត្កងុ ត្សុកផ្ដលទទលួបាៃេិៃទុ បជាង៥០% 
ត្កុង ត្សុកគ ោះៃងឹលិៃទទលួបាៃលូលៃិធិ PBCR គ ើយ។ 

ត្កុង ត្សុក ផ្ដលទទួលបាៃេិៃទុ បជាង៥០% លុោះត្តាផ្ត ត្កុង ត្សុកគ ោះ ៖ 

 លិៃបាៃសេការជាលួយៃឹងត្កុលវាយតនលៃ 
 លិៃបាៃនេល់ឯកសារផ្ដលចាបំាច់សត្ោប់ការវាយតនលៃ 
 លិៃបាៃបញ្ចូ លទិៃែៃ័យសេើេើគគត្ោងគត្បើត្បាស់លូលៃធិិ PBCR គៅកែុងត្បេ័ៃធទិៃែៃ័យេ័ត៌ោៃគគត្ោង (PID) 

ឬក៏រក្ទុកទិៃែៃ័យកែុងត្បេ័ៃធសត្ោប់ត្គប់ត្គងេ័ត៌ោៃគគត្ោងគនសងគទៀត 

លកេខណឌ ចាបំាច់គ៖ឺ គបើសូច ករលួយេុោំៃឯកសារគយងត្តឹលត្តូេគទ សូច ករគ ោះៃងឹទទួលបាៃេិៃទុសូៃយ។ 

ត្បសិៃគបើត្កុង ត្សកុណាលួយបាៃេិៃទុ បជាង ៥០% ត្កុង ត្សុកគ ោះអាចគសែើសុឲំ្យគលខ្ធិការោឋ ៃ គ.ជ.អ.ប  
គធវើការវាយតនលៃលទធនលនៃការអៃុេតតលេងគទៀត ជាធលមតាត្កងុ ត្សុក អាចគធវើការវាយតនលៃជាថ្មើលតងគទៀត គត្កាយរយៈគេល
លួយផ្ខ។ គេើយការចណំាយកែុងការវាយតនលៃគលើកទើេើរៃឹងត្តូេកាត់គចញេើលូលៃិធ ិ PBCR ថ្មើ។ កែុងករណើ លទធនលនៃ

ស្រុកទ ី១ ស្រុកទ ី២ 

ឆ្ន ទំ ី ឆ្ន ទំ ី

ល
ទធផ

ល
នៃ

កា
រអ

ៃុវ
ត្ត 

ល
ទធផ

ល
នៃ

កា
រអ

ៃុវ
ត្ត 
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ការវាយតនលៃការអៃុេតតគៅផ្តទទួលបាៃេិៃទុ បជាង ៥០% តនលៃនៃការវាយត្តូេចណំាយគចញេើខទង់ថ្េកិាសត្ោប់ 
វាយតនលៃលូលៃិធិ PBCR កែុងឆ្ែ អំៃុេតតៃ៍។ 

២. គេលគវលានៃការវាយត្នលៃ 
គតើការវាយតនលៃលូលៃិធិ PBCR ត្តេូអៃុេតតគៅគេលណា? 

រដឋបាលត្កងុ ត្សុកៃើលួយៗ ត្តូេោៃទិៃែៃ័យគដើលត្ោលុៃគេលទទលួបាៃលូលៃធិិ PBCR គលើកដំបូង។ គដើលបើ
ោៃទិៃែៃ័យគៃោះ ត្កុង ត្សុកត្តូេគធវើការវាយតនលៃគដើលត្ោជាលុៃសិៃ។  ការវាយតនលៃគដើលត្ោ គួរត្តូេគធវើគ ើងគត្កាយគេល
ត្កុង ត្សុក៖ 

 ត្តូេបាៃគត្ជើសគរ ើសជាត្សកុគោលគៅ 
 បាៃគរៀបចំយុទធសាញ្ជ្សតបៃ្ំុៃងឹការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុត្កុង ត្សុកគលើកដបូំង 

គលខ្ធិការោឋ ៃ គ.ជ.អ.ប  ៃឹងអៃុេតតការវាយតនលៃ គៅគលើលទធនលនៃការអៃុេតតជាគរៀងរាល់ឆ្ែ ។ំ ជាធលមតាការ
វាយតនលៃគួរត្តូេបាៃគធវើគ ើងគៅលុៃដណំាច់ឆ្ែ ៃំើលួយៗ នៃការអៃុេតតគគត្ោងត្សបគៅតាលដំគណើ រការកសាងផ្នៃការ 
េៃិិគយគបើឆ្ែ រំកំលិរបស់ឃុ ំសង្កា ត់ គោលគឺគធវើឲ្យបាៃលុៃសិកាេ សាលាសោេរៃតកលមផ្នៃការថ្នែ ក់ត្កងុ ត្សកុគដើលបើបាៃ
លទធនលវាយតនលៃ យកលកគត្បើត្បាស់សត្ោប់ការនេល់លូលៃិធិ PBCR សត្ោប់ឆ្ែ បំ ទ ប់។  

៣. ការទទួលខុរស្ត្ូវ 
គតើៃរណាជាអែកគធវើការវាយតនលៃលទធនលនៃការអៃុេតត? 

គលខ្ធិការោឋ ៃ គ.ជ.អ.ប  ទទួលខុសត្តូេកែុងការវាយតនលៃលទធនលនៃការអៃុេតតត្បចាឆំ្ែ  ំកែុងករណើ ផ្ដលោៃ
តត្លូេការធៃធាៃលៃុសសេើខ្ងគត្ៅកែុងការវាយតនលៃគលខ្ធិការោឋ ៃ គ.ជ.អ.ប អាចគធវើការគត្ជើសគរ ើសភាែ ក់ង្ករ
បគចចកគទសេើខ្ងគត្ៅលកគធវើការវាយតនលៃ។ គលខ្ធិការោឋ ៃ គ.ជ.អ.ប ៃឹងគៅផ្តទទួលខុសត្តូេចំគោោះគុណភាេនៃការ
វាយតនលៃគ ោះ។ គដើលបើធា គុណភាេនៃការវាយតនលៃ គលខ្ធិការោឋ ៃ គ.ជ.អ.ប ៃឹងគធវើការផ្ណ តំត្លង់ទសិ ឬ 
បណតុ ោះបណាត លសតើអំេើៃើតិេធិើនៃការវាយតនលៃដល់ភាែ ក់ង្ករអៃុេតត1។ 

៤. ដំគណើ រការនៃការវាយត្នលៃ 
គតើការវាយតនលៃលូលៃិធិPBCR ោៃជហំាៃអវើខៃោះ? 

ជំហាៃកែុងការវាយតនលៃលូលៃធិិPBCR រលួោៃ៖ 

គលខ្ធិការោឋ ៃ គ.ជ.អ.ប ជូៃដណឹំងអេំើកាលបរគិចេទ នៃការវាយតនលៃដល់ត្កុង ត្សុក។ 

                                                           
1 ភាែ ក់ង្ករអៃុេតត សំគៅគៅគលើភាែ ក់ង្ករបគចចកគទសេើខ្ងគត្ៅ ឬត្កលុការង្ករគលខ្ធិការោឋ ៃ គ.ជ.អ.ប។ 
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២៥% ២៥% 

ក. រដឋបាលត្កុង ត្សុកគរៀបចឯំកសារ ផ្ដលត្តូេការសត្ោប់ការវាយតនលៃ (សូលគលើល ឧបសលព័ៃធ ១) 
ខ. រដឋបាលត្កងុ ត្សុកអៃុេតតសវ័យវាយតនលៃ 
គ. ត្កុលវាយតនលៃចុោះគធវើការវាយតនលៃគៅថ្នែ ក់ត្កុង ត្សុក។ ជាធលមតាការវាយតនលៃៃឹងត្តូេអៃុេតតរយៈគេលលួយនថ្ៃកែុង
លួយត្កុង ត្សុក។ សកលមភាេរលួោៃ៖ 

 គេលត្េឹក៖ ការផ្ណ ខំៃួៃរបស់ត្កុលវាយតនលៃ 
បំផ្បកត្កុលវាយតនលៃជាេើរត្កុលតូច 
o លួយត្កុលចុោះេិៃិតយលទធនលគគត្ោងលូលៃិធិ PBCR គៅទើតាងំគគត្ោង 
o លួយត្កុលគទៀតេិៃិតយឯកសារគៅសាលាត្កុង ត្សុក   

 គេលរគសៀល៖  
o ត្កុលវាយតនលៃចុោះគៅទើតាងំគគត្ោងគដើលបើជួយសត្លបសត្លលួការវាយតនលៃតាលផ្បបចូលរលួ 

(ត្បផ្េល ១ គោ ងគៅទើតាងំៃើលួយៗ) 
o ការត្បជុនំេល់េ័ត៌ោៃត្ត ប់រយៈគេលខៃើគៅសាលាត្កុង ត្សុក 

ឃ. ត្កុលវាយតនលៃគរៀបចរំបាយការណ៍ សេើេើការវាយតនលៃលទធនលនៃការអៃុេតត រចួោក់គសែើសុំការឯកភាេេើថ្នែ ក់
ដឹក  ំគលខ្ធិការោឋ ៃ គ.ជ.អ.ប 
ង. របាយការណ៍វាយតនលៃ ផ្ដលទទលួបាៃការឯកភាេ ត្តូេចលៃងជូៃរដឋបាលត្កុង ត្សុកគដើលបើត្ជាបជាេ័ត៌ោៃ។ 

 ៥. ការអៃុវត្តការវាយត្នលៃ 
គតើោៃសូច ករអវើខៃោះ ត្តេូបាៃគត្បើគៅកែុ ងការវាយតនលៃលូលៃិធិPBCR? 

ការវាយតនលៃលទធនលនៃការអៃុេតតត្តូេបាៃគធវើផ្នែកគលើេធិើសាញ្ជ្សតប័ណណតុលយភាេេៃិទុ(Balanced Scorecard 
methodology) ផ្ដលោៃការវាយតនលៃគលើផ្នែកបួៃគនសងោែ  គោយេិៃទុអតិបរោិសត្ោប់ផ្នែក ងំបួៃោៃតនលៃគសមើោែ ។ 
េិៃទុអតិបរោិសត្ោប់ផ្នែកៃើលយួៗ គឺគសមើៃឹង ២៥% នៃេិៃទុអតិបរោិសត្ោប់ការវាយតនលៃ ងំលូល។ ផ្នែក ងំបៃួោៃ
បង្កា ញគៅកែុងតារាងតុលយភាេេិៃទុ (Balanced Scorecard)ខ្ងគត្កាល។ 

តារាងពិន្ទុវាយតម្លៃលទ្ធផលម្ន្ការអនុ្វតតការសម្លបតាលការប្ម្បម្បួលអាកាសធាតុថ្នា ក់ម្កុង ម្សុក 

ផ្ផនកទី ១ 
គុណភាេនៃលទធនលគគត្ោងលូលៃធិ ិPBCR  

ផ្ផនកទី ៣ 
អែកទទលួនលរបសគ់គត្ោងលូលៃធិ ិPBCR   

ការវាយតនលៃតាលការចូលរលួ គោយអែកទទួលនល 
ជាអែកនតល់េិៃទុគោយផ្ទទ ល់ 

 

ផ្ផនកទី ២ 
គុណភាេនៃដគំណើ រការអៃុេតតគគត្ោងលូលៃធិ ិPBCR  

ផ្ផនកទី ៤ 
សៃទសសៃ៍នៃការបញ្ជ្រា បការផ្ត្បត្បលួអាកាសធាតុ 

រដឋបាលថ្នែ ក់គត្កាលជាត ិ
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២៥% 
សៃទសសៃ៍គៃោះផ្នែកគលើេធិើសាញ្ជ្សត ផ្ដលបាៃគរៀបចំគោយត្កសួង 
បរសិាថ ៃ។ សៃទសសៃ៍គៃោះវាស់ផ្េងថ្នគតើត្កុង ត្សុកបាៃគធវើការបញ្ជ្រា ប
ការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុកែុងការគរៀបចំផ្នៃការ ៃិងគរៀបចំថ្េកិាបាៃ
លែកត្លិតណា គោយគត្បើសូច ករសំខ្ៃ់ៗចំៃួៃបួៃដូចខ្ងគត្កាល៖ 

 ការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុត្តូេបាៃបញ្ជ្រា បគៅកែុងផ្នៃការ 
 សលតថភាេ ៃិងការសត្លបសត្លួលសាថ ប័ៃ 
 ការទទួលបាៃ ៃិងការគត្បើត្បាស់េ័ត៌ោៃអំេើអាកាសធាតុ 
 សោេរណកលមការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុគៅកែុងេរិញ្ញ 

បប ៃ 
ផ្ផនកទី ១៖ គុណភាេនៃលទធផលគគស្ោងលូលៃិធិ PBCR  

គុណភាេនៃលទធផលគគស្ោង PBCR  

១ គគត្ោងគ្ៃើយតបគៅៃឹងបណាេ អាទិភាេគៅកែុងយុទធសាញ្ជ្សតបៃ្ុៃំងឹការផ្ត្បត្បលួ
អាកាសធាតុថ្នែ ក់ត្កុង ត្សកុ 

៤០ េិៃទុ 

២ គុណភាេបគចចកគទសនៃគគត្ោង ៤០ េិៃទុ 
៣ ៃិរៃតរភាេនៃគគត្ោង ២០ េិៃទុ 

 

គដើលបើបង្កា ញថ្ន គគត្ោងគ្ៃើយតបគៅៃឹងបណាេ អាទិភាេគៅកែុងយុទធសាញ្ជ្សតបៃ្ុៃំឹងការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុ
ថ្នែ ក់ត្កុង ត្សកុ។ រដឋបាលត្កងុ ត្សុកត្តូេផ្តបំគេញតារាងេ័ត៌ោៃគគត្ោង (ឧបសលព័ៃធ ៣)។ តារាងេ័ត៌ោៃគគត្ោង  
គរួផ្តបង្កា ញគគត្ោង ងំអស់ផ្ដលកេុំងអៃុេតតកែុងឆ្ែ អំៃុេតត (អាទភិាេគលើគគត្ោងផ្ដលបាៃបញ្ច ប់១០០%)។  

គគត្ោងៃើលួយៗគៅកែុងតារាងេ័ត៌ោៃគគត្ោង ត្កងុ ត្សុក ត្តូេគូសសោា ល់ទើតាងំគគត្ោងគៅគលើផ្នៃទើ 
ហាៃិភ័យនៃគត្ោោះលេៃតរាយ គោយសារការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុថ្នែ ក់ត្កុង ត្សុក។ 

តារាងេ័ត៌ោៃគគត្ោងគួរផ្តបង្កា ញៃូេ៖ 

 គតើបរា អាកាសធាតុអវើខៃោះផ្ដលគគត្ោងគ ោះោក់េ័ៃធ (ត្សង់គចញេើបរា  ងំឡាយផ្ដលបាៃកំណត់គៅកែុង
យុទធសាញ្ជ្សតបៃ្ុៃំឹងផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុថ្នែ ក់ត្កុង ត្សុក) 

 ត្បគភទគគត្ោង (គឺជាគគត្ោង   អាទិភាេផ្ដលបាៃកណំត់គៅកែុងផ្នៃការយុទធសាញ្ជ្សតបៃ្ុៃំឹងការផ្ត្បត្បួល
អាកាសធាតុថ្នែ ក់ត្កុង ត្សកុ) 

ត្កុលវាយតនលៃត្តូេេិៃិតយឲ្យចាស់ថ្ន ១. េិេណ៌ គគត្ោងត្តូេោែ ៃឹងត្បគភទគគត្ោង ផ្ដលបាៃកណំត់គៅកែុង
ផ្នៃការយុទធសាញ្ជ្សតបៃ្ុៃំឹងការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុថ្នែ ក់ត្កុង ត្សុក (DCCS) ៃិង ២. ត្បគភទគគត្ោងោៃបង្កា ញ
គៅកែុង DCCS ថ្នោក់េ័ៃធគៅៃឹងបរា ការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុផ្ដលបាៃកំណត់។ 
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១. គគត្ោងត្តេូោែ ៃងឹបណាេ អាទភិាេគៅកែុងផ្នៃការយុទធសាញ្ជ្សតបៃ្ុៃំងឹការផ្ត្បត្បលួអាកាសធាតុ
ថ្នែ ក់ត្កងុ ត្សកុ (DCCS) 

េៃិទុ 

១.១ គគត្ោង ងំអស់ផ្ដលនេល់
េរិញ្ញបប ៃគោយ PBCR ត្តូេផ្ត
ជាត្បគភទគគត្ោងផ្ដលបាៃកណំត់
គៅកែុង DCCS គេើយោក់េ័ៃធៃឹង
បរា ការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុ 

គគត្ោង ងំអស់សថិតគៅកែុង DCCS ២០ 
គគត្ោងលួយ លិៃសថិតគៅកែុង DCCS ១០ 
គគត្ោងេើរ ឬគត្ចើៃ លិៃសថិតគៅកែុង DCCS ០ 
លិៃោៃគៅកែុង DCCS ឬលិៃបាៃបំគេញតារាងេ័ត៌ោៃ
គគត្ោង 

០ 

 

ប ទ ប់លក ត្កលុវាយតនលៃ ត្តូេេិៃិតយគនទៀងផ្ទទ ត់ឲ្យបាៃចាស់ថ្នទើតាងំនៃគគត្ោងៃើលួយៗ េិតជាសថិតគៅកែុង
តំបៃ់ង្កយរងគត្ោោះគោយសារបរា អាកាសធាតុផ្ដលគគត្ោងគ ោះោក់េ័ៃធ (ឧ េរណ៍៖ ត្តូេផ្តោៃទើទលួសុេតថិភាេ
លួយគៅកែុងតំបៃ់ផ្ដលង្កយរងគត្ោោះគោយសារទឹកជំៃៃ់ ត្តូេោៃគគត្ោងធារាសាញ្ជ្សតគៅកែុងតំបៃ់ផ្ដលោៃបរា គត្ោោះ
រាងំសៃួត)។ 

១. គគត្ោងត្តេូោែ ៃងឹបណាេ អាទភិាេគៅកែុងយុទធសាញ្ជ្សតបៃ្ុៃំងឹការផ្ត្បត្បលួអាកាសធាតុថ្នែ ក់ត្កងុ 
ត្សកុ (DCCS) 

េៃិទុ 

១.២ គគត្ោង ងំអស់ផ្ដលនេល់
េរិញ្ញបប ៃគោយ PBCR សថិត
គៅកែុងទើតាងំលួយផ្ដលង្កយរង
គត្ោោះគោយសារបរា អាកាសធាតុ
ផ្ដលគគត្ោងគ ោះោក់េ័ៃធជាលួយ 

គគត្ោង ងំអស់សថិតគៅកែុងទើតាងំផ្ដលង្កយរងគត្ោោះ ២០ 
គគត្ោងលួយលិៃសថិតគៅកែុងទើតាងំផ្ដលង្កយរងគត្ោោះ ១០ 
គគត្ោងេើរ ឬគត្ចើៃលិៃសថិតគៅកែុងទើតាងំផ្ដលង្កយរងគត្ោោះ ០ 
លិៃោៃផ្នៃទើបង្កា ញកែុងផ្នៃទើហាៃិភ័យនៃគត្ោោះលេៃត
រាយ ឬលិៃបាៃបំគេញតារាងេ័ត៌ោៃគគត្ោង 

០ 

 

គុណភាេបគចចកគទសនៃគគត្ោង PBCR ផ្នែកគៅគលើការត្តួតេិៃតិយគុណភាេនៃលទធនលគគត្ោងជាក់ផ្សេង។ 
សត្ោប់គគត្ោងលិៃផ្លៃគេោឋ រច សលព័ៃធរូបេៃត ត្កលុវាយតនលៃគួរផ្តគសែើឲ្យភាែ ក់ង្ករអៃុេតតេៃយល់អំេើអវើផ្ដលេួកគគបាៃ
អៃុេតត ៃងិរគបៀបផ្ដលេកួគគបាៃអៃុេតត គេើយេាយលគនទៀងផ្ទទ ត់េើភាេត្តឹលត្តូេគលើបរា គៃោះគោយេិភាក្ជាលួយអែក
ទទួលនល។ 

ការចុោះេៃិិតយគលើលលទធនល ងំអស់របស់គគត្ោងៃឹងលិៃអាចអៃុេតតបាៃគទ។ ដូគចែោះ ត្កុលវាយតនលៃគគត្ោង 
ត្តូេេាយលចុោះេិៃតិយគគត្ោងយ ងតិចចៃំួៃ២គគត្ោង ។  

គេលត្េកឹ៖ ត្កលុវាយតនលៃគគត្ោងត្តូេចណំាយគេលចុោះេៃិិតយត្បផ្េល៣០ ទើ សត្ោប់គគត្ោងៃើលួយៗ។ 
គេលរគសៀល៖ ត្កុលវាយតនលៃគគត្ោងត្តូេចុោះេៃិិតយគគត្ោងេើរបផ្ៃថលគទៀត គដើលបើគធវើការវាយតនលៃតាលផ្បប 
ចូលរលួ។ ដូគចែោះត្កលុវាយតនលៃគគត្ោងអាចចុោះេិៃិតយគគត្ោងបាៃរេូតដល់ត្បាេំើរគគត្ោងកែុងលួយនថ្ៃ។ េៃិទុ
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សត្ោប់សូច ករគុណភាេបគចចកគទសគឺជាេិៃទុលធយលនៃគគត្ោងផ្ដលត្កុលវាយតនលៃបាៃចុោះវាយតនលៃ។ ចំគោោះ
គគត្ោង ផ្ដលត្កុលវាយតនលៃលិៃអាចចុោះវាយតនលៃបាៃ គគត្ោងគ ោះលិៃត្តូេោក់បញ្ចូ លគៅកែុងការោក់េិៃទុគទ។ 

គគត្ោងផ្ដលត្តូេោក់បញ្ចូ លគៅកែុងការវាយតនលៃត្តូេផ្ត ១. នេល់េរិញ្ញបប ៃគោយលូលៃិធPិBCR   ២. បញ្ច ប់
ជាសាថ េរ ឬផ្ដលបាៃអៃុេតតកែុងឆ្ែ នំៃការអៃុេតត ៃងិ ៣. ជាគគត្ោងផ្ដលលិៃអៃុេតត្ៃងឆ្ែ ។ំ  

ការវាយតនលៃគុណភាេបគចចកគទស គផឺ្នែកគលើលតិគយបល់របស់ត្កុលវាយតនលៃគៅគលើសូច កររងចំៃួៃបើគឺ៖ 

 គតើគគត្ោងគ ោះោក់េ័ៃធៃឹងបរា អាកាសធាតុដូចគលេច? 
 គតើគគត្ោងៃឹងទទួលបាៃគជាគជ័យដូចគលេចគៅកែុងការកាត់បៃថយនលប ោះោល់អេជិាោៃេើបរា អាកាសធាតុ? 
 គតើគុណភាេបគចចកគទស (នៃការសាងសង់ ត្បសិៃគបើវាជាគគត្ោងគេោឋ រច សលព័ៃធរូបេៃត) លែកត្លិតណា? 

 

២. គុណភាេបគចចកគទស េៃិទុ 
២.១ គតើគគត្ោង ទទួលបាៃ
គជាគជ័យកត្លិតណាគៅកែុងការ
គោោះត្សាយបរា អាកាសធាតុ? 

គជាគជ័យខ្ៃ ងំ ១៥ 
គជាគជ័យលធយល ១០ 
គជាគជ័យខៃោះ ៥ 
លិៃគជាគជ័យ ០ 
លិៃោៃេ័ត៌ោៃចាស់លាស់អំេើបរា ការផ្ត្បត្បួល
អាកាសធាតុផ្ដលគគត្ោងគ ោះោក់េ័ៃធជាលួយ 

០ 

២.២ វាយតនលៃគុណភាេ
បគចចកគទសនៃលទធនលគគត្ោង 

លែណាស់ ២៥ 
លែ ២០ 
អាចទទួលយកបាៃ ១៥ 
ោៃចំណុចខវោះខ្តលួយចំៃួៃ ១០ 
គុណភាេអៃ់ ៥ 
(សត្ោប់ផ្តគគត្ោងគេោឋ រច សលព័ៃធរបូេៃត)៖ អែកទទួល
ការលិៃ ត្តូេ បាៃគធវើការទូ ត់នថ្ៃឈ្ែួលសត្ោប់គុណភាេ
ការង្ករផ្បបគៃោះគទ 

០ 

 

តារាងេ័ត៌ោៃគគត្ោងបង្កា ញៃូេបរា អាកាសធាតុផ្ដលគគត្ោងោៃបំណងគោោះត្សាយ។ 

សត្ោប់សូច ករ ២.១ ត្កលុវាយតនលៃត្តូេ វាយតនលៃថ្នគតើគគត្ោងៃឹងជួយគោោះត្សាយបរា បាៃកត្លិតណា។ 
ឧ េរណ៍៖ ត្បសិៃគបើបរា គ ោះជា “នៃូេថ្ែល់បាៃខូចខ្តគោយសារទឹកជំៃៃ់” គតើគគត្ោងគ ោះៃឹងកាត់បៃថយ
បរោិណនៃការខូចខ្តផ្ដរឬគទ គបើគត្បៀបគធៀបគៅៃឹងនៃូេថ្ែល់ផ្ដលអាចសាងសង់គោយលិៃចាបំាច់គត្បើលូលៃិធPិBCR?  
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សត្ោប់សូច ករ ២.២ ត្កលុវាយតនលៃត្តូេ វាយតនលៃគុណភាេបគចចកគទសនៃការអៃុេតត។  

តារាងផ្ណ អំំេើការោក់េិៃទុ៖ 

េៃិទុ អតថៃ័យ 

លែណាស់ គុណភាេបគចចកគទសខពស់បំនុត៖ ត្បគសើរជាងគំៃូសបៃង់ ៃិងបទោឋ ៃបគចចកគទស គេើយោម ៃ
ចំណុចខវោះខ្ត 

លែ គុណភាេបគចចកគទសខពស់៖ គោរេតាលគៃូំសបៃង់ ៃងិបទោឋ ៃបគចចកគទស គេើយោម ៃចំណុច
ខវោះខ្ត 

អាចទទួលយកបាៃ គុណភាេបគចចកគទសលែជាទូគៅ។ ោៃចំណុចខវោះខ្តខៃោះ ប ុផ្ៃតលិៃប ោះោល់ដល់គុណភាេ ៃិង
លទធនលគគត្ោង 

ចំណុចខវោះខ្តខៃោះ គុណភាេបគចចកគទសអៃ់។ នលត្បគយជៃ៍របស់គគត្ោងៃឹងត្តូេកាត់បៃថយគោយសារផ្តគុណ
ភាេ ប 

គុណភាេអៃ់ គុណភាេបគចចកគទសអៃ់ខ្ៃ ងំ។ អតថត្បគយជៃ៍របស់គគត្ោងោៃតិចជាងអតថត្បគយជៃ៍ផ្ដល
បាៃគត្ោងទុកយ ងគត្ចើៃគោយសារផ្តគុណភាេបគចចកគទសអៃ់ 

០ (សូៃយ) គុណភាេបគចចកគទសអៃ់បនុំត។ គោយសារផ្តគុណភាេបគចចកគទសអៃ់ លិៃត្តូេតាលគៃូំសបៃង់
បគចចកគទស ៃិងគគត្ោងបាៃនេល់នលត្បគយជៃ៍តិចតួចបំនុត ឬោម ៃនលត្បគយជៃ៍ ល់ផ្ត
គសាោះ។ សត្ោប់គគត្ោងគេដឋរច សលព័ៃធ៖ អែកទទួលការលិៃគួរទទួលបាៃការទូ ត់នថ្ៃឈ្ែួល
សត្ោប់គុណភាេការង្ករផ្បបគៃោះគទ។ 

 

សូច ករសត្ោប់ៃិរៃតរភាេនៃគគត្ោងគេោឋ រច សលព័ៃធណាលួយផ្ដល ១.លិៃោៃគណៈកោម ធិការផ្ថ្ ំ
គគត្ោង ៃងិ ២.លិៃោៃផ្នៃការចាស់លាស់ ៃិងលិៃោៃភសតុតាងេរិញ្ញេតថុសលគេតុសលនលគលើការផ្ថ្ ។ំ 

៣. ៃរិៃតរភាេ (គគត្ោងគេដឋរច សលពៃ័ធរបូេៃត) េៃិទុ 
៣.១ ោៃគណៈកលមការផ្ថ្ ំ
គគត្ោង ផ្ដលោៃត្បធាៃលួយរូប 
ៃិងោៃរាយ លសោជិក ផ្ដល
បាៃជួបត្បជុោំែ យ ងតិចណាស់លេង 

ោៃ ១០ 
ោម ៃ ០ 
ោៃគណៈកោម ធិការផ្ថ្  ំប ុផ្ៃតលិៃោៃឯកសារបរា ក់  ០ 

ោៃ ១០ 
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៣.២ ោៃផ្នៃការ ៃិងថ្េកិា
សត្ោប់ការផ្ថ្ គំគត្ោងជាលយួ
ៃឹងត្បភេលូលៃិធផិ្ដលបាៃកណំត់
ចាស់លាស់ (ោតំ្ទគោយោៃភ័សតុ
តាងជាឯកសារ) 

ោម ៃ ០ 
អាជាា ធរលូលោឋ ៃ ៃិង / ឬ អែកទទួលនលៃិយយថ្ន ការ
ផ្ថ្ ៃំឹងត្តូេបាៃទូ ត់ជូៃគោយលូលៃិធឃុិ ំសង្កា ត់ (ឬ
គោយ សាថ ប័ៃរោឋ ភិបាលណាលួយ) ប ុផ្ៃតលិៃោៃឯកសារ
បរា ក់សត្ោប់បង្កា ញអំេើការគបេជាា ចិតតគៃោះគទ។ 

០ 

 

សូច ករសត្ោប់ៃិរៃតរភាេនៃគគត្ោង គេោឋ រច សលព័ៃធអរូបេៃត គឺជាភ័សតុតាងផ្ដលអតថត្បគយជៃ៍េើគគត្ោង
ៃឹងបៃតគៅកែុងគេលអ គត។ សត្ោប់គគត្ោងបណេុ ោះបណាេ ល (ឧ. ការនសេវន្យកសិកលម) ោៃៃ័យថ្នអែកទទួល
នលកំេុងគត្បើត្បាស់ជំ ញផ្ដលេួកគគបាៃគរៀៃសូត្តគៅកែុងការបណេុ ោះបណាេ ល។ 

៣. ៃរិៃតរភាេ (គគត្ោងគេោឋ រច សលព័ៃធអរបូេៃត) េៃិទុ 
៣.១ គគត្ោងបាៃនេល់លទធនលជា
អតថត្បគយជៃ៍ផ្ដលៃឹងបៃតគៅកែុង
គេលអ គត (យ ងតិចណាស់
លួយឆ្ែ )ំ 

ោៃៃិរៃតរភាេបំនុត (ឧ. អែកទទួលនលគលើសេើ៥០%
កំេុងគត្បើត្បាស់ជំ ញផ្ដលេកួគគបាៃគរៀៃសូត្ត) 

២០ 

ោៃៃិរៃតរភាេលួយចំៃួៃ (ឧ. តិចជាង៥០% នៃអែក
ទទួលនលកំេុងគត្បើត្បាស់ជំ ញផ្ដលេួកគគបាៃគរៀៃ
សូត្ត) 

១០ 

លិៃោៃៃិរៃតរភាេ (ឧ. អែកទទួលនលលិៃគត្បើត្បាស់
ជំ ញផ្ដលេួកគគបាៃគរៀៃសូត្ត) 

៥ 

អាជាា ធរលូលោឋ ៃៃិយយថ្ន អែកទទួលនលកំេុងគត្បើ
ត្បាស់ជំ ញផ្ដលេួកគគបាៃគរៀៃសូត្ត ប ុផ្ៃតលិៃអាច 
េិៃិតយឲ្យគឃើញចាស់គោយការៃិយយជាលួយអែកទទួល
នលបាៃគទ។ 

០ 

 

ផ្ផនកទី ២៖ គុណភាេនៃដំគណើ រការអៃុវត្តលូលៃិធិ PBCR  
គុណភាេនៃដគំណើ រការអៃុេតតលូលៃធិ ិPBCR  
១ ភាេ ៃ់គេលគេលានៃការគរៀបចគំគត្ោង ២០ េិៃទុ 
២ លទធកលម៖ គុណភាេ ៃងិលទធនល ៣០ េិៃទុ 
៣ ការគបេជាា ចិតត ៃិងការគបើកនេល់លូលៃិធ ិPBCR  ៣០ េិៃទុ 
៤ គគត្ោងបាៃបញ្ច ប់ ៃ់គេលគេលា ២០ េិៃទុ 
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គុណភាេនៃដំគណើ រការត្តូេបាៃវាយតនលៃគោយផ្នែកគលើទិៃែៃ័យ ផ្ដលបាៃបញ្ចូ លគៅកែុងត្បេ័ៃធទិៃែៃ័យ
េ័ត៌ោៃគគត្ោង (PID) ឬក៏ត្បេ័ៃធទៃិែៃ័យេ័ត៌ោៃគគត្ោងគនសងគទៀត។ េ័ត៌ោៃគៃោះោៃសគងេបគៅកែុងតារាងទិៃែៃ័យ 
PID (ឧបសលព័ៃធ ២)។  

រដឋបាលត្កងុ ត្សកុ ត្តូេគរៀបចំតារាងទិៃែៃ័យ PID បាៃគោយខៃួៃឯង។ គ ោះជាយ ងណាក៏គោយត្កុលវាយតនលៃ
ៃឹងគរៀបចតំារាងទិៃែៃ័យ PID លុៃគេលេួកគគចុោះគធវើការវាយតនលៃ។ 

រដឋបាលត្កងុ ត្សកុត្តូេ ទទលួខុសត្តូេកែុងការធា ថ្ន េ័ត៌ោៃចាបំាច់ ងំអស់ត្តូេបាៃបញ្ចូ លគៅកែុង PID។ 
ត្បសិៃគបើទិៃែៃ័យផ្ដលត្តូេការេុំោៃ ឬរកលិៃគឃើញោៃគៅកែុង PID ឬក៏ត្បេ័ៃធទិៃែៃ័យេ័ត៌ោៃគគត្ោងគនសងគទៀតគទ 
េិៃទុរបស់ត្កុង ត្សុកសត្ោប់សូច ករគ ោះគសមើៃឹងសូៃយ។ រដឋបាលត្កងុ ត្សកុលិៃ អាចយកភ័សតុតាងដនទគទៀត លកគត្បើ
ជំៃួសទិៃែៃ័យ PID បាៃគទ គបើសិៃជាលិៃោៃការផ្ណ ជំានៃូេការណាលួយគ ោះ(ការគធវើផ្បបគៃោះគគឺដើលបើធា ថ្ន 
រដឋបាលត្កងុ ត្សុកោៃ ការគលើកទឹកចិតតកែុងការបញ្ចូ លទិៃែៃ័យគៅកែុង PID)។ 

១. ភាេ ៃ់គេលគេលានៃដគំណើ រការអៃុេតតគគត្ោង េៃិទុ 
១.១ % នៃគគត្ោងោៃការ
ត្បកាសោក់គដញនថ្ៃ (គេោឋ រច 
សលព័ៃធរូបេៃត) ឬសកលមភាេគគត្ោង
ទើលួយ (គគត្ោងគសវា) លិៃគលើស
េើរយៈគេល៣ផ្ខប ទ ប់េើទទលួ
បាៃត្បកាសឥណ ៃបផ្ៃថល 

1. គណ  (ចំៃួៃគគត្ោងផ្ដលបាៃោក់ត្បកាសគដញ
នថ្ៃ ឬសកលមភាេដំបូងគិតត្តលឹរយៈគេល៣ផ្ខប ទ ប់
េើទទួលបាៃត្បកាសឥណ ៃបផ្ៃថល / ចំៃួៃសរុប
នៃគគត្ោង) 

2. គុណលទធនលៃឹង ២០ 

០ - ២០ 

លិៃោៃទិៃែៃ័យអំេើការគដញនថ្ៃ ឬកាលបរគិចេទគៅកែុង PID ០ 
២. គុណភាេ ៃងិលទធនលនៃដគំណើ រការលទធកលម (សត្ោប់ផ្តគគត្ោងគេដឋរច សលព័ៃធប ុគណាណ ោះ) េៃិទុ 
២.១ ចំៃួៃលធយលភាគនៃការោក់
ត្បកាសគដញនថ្ៃផ្ដលោៃសុេល
ភាេបាៃោក់គសែើសុចុំោះកិចចសៃា
ជាលួយលូលៃិធ ិPBCR 

សំគណើ រគដញនថ្ៃផ្ដលបាៃោក់ ោៃគត្ចើៃជាង ៥ ១៥ 
សំគណើ រគដញនថ្ៃផ្ដលបាៃោក់ ោៃ ៤ ដល់ ៥  ១០ 
សំគណើ រគដញនថ្ៃផ្ដលបាៃោក់ ោៃ៣ ដល់ ៤  ៥ 
សំគណើ រគដញនថ្ៃផ្ដលបាៃោក់ ោៃតចិជាង៣ ០ 
លិៃោៃទិៃែៃ័យអំេើការគដញនថ្ៃគៅកែុង PID គទ ០ 

២.២ ការចុោះតនលៃជាលធយលគលើការ
គដញនថ្ៃសត្ោប់កិចចសៃាជាលួយ
លូលៃិធ ិPBCR 

គណ ៖ [(តនលៃបា ៃ់សាម ៃសរុបនៃកិចច
សៃាលូលៃិធ ិPBCR  ងំអស់) ដក 
(តនលៃ សរុបនៃកិចចសៃាលូលៃិធ ិPBCR
 ងំអស់)] ផ្ចកៃងឹ (តនលៃបា ៃ់សាម ៃសរុប
នៃកិចចសៃាលូលៃិធ ិPBCR  ងំអស់) 

គត្ចើៃជាង 
១០% 

១៥ 

៥% - ១០% ១០ 
១% - ៥% ៥ 
< ១% ០ 

កិចចសៃា ងំអស់លិៃោៃទិៃែៃ័យអំេើការគដញនថ្ៃគៅកែុង 
PID គទ 

០ 
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៣. ការសៃាចណំាយ ៃងិការគបើកនេល់ថ្េកិាលូលៃធិ ិPBCR េៃិទុ 
៣.១ % នៃលូលៃធិ ិPBCR ផ្ដល
បាៃគបេជាា ចតិតចំគោោះកិចចសៃា ឬ
កិចចត្េលគត្េៀងអៃុេតតផ្ដលបាៃចុោះ
េតថគលខ្រចួត្តឹលនថ្ៃទើ ៣១ ផ្ខធែូ 

1. គណ  (ទឹកត្បាក់ផ្ដលោៃបង្កា ញគៅកែុង PID 
ផ្ដលបាៃសៃាចណំាយកែុង កិចចសៃា ៃិងកិចចត្េល
គត្េៀងផ្ដលបាៃចុោះេតថគលខ្រចួ) / (លូលៃិធ ិ
PBCR សរុប) 

2. ផ្ចកៃឹង ០.៩៥ (គដើលបើទុក ៥% សត្ោប់ចំណាយ
រដឋបាល) 

3. គុណលទធនលៃឹង ១៥ 

០-១៥ 

៣.២ % នៃលូលៃិធ ិPBCRផ្ដល
បាៃគបើកនេល់ជាក់ផ្សេងត្តឹលនថ្ៃទើ 
៣១ ផ្ខធែូ (នថ្ៃឈ្ែួលសត្ោប់អែក
ទទួលការ ៃិងចំណាយសត្ោប់
គគត្ោងគសវា) 

1. គណ  (នថ្ៃឈ្ែួលសរុបផ្ដលបង្កា ញគៅកែុង PID) / 
(លូលៃិធ ិPBCRសរុប) 

2. ផ្ចកៃឹង ០.៩៥ (គដើលបើទុក ៥% សត្ោប់ចំណាយ
រដឋបាល) 

3. គុណលទធនលៃឹង ១៥ 

០-១៥ 

៤. គគត្ោង ៃងិកចិចសៃាបាៃបញ្ច ប់ ៃ់គេលគេលា េៃិទុ 
៤.១ % នៃគគត្ោង ១០០% បាៃ
បញ្ច ប់តាលកាលបរគិចេទបញ្ច ប់
គគត្ោងផ្ដលបាៃគត្ោងទុក 

1. គណ  (ចំៃួៃគគត្ោងផ្ដលបញ្ច ប់ តាលកាល
បរគិចេទផ្ដលបាៃគត្ោងទុកគៅកែុង PID) ផ្ចកៃឹង 
(ចំៃួៃសរុបនៃគគត្ោងលូលៃធិិ PBCR) 

2. គុណលទធនលៃឹង ២០ 

០-២០ 

 

ផ្ផនកទី ៣៖ អនកទទួលផលរបរគ់គស្ោងលូលៃិធិ PBCR  
គុណភាេនៃដគំណើ រការអៃុេតតគគត្ោងលូលៃធិ ិPBCR 
១ គគត្ោងបាៃោតំ្ទត្បកបគោយត្បសិទធភាេចំណាយដល់អែកទទួលនលផ្ដលជាអែកត្កើត្ក ៃិង

ជៃង្កយរងគត្ោោះ 
២០ េិៃទុ 

២ លទធនលនៃការវាយតនលៃតាលផ្បបចូលរលួ ៨០ េិៃទុ 
 

សូច ករទើ១ ត្តេូគណ គោយផ្នែកគលើទៃិែៃ័យដូចតគៅ៖ 

 ចំៃួៃ ៃងិទើតាងំនៃត្គួសារអែកទទួលនលគគត្ោង ផ្ដលបាៃបង្កា ញគៅកែុង PID 
 ចំៃួៃត្គួសារគៅកែុងភូលៃិើលួយៗ ត្សង់គចញេើត្បេ័ៃធលូលោឋ ៃទិៃែៃ័យឃុ ំសង្កា ត់ (CDB) 
 ចំៃួៃអែកកាៃ់ប័ណណត្កើត្កគៅកែុងភូលៃិើលួយៗ ត្សង់គចញេើទៃិែៃ័យ ឬេ័ត៌ោៃអំេើប័ណណត្កើត្ក របស់គខតត។ 

េ័ត៌ោៃគៃោះោៃសគងេបគៅកែុងតារាងអែកទទលួនល (ឧបសលព័ៃធ ៥)។ 
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តារាងអែកទទួលនលគគត្ោង ងំអស់ត្តូេដូចោែ ៃឹង គគត្ោង ងំអស់ផ្ដលបាៃបញ្ចូលគៅកែុងតារាងត្បេ័ៃធ
ទិៃែៃ័យ PID កែុងផ្នែកទើ២។ 

១. គគត្ោងបាៃោតំ្ទត្បកបគោយត្បសទិធភាេចណំាយដល់អែកទទលួនលផ្ដលជាអែកត្កើត្ក ៃងិជៃ
ង្កយរងគត្ោោះ 

េៃិទុ 

១.១ ចំណាយ (លូលៃិធិ
PBCR) កែុងអែកទទួលនល
គគត្ោងោែ ក់ 

គណ  (ចំៃួៃសរុបនៃអែកទទួល
នលគគត្ោង PBCRផ្ដល បង្កា ញគៅ
កែុង PID) ផ្ចកៃឹង (ការសៃា
ចំណាយសរុបនៃលូលៃធិ ិPBCR) 

តិចជាង $១០០ / ត្គួសារ ១០ 
$១០០ - $២៥០  / ត្គួសារ ៨ 
$២៥០ - $៥០០/ ត្គួសារ ៤ 
គត្ចើៃជាង $៥០០ / ត្គួសារ ០ 

១.២ % នៃអែកទទួលនល
គគត្ោង PBCR ោៃប័ណណត្កើ
ត្ក 

ការគណ សត្ោប់ភូលិៃើលួយៗ ោៃ
អែកទទួលនលគគត្ោង PBCR ៖ 
១. ចំៃួៃអែកទទួលនល គុណៃឹង % 
នៃត្គួសារគៅកែុងភូលិផ្ដលោៃប័ណណ
ត្កើត្ក 
២. គណ ចំៃួៃនៃអែកទទលួនល
ផ្ដលជាត្គួសារោៃប័ណណត្កើត្ក
សត្ោប់ភូលិ ងំអស់ / គគត្ោង 
៣. គុណៃងឹចំៃួៃ អែកទទួលនល
សរុប 

គត្ចើៃជាង ៣០% ១០ 
២០% - ៣០% ៨ 

១០% - ២០% ៤ 

តិចជាង ១០% ០ 

ជំៃួសឲ្យ ៣០%, ២០%, ១០% គយើងអាចគត្បើ % នៃត្គួសារ ងំអស់គៅទើជៃបទនៃត្បគទសកលពុជា  
ផ្ដលោៃប័ណណត្កើត្កគុណជាលួយៃឹងសោភាគដូចតគៅ៖ ១.៥, ១, ០.៥ 

 

សូច ករទើ ២ ត្តេូបាៃោក់េៃិទុគោយផ្នែកគលើការវាយតនលៃតាលផ្បបចូលរលួ។ សូច កររងរលួោៃដូចជា៖ 

២. ការវាយតនលៃរបស់អែកទទលួនលគៅកែុងការវាយតនលៃតាលផ្បបចូលរលួ 
១ អែកទទលួនលអាចបរយិយអំេើគត្ោោះលេៃតរាយផ្ដល ក់ទង

គៅៃឹងអាកាសធាតុផ្ដលប ោះោល់ដល់េួកគគផ្ទទ ល់កែុងរយៈគេល
ត្បាឆំ្ែ ចុំងគត្កាយ ៃិងេៃយល់អំេើេធិើផ្ដលគគត្ោងអាចជួយកាត់
បៃថយគេតុប ោះោល់នៃគត្ោោះលេៃតរាយគ ោះ 

អតិបរោិ ២០ 
សូលគលើលេធិើោក់េិៃទុគៅកែុង 
ឧបសលព័ៃធ ៦ 

 
២ ការវាយតនលៃរបស់អែកទទួលនលគៅគលើគុណភាេ នៃការអៃុេតត

គគត្ោង 
លែណាស់៖ ២០ 
លែ៖ ១០ 
គខ្យ៖ ០ 

៣ គតើគគត្ោងោៃអាទិភាេខពស់បំនុតសត្ោប់អែកទទួលនល  ខពស់បំនុត៖ ២០ 
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(ត្កុលបុរស) ឬគទ? ខពស់ ប ុផ្ៃតលិៃខពស់បំនុត៖ ១០ 
លិៃផ្លៃជាអាទិភាេខពស់៖ ០ 

៤ គតើគគត្ោងោៃអាទិភាេខពស់បំនុតសត្ោប់អែកទទួលនល  
(ត្កុលញ្ជ្សតើ) ឬគទ? 

ខពស់បំនុត៖ ២០ 
ខពស់ ប ុផ្ៃតលិៃខពស់បំនុត៖ ១០ 
លិៃផ្លៃជាអាទិភាេខពស់៖ ០ 

 

ត្កុលវាយតនលៃលទធនលនៃការអៃុេតត ត្តូេសត្ោងំគគត្ោងចៃំួៃេើរសត្ោប់គធវើការវាយតនលៃតាលផ្បបចូលរលួ។ ជា
ការលែគួរគសែើសុឲំ្យរដឋបាលត្កងុ ត្សុកគត្ជើសគរ ើសគគត្ោងលួយ គេើយត្កុលវាយតនលៃគត្ជើសគរ ើសគគត្ោងលួយ។ 

 គគត្ោងគួរផ្តជាគគត្ោងផ្ដលោៃត្បគភទខុសោែ   
 ត្បសិៃគបើលូលៃធិិ PBCR ២០% ឬគត្ចើៃជាងគៃោះត្តូេបាៃចំណាយគៅគលើគគត្ោងគេោឋ រច សលព័ៃធអរូបេៃត

គ ោះ គួរផ្តគត្ជើសគរ ើសគគត្ោងគេោឋ រច សលព័ៃធអរូបេៃតសត្ោប់គធវើការវាយតនលៃ។ 

រដឋបាលត្កងុ ត្សុកអាចគធវើការសវ័យវាយតនលៃតាលផ្បបចូលរលួគោយខៃួៃឯង គោយត្កុលវាយតនលៃលទធនលនៃការ
អៃុេតត។ ត្បសិៃគបើត្កុង ត្សកុគធវើការង្ករគៃោះលុៃគេលវាយតនលៃលទធនលនៃការអៃុេតត លទធនលអាចត្តូេបាៃោក់បញ្ចូល 
ត្បសិៃគបើ៖ 

 គគត្ោងត្បគភទខុសោែ  ត្តូេបាៃវាយតនលៃគោយត្កុលវាយតនលៃ 
 បាៃគោរេតាលៃើតិេធិើត្តឹលត្តូេ (ោៃរបាយការណ៍ ៃងិរូបថ្តជាសំអាង) 
 លទធនលត្តូេបាៃកត់ត្តាយ ងត្តឹលត្តូេ។ 

េធិើសាញ្ជ្សតលលែិតសត្ោប់ការវាយតនលៃតាលផ្បបចូលរលួោៃបង្កា ញគៅកែុងឧបសលព័ៃធ ៦។ 

ត្បសិៃគបើរដឋបាលត្កងុ ត្សុកបាៃគធវើការវាយតនលៃតាលផ្បបចូលរលួគោយខៃួៃឯងលទធនលអាចត្តូេបាៃោក់
បញ្ចូ លគៅកែុងការវាយតនលៃលទធនលនៃការអៃុេតត។ លធយលភាគេៃិទុសត្ោប់ការវាយតនលៃផ្ដលគធវើគ ើងគោយត្កុង ត្សុក
ត្តូេោក់បញ្ចូលជាលួយៃឹងេិៃទុសត្ោប់ការវាយតនលៃ ផ្ដលគធវើគ ើងគោយត្កុលវាយតនលៃលទធនលនៃការអៃុេតត គោយគត្បើ
តារាងខ្ងគត្កាល។ 

សូច ករ ការវាយតនលៃគោយត្កលុ
វាយតនលៃលទធនលនៃការ

អៃុេតត 

ការវាយតនលៃ
គោយត្សកុ 
(លធយលភាគ) 

េៃិទុលធយល
ភាគ 

អតបិរោិ 

គគត្ោងទើ 
១ 

គគត្ោងទើ 
២ 

អែកទទលួនលអាចបរយិយអំេើគត្ោោះ
លេៃតរាយផ្ដល ក់ទងគៅៃឹងអាកាស

    ២០ 
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ធាតុផ្ដលប ោះោល់ដល់េួកគគផ្ទទ ល់កែុងរ
យៈគេលត្បាឆំ្ែ ចុំងគត្កាយ ៃងិេៃយល់អំេើ
េធិើផ្ដលគគត្ោងអាចជួយកាត់បៃថយគេតុ
ប ោះោល់នៃគត្ោោះលេៃតរាយគ ោះ 
ការវាយតនលៃរបស់អែកទទួលនលគៅគលើ
គុណភាេនៃការអៃុេតតគគត្ោង 

    ២០ 

គតើគគត្ោងគ ោះគឺជាគគត្ោង អាទិភាេ
ខពស់បំនុតសត្ោប់អែកទទលួនលជាញ្ជ្សតើ
ឬគទ? 

    ២០ 

គតើគគត្ោងគ ោះគឺជាគគត្ោង អាទិភាេ
ខពស់បំនុតសត្ោប់អែកទទលួនលជាបុរស
ឬគទ? 

    ២០ 

េិៃទុររបុ      

 

ផ្ផនកទី ៤៖ រៃទរសៃ៍នៃការបញ្ជ្រា បការផ្ស្បស្បួលអាការធាត្ុថ្នន ក់គស្កាលជាត្ិ 
សៃទសសៃ៍នៃការបញ្ជ្រា បការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុថ្នែ ក់គត្កាលជាតិ ត្តូេន្រភាា ប់គៅៃឹងត្កបខណឌ សតើេើការ 

ត្តួតេិៃិតយ ៃិងការវាយតនលៃការបៃ្ំុៃឹងការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុថ្នែ ក់ជាតិ (National CCA M&E Framework) 
ផ្ដលគរៀបចំគោយត្កសួងបរសិាថ ៃ។ 

គោលបណំងនៃសៃទសសៃ៍គលើការបញ្ជ្រា បការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុថ្នែ ក់គត្កាលជាត ិ គឺគដើលបើវាស់ផ្េងថ្នគតើ 
រដឋបាលលូលោឋ ៃ សគត្លចបាៃគជាគជ័យគៅកែុងការគធវើសោេរណកលមការត្គប់ត្គងហាៃិភ័យអាកាសធាតុ គៅកែុង
ផ្នៃការអភិេឌ្ឍៃ៍កលមេធិើ ៃងិថ្េកិាេៃិិគយគ គេើយបាៃេត្ងឹងសលតថភាេសាថ ប័ៃរបស់ខៃួៃកែុងការគ្ៃើយតបគៅៃឹងការ 
ផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុ។ 

តាលរយៈការវាយតនលៃលទធនលនៃការអៃុេតត សៃទសសៃ៍នៃការបញ្ជ្រា បការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុថ្នែ ក់គត្កាលជាតិ
ត្តូេបាៃវាស់ផ្េងសត្ោប់ត្កងុ ត្សុកៃើលួយៗ ផ្ដលទទួលបាៃលូលៃធិិ PBCR ។ ការវាយតនលៃ ងំគៃោះៃឹងតំណាងឲ្យត្កុង 
ត្សុក ងំឡាយផ្ដលង្កយរងគត្ោោះបំនុតគោយសារការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុ។ 

េិៃទុលធយលសត្ោប់ត្កុង ត្សុក ងំអស់ៃឹងត្តូេបាៃគណ  ៃិងរាយការណ៍ថ្នជាសូច ករថ្នែ ក់ជាត។ិ 

សូច ករ ងំបៃួខ្ងគត្កាលគៃោះដូចោែ គៅៃឹងសូច ករ  ផ្ដលបាៃគត្បើសត្ោប់ត្កបខណឌ  សតើេើការត្តួតេិៃិតយ 
ៃិងវាយតនលៃការបៃ្ំុៃឹងការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុថ្នែ ក់ជាតិ៖ 

 



ស ៀវសៅណែនាំ  ដីពីការវាយតម្លៃលូលនិធិបន ស្ ាំនឹងអាកា ធាតុណអែកសលើលទ្ធអលម្នការអនុវតត                                  ឆ្ន ាំ២០១៨ 

16 
 

សៃទសសៃ៍នៃការបញ្ជ្រា បការផ្ត្បត្បលួអាកាសធាតុថ្នែ ក់គត្កាលជាត ិ
១ ការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុត្តូេបាៃបញ្ជ្រា បគៅកែុងផ្នៃការ ២៥ េិៃទុ 
២ សលតថភាេ ៃងិការសត្លបសត្លួលសាថ ប័ៃ ២៥ េិៃទុ 
៣ ការទទួលបាៃ ៃងិការគត្បើត្បាស់េ័ត៌ោៃអំេើអាកាសធាតុ ២៥ េិៃទុ 
៤ សោេរណកលមការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុគៅកែុងេរិញ្ញបប ៃ ២៥ េិៃទុ 

 

សូច ករគលៃើលួយៗ ោៃសូច កររងលួយចំៃៃួ។ សូច កររងៃើលួយៗ ោៃចគលៃើយ “ោៃ” ឬ “ោម ៃ” លួយ។ 
សូច ករៃើលួយៗ ោៃេិៃទុលួយចំៃួៃសត្ោប់ចគលៃើយ “ោៃ” លួយ។ ចគលៃើយ “ោៃ”  ងំអស់ត្តូេផ្តោតំ្ទគោយឯកសារ
ផ្ដលបាៃនេល់ឲ្យគោយរដឋបាលត្កុង ត្សុក។ ត្បសៃិគបើចគលៃើយគឺ “ោម ៃ” ឬត្បសិៃគបើលិៃោៃឯកសារគទគ ោះ េៃិទុ
សត្ោប់សូច កររងគ ោះគឺគសមើៃឹងសូៃយ។ លៃិោៃេិៃទុ “គៅចគ ៃ ោះកណាេ ល” ោម ៃសូច កររងៃើលួយៗ ត្តូេផ្តោក់េិៃទុ
ថ្ន “ោៃ” ឬ “ោម ៃ” ១០០%។ 

េិៃទុសត្ោប់សូច កររង ងំអស់ត្តូេបាៃបូកបញ្ចូ លោែ  គដើលបើគណ េិៃទុសត្ោប់សូច ករៃើលួយៗ។ សូច 
កររងៃើលួយៗ ត្តូេផ្តោៃការេិៃិតយគនទៀងផ្ទទ ត់គោយត្បុងត្បយត័ែ គោយផ្នែកគៅគលើឯកសារផ្ដលនេល់ឲ្យគោយ 
រដឋបាលត្កងុ ត្សុក។ ឯកសារផ្ដលត្តូេការសត្ោប់សូច ករៃើលួយៗ ោៃរាយគ ម្ ោះគៅកែុងឧបសលព័ៃធ១។ លិៃោៃ 
ឯកសារណាគនសងគទៀតអាចគត្បើជំៃួសបាៃគទ៖ ត្បសិៃគបើឯកសារផ្ដលបាៃតត្លូេលិៃអាចរកបាៃសត្ោប់គធវើការត្តតួ 
េិៃិតយេៃិទុសត្ោប់សូច កររងគ ោះគឺគសមើៃឹងសូៃយ។ 

១. ការផ្ត្បត្បលួអាកាសធាតុត្តេូបាៃបញ្ជ្រា បគៅកែុងផ្នៃការ េៃិទុសត្ោប់ 
“ោៃ” 

១.១ ការេភិាគនលប ោះោល់េើការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុ (VRA) ត្តូេបាៃគធវើគ ើងគៅកែុងឃុំ
យ ងតិចបើកែុងត្សុកគ ោះកែុងរយៈគេល ២ ឆ្ែ ចុំងគត្កាយ 

៨ 

១.២ ផ្នៃការយុទធសាញ្ជ្សតបៃ្ំុៃឹងការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុថ្នែ ក់ត្កុង ត្សុក (ថ្មើ ឬបាៃគធវើ
បចចុបបៃែភាេ) ត្តូេបាៃអៃុល័តគោយត្កុលត្បឹក្ត្កុង ត្សុកកែុងរយៈគេល ៥ ឆ្ែ កំៃៃងលក 

៥ 

១.៣ ការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុត្តូេបាៃបញ្ជ្រា បគៅកែុងផ្នៃការអភិេឌ្ឍៃ៍ត្កុង ត្សុក គោយ
គោរេតាលគសចកតើផ្ណ បំគចចកគទស ផ្ខលើ  ឆ្ែ ២ំ០១៧ 

៤ 

១.៤ ត្សុកបាៃគធវើការត្តួតេិៃិតយគ ើងេញិគៅគលើផ្នៃការយុទធសាញ្ជ្សតបៃ្ំុការផ្ត្បត្បួល
អាកាសធាតុថ្នែ ក់ ត្កុង ត្សុកគៅកែុងឆ្ែ ចុំងគត្កាយ 

៦ 

១.៥ សូច ករ ងំបៃួខ្ងគលើបាៃជួយកាត់បៃថយហាៃិភ័យនៃគត្ោោះលេៃតរាយ ២ 
 

២. សលតថភាេ ៃងិការសត្លបសត្លលួសាថ ប័ៃ េៃិទុសត្ោប់ 
“ោៃ” 
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២.១ ោៃជៃបគង្កា លលួយរូបផ្ដលត្តូេបាៃផ្តងតាងំសត្ោប់សត្លបសត្លលួការង្ករបៃ្ំុៃឹង
ការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុ (CCA) គៅកែុងរដឋបាលត្កុង ត្សកុ 

៤ 

២.២ ោៃត្កុលការង្ករបៃ្ំុៃងឹផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុថ្នែ ក់ត្កុង ត្សុក ផ្ដលដឹក គំោយ 
រដឋបាលត្កងុ ត្សុក ៃិងោៃការយិល័យបគចចកគទសត្សុកសំខ្ៃ់ៗជាសោជកិ គេើយ
ត្កុលបាៃជួបត្បជុំោែ យ ងតិចេើរដងកែុងឆ្ែ កំៃៃងលក 

៤ 

២.៣ សោជិកយ ងតចិ ៣ រូបផ្ដលលកេើត្កុលការង្ករផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុថ្នែ ក់ត្កុង ត្សុក
បាៃចូលរលួការបណេុ ោះបណាេ លសេើេើការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុ ៃិងត្គប់ត្គងគត្ោោះ 
លេៃតរាយ 

៤ 

២.៤ សោជិកយ ងតចិ ៣ រូបផ្ដលលកេើត្កុលការង្ករផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុថ្នែ ក់ត្កុង ត្សុក
បាៃចូលរលួការបណេុ ោះបណាេ លសេើេើការបញ្ជ្រា បការបៃ្ំុៃងឹការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុ
គៅកែុងការគធវើកសាងផ្នៃការ 

៤ 

២.៥ រដឋបាលត្កងុ ត្សុកបាៃអៃុេតតសវ័យវាយតនលៃ ចំៃួៃ១ដងកែុងឆ្ែ អំៃុេតត ៤ 
២.៦ រដឋបាលត្កងុ ត្សុកបាៃគរៀបចំផ្នៃការអភិេឌ្ឍៃ៍សលតថភាេសត្ោប់ផ្កលលែេិៃទុវាយតនលៃ

លទធនលនៃការអៃុេតតរបស់ខៃួៃ 
៥ 

 

៣. ការទទលួបាៃ ៃងិការគត្បើត្បាស់េ័ត៌ោៃអេំើអាកាសធាតុ េៃិទុសត្ោប់ 
“ោៃ” 

៣.១ សោជិកយ ងតចិ ៣ រូបផ្ដលលកេើត្កុលការង្ករបៃ្ំុៃឹងការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុថ្នែ ក់
ត្កុង ត្សុកបាៃចូលរលួការបណេុ ោះបណាេ លសេើេើ រគបៀបគត្បើត្បាស់ទិៃែៃ័យអាកាសធាតុ 
ៃិងគសណារ ើយ ូផ្នែកគលើេទិាសាញ្ជ្សតកែុងការគធវើផ្នៃការបៃ្ំុៃឹងការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុ 

៣ 

៣.២ រដឋបាលត្កងុ ត្សុកគត្បើត្បាស់កំណត់ត្តារបាយទឹកគភៃៀង សត្ោប់រយៈគេលយ ងតិច  
០៥ ឆ្ែ  ំ

៣ 

៣.៣ រដឋបាលត្កងុ ត្សុកោៃកំណត់ត្តាអំេើត្េឹតតិការណ៍គត្ោោះទកឹជំៃៃ់ ៃិងគត្ោោះរាងំសៃួតកែុង 
រយៈគេលយ ងតិច ០៥ ឆ្ែ កំៃៃងលក 

៣ 

៣.៤ រដឋបាលត្កងុ ត្សុកបាៃគត្បើត្បាស់កំណត់ត្តាអំេើសើតុណា ភាេកែុងរយៈគេលយ ងតិច 
០៥ ឆ្ែ កំៃៃងលក 

៤ 

៣.៥ កំណត់ត្តាេ័ត៌ោៃអំេើអាកាសធាតុត្តូេបាៃយកលកគធវើបទបង្កា ញ ៃងិេិភាក្គៅគេល
គរៀបចំ ឬត្តួតេិៃិតយគ ើងេញិគលើយុទធសាញ្ជ្សតបៃ្ំុៃឹងការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុថ្នែ ក់ត្កុង 
ត្សុក 

៥ 

៣.៦ គសណារ ើយ ូផ្នែកគលើេទិាសាញ្ជ្សតបៃ្ំុៃងឹការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុ គេលអ គត ត្តូេ
បាៃយកលកគធវើបទបង្កា ញ ៃងិេិភាក្គៅគេលគរៀបចំ ឬត្តួតេិៃតិយគ ើងេញិគលើយុទធ

៧ 
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សាញ្ជ្សតបៃ្ំុៃឹងការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុថ្នែ ក់ត្សុក (ៃិងត្តូេបាៃសគងេបគៅកែុងផ្នៃការ
អភិេឌ្ឍៃ៍០៥ឆ្ែ  ំៃិងកលមេធិើេៃិគិយគ០៣ឆ្ែ រំកំលិ ត្កងុ ត្សកុ)។ 

 

៤. សោេរណកលមការផ្ត្បត្បលួអាកាសធាតុគៅកែុងេរិញ្ញបប ៃ េៃិទុសត្ោប់ 
“ោៃ” 

៤.១ កលមេធិើេៃិិគយគត្កុង ត្សុកកំណត់យ ងចាស់ៃូេការេៃិិគយគផ្ដលោតំ្ទដល់ការបៃ្ំុ
ៃឹងការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុ 

៣ 

៤.២ កញ្ច ប់ថ្េកិាត្កុង ត្សុក (ឆ្ែ បំចចុបបៃែ) ោក់បញ្ចូ លថ្េកិាសត្ោប់ការេៃិិគយគគលើការ 
បៃ្ំុៃឹងការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុ (ត្បភេ  ) 

៣ 

៤.៣ កញ្ច ប់ថ្េកិាត្កុង ត្សកុ (ឆ្ែ បំចចុបបៃែ) ោក់បញ្ចូ លថ្េកិាសត្ោប់ការេៃិិគយគគលើការ 
បៃ្ំុៃឹងការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុផ្ដលនេល់ថ្េកិាគោយចំណូលទូគៅរបស់ត្កុង ត្សុក 
(ឧ េរណ៍ លិៃនលទុកថ្េកិាសត្ោប់ការបៃ្ំុៃឹងការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុ) 

៤ 

៤.៤ ត្កុង ត្សុកោៃកំណត់ត្តាចាស់លាស់អំេើចំណាយជាក់ផ្សេង ផ្ដល ក់ទងៃឹងការ 
បៃ្ំុៃឹងការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុកាលេើឆ្ែ លុំៃ 

៥ 

៤.៥ ចំណាយេៃិិគយគរបស់ត្កុង ត្សុកគៅកែុងឆ្ែ េំរិញ្ញេតថុចុងគត្កាយយ ងតចិ ១០% 
 ក់ទងៃឹងការបៃ្ំុៃឹងការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុ 

៥ 

៤.៦ ចំណាយេៃិិគយគគោយត្កុង ត្សុកគៅកែុងឆ្ែ េំរិញ្ញេតថុចុងគត្កាយយ ងតចិ ២៥% 
 ក់ទងៃឹងការបៃ្ំុៃឹងការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុ 

៥ 

៦. រគងេបលទធផល 
ត្កុលវាយតនលៃលទធនលនៃការអៃុេតតត្តូេសគងេបលទធនលនៃការវាយតនលៃ បញ្ចូ លកែុងទត្លង់វាយតនលៃលទធនលនៃ

ការអៃុេតត។ 

សូលកត់ចណំាថំ្ន សត្ោប់សូច ករគល ៃិងសូច កររងលួយចំៃួៃ េៃិទុសគត្លចចុងគត្កាយគឺជាលធយលភាគេិៃទុ
សត្ោប់គគត្ោងគត្ចើៃជាងលយួ៖ 

 គៅកែុងផ្នែកលទធនលគុណភាេនៃគគត្ោងសត្លបតាលការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុ សូច ករទើ ២ ៃិងសូច ករទើ 
៣ ត្តូេបាៃោក់េិៃទុោច់គោយផ្ កេើោែ រេូតដល់គៅ ៥ គគត្ោង ប ទ ប់លកគទើបយកតនលៃជាលធយលលួយ។ 

 គៅកែុងផ្នែកអែកទទួលនល (ការវាយតនលៃតាលផ្បបចូលរលួ) េិៃទុសគត្លចចុងគត្កាយគឺជាលធយលភាគនៃេិៃទុផ្ដល
បាៃលកេើការវាយតនលៃតាលផ្បបចូលរលួគៅគលើគគត្ោងចំៃួៃេើរ ផ្ដលោៃការសត្លបសត្លួលគោយត្កុលវាយ
តនលៃ បូកជាលួយៃឹងលធយលភាគេិៃទុនៃការវាយតនលៃតាលផ្បបចូលរលួផ្ដលសត្លបសត្លលួគោយរដឋបាលត្កុង 
ត្សុក (ត្បសៃិគបើោៃ)។ 



ស ៀវសៅណែនាំ  ដីពីការវាយតម្លៃលូលនិធិបន ស្ ាំនឹងអាកា ធាតុណអែកសលើលទ្ធអលម្នការអនុវតត                                  ឆ្ន ាំ២០១៨ 
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េិៃទុសគត្លចចុងគត្កាយនៃការវាយតនលៃលទធនលនៃការអៃុេតតសត្ោប់ត្កុង ត្សុក ត្តូេបាៃគណ គោយបូក
បញ្ចូ លោែ ៃូេេិៃទុសត្ោប់ផ្នែកៃើលួយៗ រចួយកលកផ្ចកៃឹង ៤ (គដើលបើឲ្យេិៃទុអតិបរោិផ្ដលអាចទទួលបាៃគឺ ១០០)។ 

៧. របាយការណ៍នៃការវាយត្នលៃ 
ត្កុលវាយតនលៃត្តូេគរៀបចរំបាយការណ៍ខៃើលួយ សេើេើលទធនលនៃការវាយតនលៃការអៃុេតត រចួោក់គសែើជូៃត្បធាៃ

គលខ្ធិការោឋ ៃ គ.ជ.អ.ប គដើលបើសុកំារអៃុល័ត។ 

ទត្លង់វាយតនលៃលទធនលនៃការអៃុេតត ផ្ដលបាៃអៃុល័តរចួត្តូេគនាើលួយចាប់ជូៃរដឋបាលត្កុង ត្សុក សាលុើ។  
រដឋបាលត្កងុ ត្សុក គួរផ្តេិៃិតយគ ើងេញិគៅគលើការវាយតនលៃលទធនលនៃការអៃុេតត គដើលបើកំណត់អេំើរគបៀបផ្ដលត្កងុ 
ត្សុកអាចបគងាើៃេិៃទុរបស់ខៃួៃគៅកែុងការវាយតនលៃគលើកគត្កាយ។ 

៨. ឧបរលព័ៃធ 
១.  បញ្ារីាយគ ម្ ោះឯកសារផ្ដលស្ត្ូវគរៀបចគំោយរដឋបាលស្កុង ស្រកុ 
២. ទស្លងវ់ាយត្នលៃលទធផលនៃការអៃុវត្ត 
៣. តារាងេ័ត្៌ោៃគគស្ោង 
៤. តារាងទិៃនៃ័យ PID 
៥. តារាងអនកទទលួផល 
៦. គោលការណ៍ផ្ណនរំស្ោបក់ារវាយត្នលៃតាលផ្បបចូលរលួ



លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ប មូេនិធិបន ស្ ុំាលៅនឹងការប្របរបួេអាកាសធាតស
លដ្ឋយប្អែកលេើេទ្ធអេននការអនសវតត 

គរៀវគៅផ្ណនរំដេីកីារវាយត្នលៃលទធផលនៃការអៃុវត្ត 
 

ឧបរលពៃ័ធ ១ បញ្ារីាយគ ម្ ោះឯកសារផ្ដលស្ត្វូការ 
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ឧបរលពៃ័ធ ១៖ បញ្ា ើរាយគ ម្ ោះឯកសារផ្ដលត្តេូគរៀបចំគោយរដឋបាលត្កងុ ត្សុក 

ផ្នែកទើ ១៖ គុណភាេនៃគគត្ោងបៃ្ំុៃឹងការផ្ត្បត្បលួអាកាសធាតុ 
១ យុទធសាញ្ជ្សតបៃ្ុៃឹំងការផ្ត្បត្បលួអាកាសធាតុថ្នែ កត់្កងុ ត្សកុ  
២ តារាងវាយតនលៃគគត្ោងផ្ដលបាៃបំគេញ (តារាងទើ ១)  
៣ គសចកេើចលៃងនៃផ្នៃទើហាៃិភយ័នៃគត្ោោះលេៃតរាយ គោយោៃគូសសោា លទ់ើតាងំគគត្ោងនងផ្ដរ  
ផ្នែកទើ ២៖ គុណភាេនៃដំគណើ រការគគត្ោងបៃ្ំុៃឹងការផ្ត្បត្បលួអាកាសធាតុ 
១ ទិៃែៃយ័ PID ឬទិៃែៃយ័ត្គបត់្គងេត័ោ៌ៃគគត្ោងគនសងគទៀត រដឋបាលត្កងុ ត្សកុត្តូេធា 

ថ្នទិៃែៃយ័ ងំអសត់្តូេបាៃ 
បញ្ចូលគៅកែុង PID 

ផ្នែកទើ ៣៖ អែកទទលួនលគគត្ោងបៃ្ំុៃឹងការផ្ត្បត្បលួអាកាសធាតុ 
១ ទិៃែៃយ័ PID ឬទិៃែៃយ័ត្គបត់្គងេត័ោ៌ៃគគត្ោងគនសងគទៀត រដឋបាលត្កងុ ត្សកុត្តូេធា 

ថ្នទិៃែៃយ័ ងំអសត់្តូេបាៃ
បញ្ចូលគៅកែុង PID 

២ លទធនលនៃការវាយតនលៃលូលៃិធិបៃ្ំុៃឹងការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុ ផ្នែកគលើលទធនលនៃការអៃុេតត ផ្ដលគធវើគ ើងគោយរដឋ
បាលត្កុង ត្សុក (ត្បសៃិគបើោៃ) 

 

ផ្នែកទើ ៤៖ សៃទសសៃន៍ៃការបញ្ជ្រា បការផ្ត្បត្បលួអាកាសធាតុ 
១ របាយការណ៍សេើេើការេភិាគនលប ោះោលេ់ើការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុ ផ្ដលបាៃគធវើគ ើងកែុងរយៈគេល២ឆ្ែ ចុំងគត្កាយ  
២ គសចកេើសគត្លចរបសត់្កុលត្បឹក្កែុងការអៃុលត័គលើយុទធសាញ្ជ្សតបៃ្ំុៃឹងការផ្ត្បត្បលួអាកាសធាតុថ្នែ កត់្កុង ត្សុក  
៣ ផ្នៃការអភិេឌ្ឍៃត៍្កុង ត្សកុ (គត្កាលគសចកតើផ្ណ បំគចចកគទស ផ្ខលើ  ឆ្ែ ២ំ០១៧)  
៤ កំណតត់្តាអំេើការេិៃិតយគ ើងេញិ ៃិងបចចុបបៃែភាេនៃផ្នៃការយុទធសាញ្ជ្សតបៃ្ុៃឹំងការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុថ្នែ កត់្កងុ 

ត្សុក DCCS (ត្បសិៃគបើោៃ) 
ត្បសៃិគបើបាៃេិៃិតយគ ើង
េញិគៅគលើ DCCS 

៥ គសចកេើសគត្លចជានៃូេការកែុងការផ្តងតាងំជៃបគង្កា លការបៃ្ំុៃឹងការផ្ត្បត្បលួអាកាសធាតុថ្នែ កត់្កុង ត្សុក  
៦ គសចកេើសគត្លចជានៃូេការកែុងការផ្តងតាងំត្កុលការង្ករបៃ្ំុៃឹងការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុថ្នែ កត់្កុង ត្សុក  
៧ កំណតត់្តាសេើេើការត្បជំុរបស់ត្កុលការង្ករបៃ្ំុៃឹងការផ្ត្បត្បលួអាកាសធាតុថ្នែ កត់្កុង ត្សកុ  
៨ កំណតត់្តាសេើេើការចូលរលួេគាបណេុ ោះបណាេ ល៖ ការេភិាគនលប ោះោល់េើការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុ  
៩ កំណតត់្តាសេើេើការចូលរលួេគាបណេុ ោះបណាេ ល៖ ការបញ្ជ្ញ្ាបការផ្ត្បត្បលួអាកាសធាតុគៅកែុងផ្នៃការ  
១០ កំណតត់្តាសេើេើការចូលរលួេគាបណេុ ោះបណាេ ល៖ ការគត្បើទិៃែៃយ័អាកាសធាតុ ៃិងគសណារ ើយ ូការផ្ត្បត្បលួអាកាសធាតុផ្នែក

គលើេទិាសាញ្ជ្សត 
 

១១ សវ័យវាយតនលៃ៖ ទត្លងវ់ាយតនលៃលទធនលនៃការអៃុេតតផ្ដលបាៃបំគេញគោយត្កងុ ត្សកុ  
១២ ផ្នៃការអភិេឌ្ឍៃស៍លតថភាេត្តូេបាៃអៃុលត័គោយអភិបាល ឬជៃបគង្កា ល បៃ្ំុៃឹងការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុ  
១៣ កំណតត់្តាសេើេើរបាយទឹកគភៃៀង (ត្បចាផំ្ខ រយៈគេល០៥ឆ្ែ  ំចុងគត្កាយ)  
១៤ កំណតត់្តាសេើេើសើតុណា ភាេ (ត្បចាផំ្ខ រយៈគេល០៥ឆ្ែ  ំចុងគត្កាយ)  
១៥ កំណតត់្តាសេើេើគត្ោោះលេៃតរាយធលមជាតិ ផ្ដល កទ់ងៃឹងអាកាសធាតុ (រយៈគេល០៥ឆ្ែ ចុំងគត្កាយ)  
១៦ ភស័តុតាងទិៃែៃយ័អាកាសធាតុផ្ដលត្តូេបាៃយកលកគធវើបទបង្កា ញ ៃិងេិភាក្គៅកែុងការេិៃិតយគ ើងេញិគលើយុទធសាញ្ជ្សត

សត្លបតាលការផ្ត្បត្បលួអាកាសធាតុថ្នែ កត់្កងុ ត្សុក 
 

១៧ គសណារ ើយ ូការផ្ត្បត្បលួអាកាសធាតុផ្នែកគលើេទិាសាញ្ជ្សត (ការផ្ត្បត្បលួអាកាសធាតុ គេលអ គត) ផ្ដលបាៃេិភាក្
គៅគេលេិៃិតយគ ើងេញិគលើយុទធសាញ្ជ្សតបៃ្ំុៃឹងការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុ ៃិងសគងេបគៅកែុងផ្នៃការអភិេឌ្ឍៃ ៍

 

១៨ កលមេធិើេៃិិគយគបើឆ្ែ រំកិំល ត្កុង ត្សុក  
១៩ កញ្ចបថ់្េកិាត្កងុ ត្សកុ (ឆ្ែ បំចចុបបៃែ)  
២០ កំណតត់្តាសេើេើការចំណាយផ្ដល កទ់ងៃឹងការផ្ត្បត្បលួអាកាសធាតុ េើកញ្ចបថ់្េកិាត្កងុ ត្សុកគៅកែុងឆ្ែ កំៃៃងលក  
២១ របាយការណ៍េរិញ្ញេតថុផ្ដលបង្កា ញៃូេចំណាយេៃិិគយគសរុបេើកញ្ចបថ់្េកិាត្កុង ត្សុកគៅកែុងឆ្ែ កំៃៃងលក  



លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ប មូេនិធិបន ស្ ុំាលៅនឹងការប្របរបួេអាកាសធាតស
លដ្ឋយប្អែកលេើេទ្ធអេននការអនសវតត 

គរៀវគៅផ្ណនរំដេីកីារវាយត្នលៃលទធផលនៃការអៃុវត្ត 
 

ឧបរលពៃ័ធ ២ ទស្លងវ់ាយត្នលៃលទធផលនៃការអៃុវត្ត 
 

1 
 

គលខាធិការោឋ ៃ គ.ជ.អ.ប 

លូលៃិធិបៃ្ំុៃឹងការផ្ស្បស្បួលអាការធាត្ុគោយផ្ផែកគលើលទធផលនៃការអៃុវត្ត 

ទស្លង់វាយត្នលៃលទធផលនៃការអៃុវត្តៃ៍របររ់ដឋបាលស្កុង ស្រុក 

ស្រុក       គខត្ត 

កាលបរគិចេទវាយត្នលៃ 

១. គសណភាពននេទ្ធអេគលរោងមូេនធិ ិPBCR ៣. អនកទ្ទ្េួអេរបស់គលរោងមូេនធិ ិPBCR 
សូចនាករ អតិ. ពិនទស  សរសប សូចនាករ អតិ. ពិនទស  សរសប 
គលរោងល ល្ើយតបលៅនឹងបណ្ដា អាទ្ភិាព
លៅកនសងយសទ្ធសាស្តសតបន ស្ ុំានឹងការប្របរបេួ
អាកាសធាតសថ្នន ករ់កុង រសកុ 

៤០   គលរោងបានគុំារទ្របកបលដ្ឋយរបសិទ្ធ
ភាពចុំាណ្ដយដេ់អនកទ្ទ្េួអេប្ដេ
ជាជនរកីរក នងិជនងាយរងលរគោះ 

២០   

គសណភាពបលចេកលទ្សននគលរោង ៤០  េទ្ធអេននការវាយតនមលតាមប្បប 
ចូេរមួ 

៨០  

និរនតរភាពននគលរោង ២០  

២. គសណភាពននដុំាលណើ រការអនសវតតមូេនធិ ិPBCR ៤. សនទសសនន៍នការបស្តរា បការប្របរបេួអាកាសធាតសរដាបាេថ្នន កល់រកាមជាត ិ
សូចនាករ អតិ. ពិនទស  សរសប សូចនាករ អតិ. ពិនទស  សរសប 
ភាពទានល់ពេលវលាននការលរៀបចុំាគលរោង ២០   ការប្របរបេួអាកាសធាតសរតូវបាន

បស្តរា បលៅកនសងប្អនការ 
២៥   

េទ្ធកមម៖ គសណភាព នងិេទ្ធអេ ៣០  សមតថភាព និងការសរមបសរមួេ 
សាថ បន័ 

២៥  

ការលបតជាា ចតិត និងការលបើកអាេ់មូេនធិ ិ
PBCR 

៣០  ការទ្ទ្ួេបាន នងិការលរបើរបាស់
ពត័ោ៌នអុំាពអីាកាសធាតស 

២៥  

គលរោងបានបញ្េ បទ់ានល់ពេលវលា ២០  សោហរណកមមការប្របរបួេអាកាស
ធាតសលៅកនសងហិរញ្ញ បបទាន 

២៥  

េិៃទរុរបុនៃការវាយត្នលៃលទធផលនៃការអៃុវត្ត (%) % 

 

វាយត្នលៃគោយ (រោជកិស្កុលវាយត្នលៃ) 

គ ម្ ោះ      
 
ហត្ថគលខា 

 
 

    

 

អៃុលត័្គោយ 

 
អៃុស្បធាៃគលខាធិការោឋ ៃ គ.ជ.អ.ប      កាលបរគិចេទ 
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លដ្ឋយប្អែកលេើេទ្ធអេននការអនសវតត 

គរៀវគៅផ្ណនរំដេីកីារវាយត្នលៃលទធផលនៃការអៃុវត្ត 
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ផ្ផនកទី ១៖ គុណភាេនៃលទធផលគគស្ោងលូលៃិធ ិPBCR 

សូច ករគល សូច កររង េេិណ៌  េធិើសាញ្ជ្សតោកេ់ៃិទុ េៃិទុ ឯកសារផ្ដលត្តេូការ / េធិើសាញ្ជ្សត 
 

១ គគត្ោងត្តេូោែ ៃងឹបណាេ អាទភិាេគៅកែុងយុទធសាញ្ជ្សតបៃ្ុំ
ៃងឹការផ្ត្បត្បលួអាកាសធាតុថ្នែ កត់្កងុ ត្សុក(DCCS) 

៤០  ផ្នៃការយុទធសាញ្ជ្សតបៃ្ុៃំឹងការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុថ្នែ ក់ត្កុង ត្សុក 
 
តារាងវាយតនលៃគគត្ោងផ្ដលគរៀបចំគោយត្សុក 
 
ផ្នៃទើហាៃិភ័យនៃគត្ោោះលេៃតរាយគោយោៃគូសសោា លគ់គត្ោងគៅគលើវា 
 
តារាងវាយតនលៃគគត្ោង 

 ១ គគត្ោង ងំអសផ់្ដលនេលេ់រិញ្ញបប ៃ
គោយ លូលៃិធិ PBCR គឺជាត្បគភទ
គគត្ោងផ្ដលោៃរាយគ ម្ ោះគៅកែុងយុទធ
សាញ្ជ្សតបៃ្ុៃំងឹការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុ
ថ្នែ ក់ត្កុង ត្សុក 

គគត្ោង ងំអស=់ ២០ 
១ គគត្ោងលិៃសថិតគៅកែុង 
DCCS= ១០  
២ គគត្ោងលិៃសថិតគៅកែុង 
DCCS= ០  
លិៃោៃគៅកែុង DCCS ឬ
លិៃបាៃបំគេញេ័តោ៌ៃ= 
០ 

 

២ គគត្ោង ងំអសផ់្ដលនតលេ់រិញ្ញបប ៃ
គោយ PBCRG សថិតកែុងទើតាងំលួយផ្ដល
ង្កយរងគត្ោោះ គោយសារបរា អាកាស
ធាតុ ផ្ដលគគត្ោងគ ោះោក់េៃធជាលយួ 
(ផ្នៃទើហាៃភិ័យនៃគត្ោោះលេៃតរាយ) 

គគត្ោង ងំអស=់ ២០ 
១ គគត្ោងលិៃ ក់ទង= 
១០ 
២ គគត្ោងលិៃ កទ់ង= 
០  
លិៃោៃផ្នៃទើហាៃភិ័យនៃ
គត្ោោះលេៃតរាយ =០ 

 

២ គុណភាេបគចចកគទសរបសគ់គត្ោង (ផ្នែកគលើការ 
ត្តតួេៃិតិយដលទ់ើតាងំ) 

៤០  ត្តួតេៃិិតយគៅគលើលទធនលគគត្ោងចំៃួៃ ២ 
 
ការេិភាក្សគងេបជាលួយអាជាា ធរលូលោឋ ៃ ៃងិអែកទទួលនលគៅទើតាងំគគត្ោង 
 
ោក់េៃិទុគគត្ោងៃើលួយៗោច់គោយផ្ កេើោែ  ប ទ បល់កគណ រកលធយលភាគ 
 

 ១ គតើគគត្ោងទំៃងជាទទួលបាៃគជាគជ័យ
កត្លិតណាគៅការគោោះត្សាយបរា
អាកាសធាតុផ្ដលវាោក់េ័ៃធជាលួយ? 

គជាគជ័យខ្ៃ ងំ= ១៥ 
គជាគជ័យលធយល = ១០ 
គជាគជ័យខៃោះ= ៥ 
លិៃគជាគជ័យ= ០ 
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លដ្ឋយប្អែកលេើេទ្ធអេននការអនសវតត 

គរៀវគៅផ្ណនរំដេីកីារវាយត្នលៃលទធផលនៃការអៃុវត្ត 
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ផ្ផនកទី ១៖ គុណភាេនៃលទធផលគគស្ោងលូលៃិធ ិPBCR 

សូច ករគល សូច កររង េេិណ៌  េធិើសាញ្ជ្សតោកេ់ៃិទុ េៃិទុ ឯកសារផ្ដលត្តេូការ / េធិើសាញ្ជ្សត 
 

លិៃោៃេ័តោ៌ៃ
ចាសល់ាស ់អំេើបរា ការ
ផ្ត្បត្បួលអាកសធាតុ ផ្ដល
ោក់េៃ័ធៃឹងគគត្ោង =០ 

២ វាយតនលៃគុណភាេបគចចកគទសនៃលទធ
នលគគត្ោង 

លែណាស=់ ២៥ 
លែ= ២០ 
អាចទទួលយកបាៃ= ១៥ 
ោៃចណុំចខវោះខ្តលួយ
ចំៃួៃ= ១០ 
គុណភាេអៃ=់ ៥ 
លិៃអាចទទួលយកបាៃ=០ 

 

៣ គគត្ោងបាៃគរៀបចធំា ៃរិៃតរភាេ ២០  ការេិភាក្ជាលួយអាជាា ធរ   ៃិងឯកសារគនសងៗ 
សូច កទើរ ១៖ “ោៃ” លុោះត្តាណាផ្តោៃគណៈកោម ធិការចាសល់ាស ់គោយោៃ
ត្បធាៃលយួរូប ៃិងោៃរាយ លសោជកិ ផ្ដលបាៃជបួត្បជុោំែ យ ងតចិណាសល់េង។ 
សូច ករទើ ២៖  “ោៃ” លុោះត្តាណាផ្តោៃផ្នៃការជាលាយលកេណ៍អកសរបូកជាលួយៃឹង
ភ័សតុតាងចាសល់ាសអ់ំេើថ្េកិាផ្ដលបាៃគបេជាា ចតិត (អាចោកប់ញ្ចូ លភ័សតុតាងបង្កា ញនថ្ៃ
ឈ្ែួលផ្ដលទូ តគ់ោយអែកគត្បើត្បាស)់ 
លធយលភាគេិៃទុសត្ោប់ ៥ គគត្ោង 

 ១ បាៃបគងាើតគណៈកោម ធិការផ្ថ្ គំគត្ោង 
គដើលបើផ្ថ្ លំទធនលរបសគ់គត្ោង 

ោៃ= ១០ 
ោម ៃ=០ 
លិៃោៃឯកសារបរា ក=់០ 

 

២ ោៃផ្នៃការ ៃងិថ្េកិាសត្ោប់ការផ្ថ្ ំ
គគត្ោងជាលយួៃងឹត្បភេលូលៃធិិផ្ដល
បាៃកណំត់ចាសល់ាស ់

ោៃ= ១០ 
ោម ៃ=០ 
លិៃោៃឯកសារបរា ក=់០ 

 

េិៃទរុរបុរស្ោបគ់ុណភាេនៃគគស្ោង   

 

  



លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ប មូេនិធិបន ស្ ុំាលៅនឹងការប្របរបួេអាកាសធាតស
លដ្ឋយប្អែកលេើេទ្ធអេននការអនសវតត 

គរៀវគៅផ្ណនរំដេីកីារវាយត្នលៃលទធផលនៃការអៃុវត្ត 
 

ឧបរលពៃ័ធ ២ ទស្លងវ់ាយត្នលៃលទធផលនៃការអៃុវត្ត 
 

4 
 

ផ្ផនកទ ី២៖ គុណភាេនៃដំគណើ រការអៃវុត្តគគស្ោងលូលៃធិិ PBCR 

សូចនាករលម សូចនាកររង ពពិណ៌នា វធិសីាស្តសតដ្ឋកព់និទស ពនិទស ឯកសារប្ដេរតវូការ / វធិសីាស្តសត 
 

១ ភាពទានល់ពេលវលាននការលរៀបចុំាគលរោង ២០   
សូច ករ ងំអសគ់ៅកែុងផ្នែកគៃោះគផឺ្នែកគៅគលើទិៃែៃ័យ PID 
 
(ករណើ គលើកផ្លង៖ ទៃិែៃ័យគគត្ោងគសវាកលម) 
 
ត្បសិៃគបើ PID លិៃោៃទិៃែៃ័យត្គប់ត្ោៃ់គទគ ោះ េិៃទុសត្ោបសូ់ច ករគ ោះគឺសូៃយ 
 
លិៃោៃភ័សតុតាងណាគនសងគទៀតអាចទទលួយកបាៃគទ ត្បសិៃគបើទិៃែៃ័យគ ោះលៃិសថិត
គៅកែុង PID 

 ១ % នៃគគត្ោងោៃការត្បកាសោក់គដញនថ្ៃ 
(គេោឋ រច សលព័ៃធ) ឬសកលមភាេគគត្ោង 
(គគត្ោងគសវា) បាៃចាប់គនតើលអៃុេតតលិៃ
គលើស៣ផ្ខប ទ ប់េើទទួលបាៃត្បកាស
ឥណ ៃបផ្ៃថល 

២0 x (ចំៃៃួគគត្ោងផ្ដល
ចាប់គនេើល ៃគ់េលគេលា  / 
ចំៃួៃសរុបនៃគគត្ោង)  

 

២ គសណភាពននដុំាលណើ រការេទ្ធកមម ៣០  
 ១ ចំៃួៃជាលធយលភាគនៃការោក់ត្បកាសគដញ

នថ្ៃផ្ដលោៃសលុភលភាេ បាៃោក់គសែើសំុ
ចុោះកិចចសបៃាជាលយួលើលៃធិ ិPBCR 

៥ +=  ១៥ 
៤ – ៥=១0 
៣ – ៤= 5 
< ៣:=០ 

 

២ ការចុោះជាលធយលគលើការគដញនថ្ៃសត្ោប់កិចច
សៃាជាលួយលូលៃិធ ិPBCR 

១០% += ១៥ 
៥% - ១០%= ១០ 
១% – ៥%= ៥ 
< ១% = ០ 

 

៣ ការសនាចុំាណ្ដយ នងិការលបើកអាេ់ថវកិាមូេនធិ ិPBCR ៣០  
 ១ % នៃលូលៃធិ ិPBCR ផ្ដលបាៃគបេជាា ចិតត

ចំគោោះកិចចសៃា (ឬកិចចត្េលគត្េៀងអៃុេតត
សត្ោប់គគត្ោងគសវា) ផ្ដលបាៃចុោះេតថ
គលខ្រចួត្តឹលនថ្ៃទើ ៣១ ផ្ខធែូ 

១៥ x % ទឹកត្បាកផ់្ដល
បាៃគត្ោងចណំាយ / លូល
ៃិធ ិPBCR សរុប 

 

២ % នៃលូលៃធិ ិPBCR ផ្ដលបាៃគបើកនេល់
ឲ្យអែកទទួលការបូកជាលួយៃឹងចំណាយ
សត្ោប់គគត្ោងគសវាត្តឹលនថ្ៃទើ ៣១ ផ្ខធែូ 

១៥ x ចំណាយ PBCRG 
សរុប / លូលៃិធ ិPBCR 
សរុប 

 

៤ គគត្ោង ៃងិកចិចសៃាបាៃបញ្ចប ់ៃគ់េលគេលា ២០  
 ១ % នៃគគត្ោង ១០០% បាៃបញ្ចបត់ាល

កាលបរគិចេទបញ្ចបគ់គត្ោងផ្ដលបាៃ 
២០ x (ចំៃួៃគគត្ោង
ផ្ដលបាៃបញ្ចប ់ៃគ់េល
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ផ្ផនកទ ី២៖ គុណភាេនៃដំគណើ រការអៃវុត្តគគស្ោងលូលៃធិិ PBCR 

គត្ោងទុក គេលា  / ចំៃៃួសរុបនៃ
គគត្ោង 

េិៃទុររបុរស្ោបគ់ុណភាេនៃដំគណើ រការអៃុវត្ត   

 
ផ្ផនកទ ី៣៖ អនកទទួលផលគគស្ោងលូលៃធិ ិPBCR 

សូច ករគល សូច កររង េេិណ៌  េធិើសាញ្ជ្សតោកេ់ៃិទុ េៃិទុ ឯកសារប្ដេរតវូការ / វធិសីាស្តសត 
 

១ គគត្ោងបាៃោតំ្ទត្បកបគោយត្បសិទធភាេចណំាយដលអ់ែក
ទទលួនលផ្ដលជាជៃត្កើត្ក ៃងិជៃង្កយរងគត្ោោះ 

២០   

 ១ ចំណាយ (ចំណាយ PBCR) កែុងអែកទទលួ
នលគគត្ោងោែ ក ់

< $១០០ / ត្គួសារ = ១០ 
$១០០ - $២៥០/ 
ត្គួសារ= ៨ 
$២៥០ - $៥០០/ 
ត្គួសារ= ៤ 
> $៥០០ / ត្គួសារ= ០ 

 ទិៃែៃយ័ PID 

២ ចំៃួៃត្គួសារទទួលនលគគត្ោងផ្ដលោៃ 
ប័ណណត្កើត្ក 

> ៣០%=១០ 
២០% - ៣០%= ៨ 
១០% - ២០%= ៤ 
< ១០%= 0 

 

 លូលោឋ ៃទៃិែៃយ័ប័ណណត្កើត្ក 

២ ការវាយតនលៃរបសអ់ែកទទលួនលេើការវាយតនលៃ 
តាលផ្បបចូលរលួ 

៨០  េិៃទុផ្ដលត្តូេកំណតគ់ោយអែកទទួលនលកែុងការវាយតនលៃតាលផ្បបចូលរលួ (សូលគលើលេធិើ
សាញ្ជ្សតសត្ោបក់ារវាយតនលៃតាលផ្បបចូលរលួ) 
  ១ អែកទទួលនលអាចបរយិយអំេើគត្ោោះលេៃត

រាយផ្ដល ក់ទងគៅៃឹងអាកាសធាតុផ្ដល
ធៃៃ់ធៃរ= ២០ 
លធយល= ១០ 
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ផ្ផនកទ ី៤៖ រៃទរសៃ៍នៃការបញ្ជ្រា បការផ្ស្បស្បួលអាការធាត្ថុ្នន ក់គស្កាលជាត្ ិ

សូចនាករលម សូចនាកររង ពពិណ៌នា វធិសីាស្តសតដ្ឋកព់និទស ពនិទស ឯកសារ (ប្ដេរតវូលរៀបចុំាលដ្ឋយរដាបាេរសកុមសនលពេវាយតនមល) 
១ ការផ្ត្បត្បលួអាកាសធាតុត្តេូបាៃបញ្ជ្រា បគៅកែុងផ្នៃការ ២៥   
 ១ ការេភិាគនលប ោះោលេ់ើការផ្ត្បត្បួល

អាកាសធាតុ (VRA) ត្តូេបាៃអៃុេតតគៅកែុង
ឃុយំ ងតចិបើកែុងត្សុកគ ោះកែុងរយៈគេល ២ 
ឆ្ែ ចុំងគត្កាយ 

ោៃ = ៨ 
លិៃោៃ= ០ 

 របាយការណ៍សេើការេភិាគនលប ោះោលេ់ើការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុ 

ប ោះោលដ់លេ់ួកគគផ្ទទ លក់ែុងរយៈគេលត្បាំ
ឆ្ែ ចុំងគត្កាយ ៃងិេៃយលអ់ំេើេធិើផ្ដល
គគត្ោងអាចជួយកាត់បៃថយគេតុប ោះោល់
នៃគត្ោោះលេៃតរាយគ ោះ 

លិៃរងគត្ោោះ= ០ 
 

ត្កុលអែកទទួលនលគួរផ្តោៃចំៃួៃបុរស ៃិងញ្ជ្សតើគសមើោែ ។ ត្កុលត្បឹក្ឃុ ំសង្កា ត ់ៃងិគលភូលិ
ត្តូេផ្តលិៃផ្លៃជាផ្នែកណាលួយនៃត្កុលគៃោះ។ 
 
ត្កុលវាយតនលៃគួរផ្តកំណតេ់តថុបំណងគធវើការវាយតនលៃតាលផ្បបចូលរលួចំៃួៃ ២ កែុងលួយ
ត្សុក៖ ១ គគត្ោងគត្ជើសគរ ើសគោយត្សុក ៃិង ១ គគត្ោងគទៀតគត្ជើសគរ ើសគោយត្កុលផ្ទទ
ល។់ 
 
ត្សុកអាច (គួរផ្ត) គធវើការវាយតនលៃតាលផ្បបចូលរលួបផ្ៃថលគទៀតចំៃួៃ ២ លុៃគេលវាយត
នលៃ។ េៃិទុផ្ដលបាៃេើការវាយតនលៃ ងំគៃោះអាចោក់បញ្ចូ លបាៃ។ 
 
េិៃទុសគត្លចចុងគត្កាយគៅកែុងត្បគភទៃើលយួៗ គឺជាលធយលភាគសត្ោប់ការវាយតនលៃតាល
ផ្បបចូលរលួ ងំអសផ់្ដលបាៃគធវើគ ើង។ 

 ២ ការវាយតនលៃរបសអ់ែកទទួលនលគៅគលើ
គុណភាេនៃការអៃុេតតគគត្ោង 

លែណាស=់ ២០ 
លែ= ១០ 
គខ្យ= ០ 

 

 ៣ គតើគគត្ោងគ ោះគឺជាគគត្ោងផ្ដលោៃអាទិ
ភាេខពសប់ំនុតសត្ោបអ់ែកទទួលនល ងំ
គ ោះ (ត្កុលបុរស) ឬគទ? 

ខពសប់ំនុត= ២០ 
ខពស ់ប ុផ្ៃតលិៃខពសប់ំនុត= 
១០ 
លិៃផ្លៃជាអាទិភាេខពស=់ 
០ 

 

 
 

៤ គតើគគត្ោងគ ោះគឺជាគគត្ោងផ្ដលោៃអាទិ
ភាេខពសប់ំនុតសត្ោបអ់ែកទទួលនល ងំ
គ ោះ (ត្កុលញ្ជ្សតើ) ផ្ដរឬគទ? 

ខពសប់ំនុត= ២០ 
ខពស ់ប ុផ្ៃតលិៃខពសប់ំនុត= 
១០ 
លិៃផ្លៃជាអាទិភាេខពស=់
០ 

 

េិៃទុររបុរស្ោបអ់នកទទួលផល   
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ផ្ផនកទ ី៤៖ រៃទរសៃ៍នៃការបញ្ជ្រា បការផ្ស្បស្បួលអាការធាត្ថុ្នន ក់គស្កាលជាត្ ិ

សូចនាករលម សូចនាកររង ពពិណ៌នា វធិសីាស្តសតដ្ឋកព់និទស ពនិទស ឯកសារ (ប្ដេរតវូលរៀបចុំាលដ្ឋយរដាបាេរសកុមសនលពេវាយតនមល) 
២ យុទធសាញ្ជ្សតបៃ្ុំៃងឹការផ្ត្បត្បួលអាកាស

ធាតុថ្នែ ក់ត្កុង ត្សុក (ថ្មើ ឬបាៃគធវើបចចុបបៃែ
ភាេ) ត្តូេបាៃអៃុល័តគោយត្កុលត្បឹក្ត្កុង
ត្សុកកែុងរយៈគេល ៥ ឆ្ែ កំៃៃងលក 

ោៃ = ៥ 
លិៃោៃ= ០ 

 កំណត់គេតុត្បជុរំបសត់្កុលត្បឹក្ត្សុក  / គសចកេើសគត្លចរបសត់្កុលត្បឹក្ 

៣ ការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុត្តូេបាៃបញ្ជ្រា ប
គៅកែុងផ្នៃការអភិេឌ្ឍៃត៍្សុក គោយគោរេ
តាលគសចកតើផ្ណ បំគចចកគទស ផ្ខលើ  ឆ្ែ ំ
២០១៧ របសត់្កសួងផ្នៃការ 

ោៃ = ៤ 
លិៃោៃ= ០ 

 ផ្នៃការអភិេឌ្ឍត្សុក 

៤ ត្សុកបាៃគធវើការត្តួតេៃិិតយគ ើងេញិគៅគលើ
យុទធសាញ្ជ្សតការបៃ្ុៃំងឹការផ្ត្បត្បួល
អាកាសធាតុថ្នែ កត់្សុកគៅកែុងឆ្ែ ចុំងគត្កាយ 

ោៃ = ៦ 
លិៃោៃ= ០ 

 របាយការណ៍សេើេើកិចចត្បជុំត្តួតេិៃតិយគ ើងេញិ  / ឬគសចកេើសគត្លចរបសត់្កុលត្បឹក្គដើលបើ
អៃុលត័ DCCS ផ្ដលបាៃផ្កសត្លួល 

៥ ត្សុកោៃផ្នៃការគត្តៀលបំរុងគ្ៃើយតបគត្ោោះ 
លេៃតរាយ ៃិងការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុ 

ោៃ = ២ 
លិៃោៃ= ០ 

 ឯកសារផ្នៃការគត្តៀលបំរុងគ្ៃើយតបគត្ោោះលេៃតរាយ ៃិងការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុ 

២ សលតថភាេ ៃងិការសត្លបសត្លលួសាថ បៃ័ ២៥   
 ១ ោៃជៃបគង្កា លលយួរូបផ្ដលត្តូេបាៃ

ផ្តងតាងំសត្ោប់ការបៃ្ុៃំឹងការផ្ត្បត្បលួ
អាកាសធាតុ (CCA) គៅកែុងត្កុលត្បឹក្ ឬ
គណៈអភិបាល ឬបុគាលិករដឋបាលត្សុក 

ោៃ = ៤ 
លិៃោៃ= ០ 

 ការផ្តងតាងំចុោះេតថគលខ្គោយអភិបាល 

២ ោៃត្កុលការង្ករបៃ្ុៃំឹងផ្ត្បត្បួលអាកាស
ធាតុថ្នែ ក់ត្កុង ត្សុក ផ្ដលដឹក គំោយ 
គណៈអភិបាល ៃិងោៃការយិលយ័
ជំ ញជុំេញិត្កុង ត្សុក គេើយត្កុលបាៃជួប
ត្បជុោំែ យ ងតិចេើរដងកែុងឆ្ែ កំៃៃងលក 

ោៃ = ៤ 
លិៃោៃ= ០ 

 គសចកេើសគត្លចបគងាើតត្កុលការង្ករផ្ដលចុោះេតថគលខ្គោយអភិបាល 
កំណត់ត្តានៃកចិចត្បជុ ំ

៣ សោជិកយ ងតិច ៣ រូបផ្ដលលកេើត្កុល
ការង្ករបៃ្ុំៃងឹផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុថ្នែ ក់
ត្សុកបាៃចូលរលួការបណេុ ោះបណាេ លសេើេើ

ោៃ = ៤ 
លិៃោៃ= ០ 

 កំណត់ត្តាសេើេើការបណេុ ោះបណាេ ល 
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ផ្ផនកទ ី៤៖ រៃទរសៃ៍នៃការបញ្ជ្រា បការផ្ស្បស្បួលអាការធាត្ថុ្នន ក់គស្កាលជាត្ ិ

សូចនាករលម សូចនាកររង ពពិណ៌នា វធិសីាស្តសតដ្ឋកព់និទស ពនិទស ឯកសារ (ប្ដេរតវូលរៀបចុំាលដ្ឋយរដាបាេរសកុមសនលពេវាយតនមល) 
េភិាគនលប ោះោលេ់ើការផ្ត្បត្បួលអាកាស
ធាតុ (VRA) 

៤ សោជិកយ ងតិច ៣ រូបផ្ដលលកេើត្កុល
ការង្ករបៃ្ុំៃងឹការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុ
ថ្នែ កត់្សុកបាៃចូលរលួការបណេុ ោះបណាេ ល 
សេើេើការបញ្ជ្រា បការបៃ្ុៃំងឹការផ្ត្បត្បួល
អាកាសធាតុគៅកែុងការគធវើផ្នៃការ 

ោៃ = ៤ 
លិៃោៃ= ០ 

 កំណត់ត្តាសេើេើការបណេុ ោះបណាេ ល 

៥ ត្សុកបាៃបំគេញយ ងតិចណាសក់ារសវយ័
វាយតនលៃលទធនលនៃការអៃុេតតគោយខៃួៃ
ឯងចំៃួៃលួយ 

ោៃ = ៤ 
លិៃោៃ= ០ 

 ទត្លងន់ៃការសវយ័វាយតនលៃគោយខៃួៃឯងផ្ដលបាៃបំគេញរចួ ៃិងោៃោតំ្ទគោយឯកសារ
ផ្ដលបាៃតត្លូេ ងំអស ់

៦ ត្សុកបាៃគរៀបចំផ្នៃការអភិេឌ្ឍៃស៍លតថ
ភាេសត្ោប់ផ្កលលែេិៃទុវាយតនលៃលទធនលនៃ
ការអៃុេតតរបសខ់ៃួៃ 

ោៃ = ៥ 
លិៃោៃ= ០ 

 ផ្នៃការការង្ករផ្ដលត្តូេបាៃអៃុលត័គោយអភិបាល ឬជៃបគង្កា ល CCA 

៣ ការទទលួបាៃ ៃងិការគត្បើត្បាសេ់ត័ោ៌ៃអេំើអាកាសធាតុ ២៥   
 ១ សោជិកយ ងតិច ៣ រូបផ្ដលលកេើត្កុល

ការង្ករបៃ្ុំៃងឹផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុថ្នែ ក់
ត្សុកបាៃចូលរលួការបណេុ ោះបណាេ លសេើេើ
រគបៀបគត្បើត្បាសទ់ិៃែៃ័យអាកាសធាតុ ៃិង
គសណារ ើយ ូផ្នែកគលើេទិាសាញ្ជ្សតគៅកែុងការ
គធវើផ្នៃការបៃ្ុៃំឹងការផ្ត្បត្បួលអាកាស
ធាតុ 

ោៃ = ៣ 
លិៃោៃ= ០ 

 កំណត់ត្តាសេើេើការបណេុ ោះបណាេ ល 

 ២ រដឋបាលត្សុកោៃទិៃែៃ័យកណំត់ត្តាអំេើ
របាយទឹកគភៃៀងផ្ដលោក់េ័ៃធ  
យ ងតិច០៥ឆ្ែ ចុំងគត្កាយ 

ោៃ = ៣ 
លិៃោៃ= ០ 

 ឯកសារផ្ដលោៃកំណត់ត្តាសេើេើរបាយទកឹគភៃៀងសរុបេើលួយផ្ខគៅលួយផ្ខ សត្ោបរ់យៈ
គេលយ ងតចិណាស ់៩០% នៃផ្ខកែុងក ុំងគេល ៥ ឆ្ែ ។ំ កំណត់ត្តាអាចជាកណំត់ត្តា
ផ្ដលបាៃលកេើសាថ ៃើយេ៍ាករណ៍អាកាសធាតុគៅកែុងត្សុក គខតត ឬសាថ ៃើយេ៍ាករណ៍
អាកាសធាតុត្បតិបតតផិ្ដលគៅជិតបំនុត។ 
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ផ្ផនកទ ី៤៖ រៃទរសៃ៍នៃការបញ្ជ្រា បការផ្ស្បស្បួលអាការធាត្ថុ្នន ក់គស្កាលជាត្ ិ

សូចនាករលម សូចនាកររង ពពិណ៌នា វធិសីាស្តសតដ្ឋកព់និទស ពនិទស ឯកសារ (ប្ដេរតវូលរៀបចុំាលដ្ឋយរដាបាេរសកុមសនលពេវាយតនមល) 
 ៣ រដឋបាលត្សុកោៃកំណត់ត្តាអំេើ

ត្េឹតតិការណ៍គត្ោោះទឹកជំៃៃ ់ៃងិគត្ោោះរាងំ
សៃួត យ ងតិច០៥ឆ្ែ ចុំងគត្កាយ 

ោៃ = ៣ 
លិៃោៃ= ០ 

 ឯកសារផ្ដលោៃកំណត់ត្តាសេើេើសើតុណា ភាេេើលួយផ្ខគៅលួយផ្ខ (អបបបរយិ ៃងិអតបិ
រោិ) សត្ោបរ់យៈគេលយ ងតិចណាស ់៩០% នៃផ្ខកែុងកំ ុងគេល ៥ ឆ្ែ ។ំ កណំត់ត្តា
អាចជាកំណត់ត្តាផ្ដលបាៃលកេើសាថ ៃើយេ៍ាករណ៍អាកាសធាតុគៅកែុងត្សុក គខតត ឬសាថ
ៃើយេ៍ាករណ៍អាកាសធាតុត្បតិបតតផិ្ដលគៅជិតបំនុត។ 

 ៤ រដឋបាលត្សុកោៃទិៃែៃ័យកំណត់ត្តាអំេើ 
សើតុណា ភាេយ ងតចិ០៥ឆ្ែ ចុំងគត្កាយ 

ោៃ = ៤ 
លិៃោៃ= ០ 

 ឯកសារផ្ដលោៃកំណត់ត្តាសេើេើត្េឹតតិការណ៍ធំៗនៃគត្ោោះទឹកជៃំៃ ់ៃិងគត្ោោះរាងំសៃួត រលួ
 ងំកាលបរគិចេទ ទើតាងំ ការចងែុលបង្កា ញអំេើភាេធៃៃ់ធៃរ (ឧ. កលពសទ់ឹកអតិបរោិ) ចំៃៃួ
ត្គួសាររងគត្ោោះ កំ ុងគេលនៃត្េឹតតិការណ៍ កែុងរយៈគេល ៥ ឆ្ែ ។ំ 

 ៥ កំណត់ត្តាេ័តោ៌ៃអំេើអាកាសធាតុត្តូេបាៃ
យកលកគធវើបទបង្កា ញ ៃងិេិភាក្គៅគេល
គរៀបចំ ឬត្តួតេៃិិតយគ ើងេញិគលើផ្នៃការ
យុទធសាញ្ជ្សតការបៃ្ុៃំងឹការផ្ត្បត្បួល
អាកាសធាតុថ្នែ ក់ត្សុក 

ោៃ = ៥ 
លិៃោៃ= ០ 

 ភ័សតុតាងអាចរលួបញ្ចូ ល ងំការគធវើបទបង្កា ញតាលកលមេធិើ PowerPoint អំេើរូបថ្តសោា រៈ
បង្កា ញត្បគភទគនសងៗគទៀត។ 

 ៦ គសណារ ើយ ូផ្នែកគលើេទិាសាញ្ជ្សតសត្ោបក់ារ
ផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុ គេលអ គត ត្តេូ
បាៃយកលកគធវើបទបង្កា ញ ៃងិេិភាក្គៅ
គេលគរៀបចំ ឬត្តួតេិៃិតយគ ើងេញិគលើ 
ផ្នៃការយុទធសាញ្ជ្សតការបៃ្ុៃំឹងការផ្ត្ប
ត្បួលអាកាសធាតុថ្នែ ក់ត្សុក (ៃិងត្តូេបាៃ
សគងេបគៅកែុងផ្នៃការអភិេឌ្ឍៃត៍្សុក)។ 

ោៃ = ៧ 
លិៃោៃ= ០ 

 ឯកសារផ្ដលេិេណ៌ អំេើគសណារ ើយ ូ 
DDP 

៤ សោេរណកលមការផ្ត្បត្បលួអាកាសធាតុគៅកែុង 
េរិញ្ញបប ៃ 

២៥   

 ១ កលមេធិើេៃិិគយគត្សុកកំណតយ់ ងចាសៃូ់េ
ការេៃិិគយគផ្ដលោតំ្ទដលក់ារបៃ្ុៃំឹងការ
ផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុ 

ោៃ = ៣ 
លិៃោៃ= ០ 

 កលមេធិើេៃិិគយគត្កុង ត្សុក (DIP) (សូលកត់ចណំាថំ្ន ោៃផ្តការេៃិិគយគផ្ដលត្តូេបាៃ
កំណតច់ាសល់ាសថ់្ន ក់ទងៃងឹការសត្លបតាលការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុ (CCA) ៃិង / 
ឬការត្គប់ត្គងហាៃិភ័យគត្ោោះលេៃតរាយ (DRM) ផ្ដលអាចរាប់បញ្ចូ លបាៃ) 

 ២ កញ្ចបថ់្េកិាត្សុក (ឆ្ែ បំចចុបបៃែ) ោក់
បញ្ចូ លថ្េកិាសត្ោបក់ារេៃិិគយគគលើការ 

ោៃ = ៣ 
លិៃោៃ= ០ 

 កញ្ចបថ់្េកិាត្សុកសត្ោប់ឆ្ែ បំចចុបបៃែ 
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ផ្ផនកទ ី៤៖ រៃទរសៃ៍នៃការបញ្ជ្រា បការផ្ស្បស្បួលអាការធាត្ថុ្នន ក់គស្កាលជាត្ ិ

សូចនាករលម សូចនាកររង ពពិណ៌នា វធិសីាស្តសតដ្ឋកព់និទស ពនិទស ឯកសារ (ប្ដេរតវូលរៀបចុំាលដ្ឋយរដាបាេរសកុមសនលពេវាយតនមល) 
បៃ្ុៃំឹងការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុ (ត្បភេ
  ) 

 ៣ កញ្ចបថ់្េកិាត្សុក (ឆ្ែ បំចចុបបៃែ) ោក់
បញ្ចូ លថ្េកិាសត្ោបក់ារេៃិិគយគគលើការ
សត្លបតាលការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុផ្ដល
នេលថ់្េកិាគោយចំណូលទូគៅរបសត់្សុក 
(ឧ េរណ៍ លិៃនលទុកថ្េកិាសត្ោប់ការប
ៃ្ុៃំឹងការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុ)។ 

ោៃ = ៤ 
លិៃោៃ= ០ 

 កញ្ចបថ់្េកិាត្សុកសត្ោប់ឆ្ែ បំចចុបបៃែ 

 ៤ ត្សុកោៃកំណត់ត្តាចាសល់ាសអ់ំេើ
ចំណាយជាក់ផ្សេង ផ្ដល ក់ទងៃឹងការ 
បៃ្ុៃំឹងការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុកាលេើឆ្ែ ំ
លុៃ 

ោៃ = ៥ 
លិៃោៃ= ០ 

 កំណត់ត្តាសេើេើចំណាយផ្ដល ក់ទងៃឹងការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុសត្ោប់ឆ្ែ េំរិញ្ញេតថុ
ចុងគត្កាយ 

 ៥ ចំណាយេៃិិគយគគោយត្សុកគៅកែុងឆ្ែ ំ
េរិញ្ញេតថុចុងគត្កាយយ ងតិច ១០% 
 ក់ទងៃឹងការបៃ្ុៃំងឹការផ្ត្បត្បួល
អាកាសធាតុ 

ោៃ = ៥ 
លិៃោៃ= ០ 

 កំណត់ត្តាសេើេើចំណាយេរិញ្ញេតថុផ្ដល ក់ទងៃឹងការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុសត្ោបឆ់្ែ ំ
េរិញ្ញេតថុចុងគត្កាយ ៃិងកំណត់ត្តាេរិញ្ញេតថុផ្ដលបង្កា ញចំណាយេៃិិគយគសរុប 

 ៦ ចំណាយេៃិិគយគគោយត្សុកគៅកែុងឆ្ែ ំ
េរិញ្ញេតថុចុងគត្កាយយ ងតិច ២៥% 
 ក់ទងៃឹងការបៃ្ុៃំងឹការផ្ត្បត្បួល
អាកាសធាតុ 

ោៃ = ៥ 
លិៃោៃ= ០ 

 

េិៃទុររបុរស្ោបរ់ៃទរសៃន៍ៃការបញ្ជ្រា បការផ្ស្បស្បលួអាការធាត្ុរដឋបាលថ្នន ក់
គស្កាលជាត្ ិ
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១. គុណភាេនៃគគត្ោងលូលៃធិ ិPBCR ៣. អែកទទលួនលគគត្ោងលូលៃធិ ិPBCR 
សូច ករ អតិ. េិៃទុ  សរុប សូច ករ អតិ. េិៃទុ  សរុប 
គគត្ោងគ្ៃើយតបគៅៃឹងបណាេ អាទិភាេគៅកែុងយុទធសាញ្ជ្សត 
បៃ្ុំៃឹងការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុថ្នែ ក់ត្កងុ ត្សុក 

៤០   គគត្ោងបាៃោតំ្ទត្បកបគោយត្បសិទធភាេចណំាយដលអ់ែក
ទទួលនលផ្ដលជាជៃត្កើត្ក ៃិងជៃង្កយរងគត្ោោះ 

២០   

គុណភាេបគចចកគទសនៃគគត្ោង ៤០  លទធនលនៃការវាយតនលៃតាលផ្បបចូលរលួ ៨០  

ៃិរៃតរភាេនៃគគត្ោង ២០  

២. គុណភាេនៃដគំណើ រការអៃុេតតលូលៃធិ ិPBCR ៤. សៃទសសៃន៍ៃការបញ្ជ្រា បការផ្ត្បត្បលួអាកាសធាតុរដឋបាលថ្នែ កគ់ត្កាលជាត ិ
សូច ករ អតិ. េិៃទុ  សរុប សូច ករ អតិ. េិៃទុ  សរុប 
ភាេ ៃ់គេលគេលានៃដំគណើ រការអៃុេតតគគត្ោង ២០   ការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុត្តូេបាៃបញ្ជ្រា បគៅកែុងផ្នៃការ ២៥   
គុណភាេ ៃងិលទធនលនៃដំគណើ រការលទធកលម ៣០  សលតថភាេ ៃិងការសត្លបសត្លួលសាថ ប័ៃ ២៥  
ការគបេជាា ចិតត ៃងិការគបើកនេលលូ់លៃិធ ិPBCR ៣០  ការទទួលបាៃ ៃងិការគត្បើត្បាសេ់័ត៌ោៃអំេើអាកាសធាតុ ២៥  
គគត្ោង ៃិងកិចចសៃាបាៃបញ្ចប ់ៃ់គេលគេលា ២០  សោេរណកលមការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុគៅកែុងេរិញ្ញបប ៃ ២៥  
េៃិទុសរុបនៃការវាយតនលៃលទធនលនៃការអៃុេតត (%) % 
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លដ្ឋយប្អែកលេើេទ្ធអេននការអនសវតត 

គរៀវគៅផ្ណនរំដេីកីារវាយត្នលៃលទធផលនៃការអៃុវត្ត 
 

ឧបរលពៃ័ធ ៣ តារាងេ័ត្៌ោៃគគស្ោង 

 

12 
 

តារាងេ័ត៌ោៃគគត្ោង (ៃងឹត្តេូបគំេញគោយរដឋបាលត្កងុ ត្សកុលុៃគេលវាយតនលៃ) 

ល.រ េេិណ៌ គគត្ោង ទើតាងំ (ឃុ/ំសង្កា ត)់ ទើតាងំ (ភូល)ិ ទើភាែ កង់្ករអៃុេតត បរា ផ្ត្បត្បលួអាកាសធាតុ
ផ្ដលោកេ់ៃ័ធ 

ត្បគភទគគត្ោងផ្ដលជាអាទិ
ភាេគៅកែុង DCCS 

គលខកចិចសៃា 

១        

២        

៣        

៤        

៥        

៦        

លរៀបចុំាប្អនទ្ហីានិភយ័ននលរគោះមហនតរាយលដ្ឋយសារអាកាសធាតសកនសងរកុង រសកុចុំានួនមយួចាប ់ជាមយួនឹងការគូសសោា េ់ទ្តីាុំាងគលរោងលៅលេើប្អនទ្លីដ្ឋយលរបើចុំានួនប្ដេបានពីតារាងលនោះ 



លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ប មូេនិធិបន ស្ ុំាលៅនឹងការប្របរបួេអាកាសធាតស
លដ្ឋយប្អែកលេើេទ្ធអេននការអនសវតត 

គរៀវគៅផ្ណនរំដេីកីារវាយត្នលៃលទធផលនៃការអៃុវត្ត 
 

ឧបរលពៃ័ធ ៤ តារាងទិៃនៃ័យ PID 
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តារាងទៃិែៃ័យ PID (កាលបរគិចេទសត្ោប់ផ្នែកទើ ២) 

 

គលខកិចច
សៃា 

ភាែ កង់្ករអៃុេតត ត្បគភទ កាលបរគិចេទ 
ត្បកាសគដញ

នថ្ៃ 

ការគដញនថ្ៃ
ផ្ដលោៃ 
សុេលភាេ 

ចំណាយផ្ដល
បាៃបា ៃស់ាម ៃ 

ចំណាយ 
ជាកផ់្សេង 

% បញ្ចុ ោះតនលៃ
ការគដញនថ្ៃ 

លូលៃិធិ PBCR 
ផ្ដលបាៃគបេជាា
ចិតតត្តឹលនថ្ៃទើ 
៣១ ផ្ខធែូ 

លូលៃិធិ 
PBCR ផ្ដល
បាៃគបើកនេល់
ត្តឹលនថ្ៃទើ៣១ 

ផ្ខធែូ 

បញ្ចប ់ៃ ់
គេលគេលា 
( ៃ/់លិៃ
 ៃ)់ 

           
           
           
           
           
           
           
សរុប           
% ផ្ដលបាៃត្បកាសលុៃនថ្ៃទើ ៣១/០៥      % % % 
ចំៃៃួលធយលនៃការគដញនថ្ៃោៃសុេលភាេផ្ដលបាៃោកគ់សែើ        
ការបញ្ចុ ោះតនលៃគដញនថ្ៃគិតជាលធយល     
% នៃលូលៃិធិ PBCR ផ្ដលបាៃគបេជាា ចិតត / គបើកនេល់ឲ្យត្តឹលនថ្ៃទើ ៣១ ផ្ខធែូ    
% នៃកិចចសៃាផ្ដលបាៃបញ្ចប់ ១០០% ត្តឹលនថ្ៃទើ ៣១ ផ្ខធែូ        



លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ប មូេនិធិបន ស្ ុំាលៅនឹងការប្របរបួេអាកាសធាតស
លដ្ឋយប្អែកលេើេទ្ធអេននការអនសវតត 

គរៀវគៅផ្ណនរំដេីកីារវាយត្នលៃលទធផលនៃការអៃុវត្ត 
 

ឧបរលពៃ័ធ ៥ តារាងអនកទទួលផល 
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តារាងអែកទទលួនល (ទៃិែៃ័យសត្ោប់ផ្នែកទើ ៣) 

អតតគលខ
គគត្ោង 

ត្បេៃ័ធេត័ោ៌ៃភូលិសាញ្ជ្សត
ភូលិ 

គ ម្ ោះភូលិ ត្គសួារគៅកែុងភូលិ ត្គសួារោៃបណ័ណត្កើត្ក ត្គសួារអែកទទលួនល បា ៃស់ាម ៃត្គសួារត្កើត្កផ្ដលជា
អែកទទលួនល 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
សរុប     
ចំណាយលូលៃិធិ PBCR សត្ោប់ត្គួសារអែកទទលួនល  
% នៃអែកទទលួនលផ្ដលោៃបណ័ណត្កើត្ក  

 



លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ប មូេនិធិបន ស្ ុំាលៅនឹងការប្របរបួេអាកាសធាតស
លដ្ឋយប្អែកលេើេទ្ធអេននការអនសវតត 

គរៀវគៅផ្ណនរំដេីកីារវាយត្នលៃលទធផលនៃការអៃុវត្ត 
 

ឧបរលពៃ័ធ ៦ វិធីសាញ្ជ្រតរស្ោបក់ារវាយត្នលៃតាលផ្បបចូលរលួ 

 

1 
 

 វធីសាស្តសតសម្មាបក់ារវាយតម្លៃតាលប្បបចូលរួល 

ក. ការគស្ត្ៀលគរៀបចរំស្ោបក់ារវាយត្នលៃតាលផ្បបចូលរលួ 
គោលបណំងនៃការវាយតនលៃ
តាលផ្បបចូលរលួ 
 

គោលបំណងនៃការវាយតនលៃតាលផ្បបចូលរលួគគឺដើលបើ៖ 
 អៃុរញ តឲ្យអែកទទួលនលគគត្ោងនេលក់ារយលគ់ឃើញរបសេ់ួកគគចំគោោះគគត្ោង 
 រកឲ្យគឃើញថ្នគតើគគត្ោងបាៃជួយដលអ់ែកទទួលនលកែុងការសត្លបតាលការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុដូចគលេចខៃោះ 
 ជួយដលរ់ោឋ ភិបាលថ្នែ ក់លូលោឋ ៃឲ្យយលេ់ើរគបៀបេត្ងឹងការគធវើផ្នៃការ ៃិងការអៃុេតតគគត្ោង 
 កំណតអ់តតសរញ ណអែកទទួលនលគគត្ោងផ្ដលោៃភាេឆ្ៃ តនេ ៃងិេូផ្កៃិយយ ផ្ដលអាចត្តូេបាៃអគញ្ា ើញឲ្យលក

ចូលរលួគៅកែុងសិកាេ សាលា។ល។ 
 សំខ្ៃ់៖ លទធនលនៃការវាយតនលៃតាលផ្បបចូលរលួគឺផ្នែកគៅគលើការយលគ់ឃើញរបសអ់ែកទទួលនលចំគោោះគគត្ោង

សាលញ្ញ។ គ ោះបើជាការយលគ់ឃើញរបសេ់ួកគគអាចៃឹងខុសក៏គោយ (គោយសារេួកគគលិៃោៃការយលដ់ងឹត្គប់
ត្ោៃ)់ លទធនលត្តូេផ្តផ្នែកគៅគលើអវើផ្ដលេួកគគយលគ់ឃើញ លៃិផ្លៃផ្នែកគៅគលើអវើផ្ដលអាជាា ធរលូលោឋ ៃ ឬអែក
ជំ ញគជឿជាកថ់្ន “ត្តឹលត្តូេ” គ ោះគទ។ 

 
លទធនលនៃការវាយតនលៃតាល
ផ្បបចូលរលួ 

លទធនលនៃការវាយតនលៃតាលផ្បបចូលរលួរលួចំផ្ណក ៨០% នៃេិៃទុសត្ោបផ់្នែកទើ ៣ នៃការវាយតនលៃលទធនលនៃការអៃុេតត 
(២០% នៃេិៃទុសរុបសត្ោប់ការវាយតនលៃលទធនលនៃការអៃុេតត)។  

ការគត្បើត្បាសគ់នសងៗនៃការវាយតនលៃតាលផ្បបចូលរលួអាចរលួោៃដូចជា៖ 
 ផ្សវងយលអ់ំេើអតថត្បគយជៃអ៍វើខៃោះផ្ដលត្បជាេលរដឋកែុងលូលោឋ ៃទទួលបាៃេើគគត្ោងលូលៃិធ ិPBCR 
 ជួយដលអ់ាជាា ធរលូលោឋ ៃឲ្យយលអ់ំេើរគបៀបផ្ដលេួកគគអាចេត្ងឹងការគធវើផ្នៃការ ៃិងការអៃុេតតគគត្ោង 
 កំណតអ់តតសរញ ណអែកទទួលនលគគត្ោងផ្ដលោៃភាេឆ្ៃ តនេ ៃងិេូផ្កៃិយយ ផ្ដលអាចត្តូេបាៃអគញ្ា ើញឲ្យលក

ចូលរលួគៅកែុងសិកាេ សាលា។ល។ 
 

សូច ករសត្ោបក់ារវាយ
តនលៃតាលផ្បបចូលរលួ 

 សូច ករ េៃិទុ 
១ អែកទទួលនលអាចបរយិយអំេើគត្ោោះលេៃតរាយផ្ដល ក់ទងគៅៃឹងអាកាសធាតុផ្ដលប ោះោល់

ដលេ់ួកគគផ្ទទ លក់ែុងរយៈគេលត្បាឆំ្ែ ចុំងគត្កាយ ៃងិេៃយលអ់ំេើេធិើផ្ដលគគត្ោងអាចជួយកាត់
បៃថយគេតុប ោះោលន់ៃគត្ោោះលេៃតរាយគ ោះ 

២០ 

២ ការវាយតនលៃរបសអ់ែកទទួលនលគៅគលើគុណភាេនៃការអៃុេតតគគត្ោង ២០ 
៣ គតើគគត្ោងគ ោះគឺជាគគត្ោងផ្ដលោៃអាទិភាេខពសប់ំនុតសត្ោប់ញ្ជ្សតើឬគទ? ២០ 
៤ គតើគគត្ោងគ ោះគឺជាគគត្ោងផ្ដលោៃអាទិភាេខពសប់ំនុតសត្ោប់បុរសឬគទ? ២០ 

ៃរណាខៃោះចូលរលួ ការវាយតនលៃតាលផ្បបចូលរលួគួរផ្តគធវើគ ើងជាលួយត្កុលអែកទទួលនលគគត្ោងផ្ដលោៃសោជិកត្បផ្េល ២០ រូប 
គួរោៃញ្ជ្សតើយ ងតិចណាស ់៥ រូប ៃងិបុរសយ ងតិចណាស ់៥ រូបគៅកែុងត្កុល 

 ត្កុលគៃោះលិៃគួរោៃ៖ 
o លញ្ជ្ៃតើរដឋបាលត្កងុ ត្សុក 
o លញ្ជ្ៃតើអៃុេតតគគត្ោង 
o ត្កុលត្បឹក្ឃុ ំសង្កា ត ់
o គលភូល ិឬជំៃួយការ 
o ៃគរបាល (ោកឯ់កសណាឋ ៃ) 

 
គៅគេលចាប់គនេើលការវាយតនលៃ ត្កលុវាយតនលៃគួររកឲ្យគឃើញថ្នគតើោៃជៃណាោែ ក់ផ្ដលោៃេតតោៃគៅទើគ ោះជាត្កុល
ត្បឹក្ឃុ ំសង្កា ត់ គលភូល ិជៃំួយការភូលិ ឬៃគរបាលឬគទ។ គួរអគញ្ា ើញេួកគគឲ្យអងាុយគៅឲ្យឆ្ៃ យេើត្កុល គដើលបើកុឲំ្យេួកគគ
សាេ បឮ់ការេិភាក្។ 
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លដ្ឋយប្អែកលេើេទ្ធអេននការអនសវតត 

គរៀវគៅផ្ណនរំដេីកីារវាយត្នលៃលទធផលនៃការអៃុវត្ត 
 

ឧបរលពៃ័ធ ៦ វិធីសាញ្ជ្រតរស្ោបក់ារវាយត្នលៃតាលផ្បបចូលរលួ 
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ជាធលមតា អាជាា ធរលូលោឋ ៃៃឹងគសែើឲ្យគលភូលគិរៀបចំត្កុលសត្ោប់ការវាយតនលៃតាលផ្បបចូលរលួ។ គ ោះជាយ ងណា 
ត្បសិៃគបើត្បជាេលរដឋដនទគទៀតគៅកែុងភូលិ (ឧ. អែកផ្ដលគទើបផ្ត្ៃងកាត់) ោៃចំណាបអ់ារលមណ៍ចង់ចូលរលួ េួកគគគួរផ្ត
ត្តូេបាៃសាវ គលៃឲ៍្យចូលរលួនងផ្ដរ។ 

គតើការវាយតនលៃតាលផ្បបចូល
រលួគរួចណំាយគេលយូរ 
ប ុណាណ ? 

ត្កុលវាយតនលៃលទធនលនៃការអៃុេតត សត្លបសត្លួលការវាយតនលៃតាលផ្បបចូលរលួចៃំួៃេើរកែុងរយៈគេលលួយរគសៀល។ 
ការវាយតនលៃតាលផ្បបចូលរលួៃើលួយៗ គួរចំណាយគេលយ ងគត្ចើៃលួយគោ ង។ 
 

គតើការវាយតនលៃតាលផ្បបចូល
រលួគរួគធវើគ ើងគៅកផ្ៃៃង
ណា? 

ការវាយតនលៃតាលផ្បបចូលរលួគួរគធវើគ ើងគៅកែុងភូលណិាលួយ ផ្ដលអែកទទួលនលគគត្ោងរសគ់ៅ។ ត្បសិៃគបើអាចគធវើបាៃ 
ការវាយតនលៃគួរគធវើគ ើងគៅជិតលទធនលគគត្ោង។ គ ោះជាយ ងណា អវើផ្ដលសំខ្ៃ់បំនុតគ ោះគឺទើកផ្ៃៃងត្តូេោៃភាេង្កយ
ត្សួលសត្ោប់ឲ្យអែកទទួលនលគធវើដំគណើ រគៅចូលរលួ គេើយជាកផ្ៃៃងផ្ដលោៃផ្ទសុកភាេកែុងការអងាុយេិភាក្ោែ  (គួរ
ផ្តោៃកផ្ៃៃងសត្ោប់អងាុយគៅកែុងលៃប់)។ 

គតើៃរណាខៃោះគរួសត្លប
សត្លលួការវាយតនលៃតាល
ផ្បបចូលរលួ? 
 

ត្តូេផ្តោៃអែកសត្លបសត្លួលយ ងតិចណាស ់២ រូប លកេើត្កុលវាយតនលៃថ្នែ កជ់ាតិ។ បុគាលិករដឋបាលគខតតកអ៏ាចជួយ
សត្លបសត្លួលនងផ្ដរ។ 

អែកសត្លបសត្លួលត្តូេផ្តទទួលបាៃៃូេការបណេុ ោះបណាេ លយ ងលែអំេើេធិើសាញ្ជ្សតវាយតនលៃតាលផ្បបចូលរលួ។ 

ត្បសិៃគបើអាចគធវើបាៃ គួរផ្តោៃបុរសលយួរូប ៃងិញ្ជ្សតើលួយរូប។ 

គៅអំ ុងគេលេិភាក្ត្កុលបគង្កា ល (គៅគេលអែកចូលរលួ ងំអសអ់ងាុយជាលយួោែ ) អែកសត្លបសត្លួលោែ កគ់ួរផ្ត
ៃិយយ ចំផ្ណកោែ កគ់ទៀតគួរផ្តកត់ត្តាចំណុចសំខ្ៃ់ៗគៅគលើត្កោសផ្ទទ ងំធំ។ 

គៅគេលត្កុលធបំំផ្បកោែ គៅជាត្កុលបុរស ៃិងត្កុលញ្ជ្សតើ ត្តូេោៃអែកសត្លបសត្លួលោែ កគ់ធវើការជាលួយត្កុលៃើលួយៗ។ 

ត្បសិៃគបើអាចគធវើបាៃ គួរផ្តោៃអែកសត្លបសត្លួលោែ កជ់ាបុរស ៃិងោែ ក់គទៀតជាញ្ជ្សតើ។ 

សោា រៈផ្ដលត្តេូការ  ប ិច ៃិងត្កោសផ្ទទ ងំធ ំ
 កាគលរា  (កាគលរា ទូរសេ័ទកល៏ែត្គប់ត្ោៃ់ផ្ដរ) 

ការគត្ជើសសត្ោងំគគត្ោង ត្កុលវាយតនលៃលទធនលនៃការអៃុេតត សត្លបសត្លួលការវាយតនលៃតាលផ្បបចូលរលួចៃំួៃេើរ 
 គគត្ោងត្តូេោៃត្បគភទខុសៗោែ ។  
 ត្បសិៃគបើលូលៃិធិ PBCR ២០% ឬគត្ចើៃជាងគៃោះត្តូេបាៃចំណាយគៅគលើគគត្ោងលិៃផ្លៃគេោឋ រច សលព័ៃធគ ោះ 

ការវាយតនលៃតាលផ្បបចូលរលួណាលួយគួរផ្តជាការវាយតនលៃគៅគលើគគត្ោងលិៃផ្លៃគេោឋ រច សលពៃ័ធ។ 
 យកលែគួរផ្តទុកឲ្យរដឋបាលត្សុកគត្ជើសគរ ើសគគត្ោងណាលួយសត្ោប់ការវាយតនលៃតាលផ្បបចូលរលួ គេើយទុកឲ្យ 

ត្កុលវាយតនលៃលទធនលនៃការអៃុេតតគត្ជើសគរ ើសគគត្ោងលួយគនសងគទៀតេើបញ្ា ើ។ 
 
ត្សុកអាចគធវើការវាយតនលៃតាលផ្បបចូលរលួគោយឯករាជយគៅគលើត្កុលវាយតនលៃ។ ត្បសិៃគបើត្សុកគធវើការង្ករគៃោះលុៃគេលវាយ
តនលៃលទធនលនៃការអៃុេតត លទធនលអាចត្តូេបាៃោក់បញ្ចូ ល ត្បសិៃគបើ៖ 
 
 លិៃផ្លៃគគត្ោងដូចោែ ត្តូេបាៃវាយតនលៃគោយត្កុលវាយតនលៃគ ោះ 
 ោៃការគោរេតាលៃើតិេធិើត្តឹលត្តូេ (ោៃរបាយការណ៍ ៃិងរូបថ្តជាភសតុតាង) 
 លទធនលត្តូេបាៃកត់ត្តាយ ងត្តលឹត្តូេ។ 
 

ខ. ដំគណើ រការនៃការវាយត្នលៃតាលផ្បបចូលរលួ 
ការផ្ណ ខំៃួៃ 
 
 
 

ការវាយតនលៃតាលផ្បបចូលរលួចាប់គនេើលជាលួយៃឹងត្កុល ងំលូល។ 
 
អែកសត្លបសត្លួលេៃយលថ់្ន គោលបណំងនៃការេិភាក្គឺគដើលបើឲ្យអែកទទួលនលអាចត្បាប់ដលេ់ួកគយើងអំេើអវើផ្ដលេួក
គគយលគ់ឃើញគៅគលើគគត្ោងផ្ដលគទើបផ្តបាៃបញ្ចបគ់ៅកាលេើគេលថ្មើៗគៃោះ។ 



លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ប មូេនិធិបន ស្ ុំាលៅនឹងការប្របរបួេអាកាសធាតស
លដ្ឋយប្អែកលេើេទ្ធអេននការអនសវតត 

គរៀវគៅផ្ណនរំដេីកីារវាយត្នលៃលទធផលនៃការអៃុវត្ត 
 

ឧបរលពៃ័ធ ៦ វិធីសាញ្ជ្រតរស្ោបក់ារវាយត្នលៃតាលផ្បបចូលរលួ 
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រយៈគេលត្តូេការ៖ ៥  ទើ 
 

 
 
 

 
អែកសត្លបសត្លួលេៃយលថ់្ន គគត្ោងត្តូេបាៃនេលេ់រិញ្ញេតថុគោយថ្េកិាសត្ោប់ការសត្លបតាលការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុ 
(ត្បផ្េលជាអែកទទួលនលលិៃបាៃដឹងេើចំណុចគៃោះគទ)។ 
 
អែកសត្លបសត្លួលសួរអំេើអែកទទួលនលផ្ដលកំេុងចូលរលួ។ ឧ េរណ៍៖ ត្បសិៃគបើគគត្ោងគ ោះគឺជាគគត្ោងជើក
ត្បឡាយ អែកសត្លបសត្លួលគួរសួរថ្នគតើោៃអែកចូលរលួប ុ ម ៃ កជ់ាអែកគធវើផ្ត្ស។ 
  
ត្បសិៃគបើោៃលញ្ជ្ៃតើ ឬអាជាា ធរគៅកែុងត្កុល អែកសត្លបសត្លួលត្តូេផ្តគសែើឲ្យេួកគគចាកគចញ ៃងិេៃយលត់្បាបគ់េតុនល
គោយការគួរសល។ ត្បសិៃគបើោៃលញ្ជ្ៃតើ ឬអាជាា ធរផ្ដលលិៃត្េលចាកគចញេើត្កុលគទគ ោះ អែកសត្លបសត្លួលត្តូេផ្តបញ្ចប់
ការវាយតនលៃគោយការគួរសល។ េិៃទុសូៃយៃឹងត្តូេបាៃកត់ត្តាសត្ោប់គគត្ោងគ ោះ។ 
 

ចគំណោះដងឹអេំើការ 
ផ្ត្បត្បលួអាកាសធាតុ 
ការយលដ់ងឹ ៃងិ 
បទេគិសាធៃ ៍
 
រយៈគេលត្តូេការ៖ ១០  ទើ 
 

 

អែកសត្លបសត្លួលគួរគសែើឲ្យអែកទទួលនលៃិយយអំេើបទេិគសាធៃរ៍បសេ់ួកគគ ក់ទងៃឹងការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុ។ 
សួរសំណួរគនសងៗដូចជា៖ 
 គតើអាកាសធាតុោៃការផ្ត្បត្បួលដូចគលេចខៃោះគៅកែុងឆ្កជើេតិរបសេ់ួកគគ? (សួរថ្នគតើោៃចាសត់្េឹ ធ ចារយណាោែ ក់

ផ្ដលអាចៃិយយអំេើគរឿងគៃោះបាៃផ្ដរឬគទ) 
 គតើេួកគគយលគ់ឃើញថ្នអាកាសធាតុៃឹងោៃការផ្ត្បត្បួលដូចគលេច គេលអ គត? 
 គតើេួកគគដឹងថ្នគេតុអវើបាៃជាអាកាសធាតុផ្ត្បត្បួលឬគទ? 
 គតើោៃបរា  កទ់ងៃឹងអាកាសធាតុអវើខៃោះ ផ្ដលេួកគគកំេុងត្បឈ្លគៅកែុងជើេភាេរបសេ់ួកគគ?  
 
 

គត្ោោះលេៃតរាយអាកាសធាតុ
ថ្មើៗ គៅកែុងភូល ិ
 
រយៈគេលត្តេូការ៖ ១០  ទើ 
 
 

 

អែកសត្លបសត្លួលគសែើឲ្យអែកទទួលនលេេិណ៌ អំេើគត្ោោះលេៃតរាយផ្ដល ក់ទងៃឹងអាកាសធាតុថ្មើ (ឧ. គត្ោោះទឹក
ជំៃៃ ់គត្ោោះរាងំសៃួត)។ គតើោៃអវើគកើតគ ើង? គតើោៃគេតុប ោះោលអ់វើខៃោះគៅគលើជើេភាេរបសេ់ួកគគ? គតើោៃលៃុសស
ប ុ ម ៃ កទ់ទួលរងគត្ោោះធៃៃ់ធៃរ? 
 
អែកសត្លបសត្លួលគសែើឲ្យអែកទទួលនលគលើកនដ ត្បសិៃគបើេួកគគ ឬត្កុលត្គួសាររបសេ់ួកគគធាៃ បប់ាៃរងគត្ោោះគោយផ្ទទ ល់
គោយសារគត្ោោះលេៃតរាយអាកាសធាតុ (ឧ. ត្តូេផ្ទៃ សទ់ើេើនទោះសផ្លបងរបសេ់ួកគគគោយសារផ្តគត្ោោះទឹកជំៃៃ ់ឬបាត់បង់ 
នលដំណាគំោយសារផ្តគត្ោោះទឹកជំៃៃ់ ឬគត្ោោះរាងំសៃួត)។  
 
ដំបូង គសែើឲ្យៃរណាោែ កផ់្ដលធាៃ ប់រងគត្ោោះគលើកនដ។ ប ទ បល់ក គសែើផ្តអែកផ្ដលធាៃ ប់រងគត្ោោះធៃៃ់ធៃរបំនុតឲ្យគលើកនដ។ រាប់
ចំៃួៃអែកគលើកនដលេងៗ។ 
 

តារាងលទធនលសំខ្ៃទ់ើ ១ ចំៃួៃអែកទទួលនលគៅកែុងត្កុលេិភាក្ផ្ដលធាៃ បរ់ងគត្ោោះគោយសារគត្ោោះលេៃតរាយ
អាកាសធាតុណាលួយ 

ចំៃួៃ % 

ចំៃួៃអែកធាៃ បរ់ងគត្ោោះធៃៃ់ធៃរ   
ចំៃួៃអែកធាៃ បរ់ងគត្ោោះខៃោះៗ   
ចំៃួៃអែកលិៃធាៃ បរ់ងគត្ោោះ   

អតថត្បគយជៃេ៍ើគគត្ោង 
 
រយៈគេលត្តេូការ៖ ១០  ទើ 
 

ឥ ូេគៃោះ អែកសត្លបសត្លួលគួរចាប់គនេើលៃិយយអំេើគគត្ោង។ អែកសត្លបសត្លួលគួររលឹំកអែកទទួលនលអំេើគគត្ោង 
(េួកគគអាចៃឹងោៃការត្ចបូកត្ចបលថ់្នគតើេួកគគកំេុងៃិយយអំេើគគត្ោងណាលយួ)។ អែកសត្លបសត្លួលគួរសួរអែក
ទទួលនលអំេើសំណួរ ងំឡាយដូចតគៅ៖ 

 

 

 



លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ប មូេនិធិបន ស្ ុំាលៅនឹងការប្របរបួេអាកាសធាតស
លដ្ឋយប្អែកលេើេទ្ធអេននការអនសវតត 

គរៀវគៅផ្ណនរំដេីកីារវាយត្នលៃលទធផលនៃការអៃុវត្ត 
 

ឧបរលពៃ័ធ ៦ វិធីសាញ្ជ្រតរស្ោបក់ារវាយត្នលៃតាលផ្បបចូលរលួ 
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 គតើេួកគគយលគ់ឃើញថ្នៃឹងោៃអតថត្បគយជៃអ៍វើខៃោះេើគគត្ោង? (កត់ត្តាអតថត្បគយជៃគ៍ៅគលើត្កោសផ្ទទ ងំធំ 
គេើយគធវើឲ្យត្បាកដថ្នអែកទទួលនល ងំអសសុ់ទធផ្តយលត់្សប) 

 គតើេួកគគផ្ទទ លរ់េំឹងថ្នៃឹងទទួលអតថត្បគយជៃេ៍ើគគត្ោងផ្ដរឬគទ? គសែើឲ្យអែកទទួលនលគលើកនដត្បសិៃគបើ
េួកគគ (ឬត្កុលត្គួសារេួកគគ) ៃឹងទទួលអតថត្បគយជៃ៍គត្ចើៃ ផ្តបៃតិចបៃតួច ឬអត់គសាោះ។ 

តារាងលទធនលសំខ្ៃទ់ើ ២ ចំៃួៃអែកទទួលនលគៅកែុងត្កុលេិភាក្ផ្ដលទទួលអតថត្បគយជៃគ៍ោយផ្ទទ លេ់ើ
គគត្ោង 

ចំៃួៃ % 

ទទួលអតថត្បគយជៃគ៍ត្ចើៃ   
ទទួលអតថត្បគយជៃខ៍ៃោះៗ ប ុផ្ៃតលិៃគត្ចើៃគទ   
លិៃទទួលបាៃអតថត្បគយជៃ៍គសាោះ   

ឥទធេិលរបសគ់គត្ោងគៅគលើ
ការផ្ត្បត្បលួអាកាសធាតុ 
 
រយៈគេលត្តូេការ៖ ៥  ទើ 
 

 

ឥ ូេគៃោះ អែកសត្លបសត្លួលគួរសួរអែកទទួលនលអំេើគត្ោោះលេៃតរាយអាកាសធាតុផ្ដលេួកគគបាៃគរៀបរាបេ់ើលុៃ 
(ត្បសិៃគបើោៃ)។ ត្បសិៃគបើគត្ោោះលេៃតរាយដផ្ដលគកើតគ ើងលេងគទៀត គតើេួកគគយលថ់្នគគត្ោងលូលៃិធិ PBCRG ៃឹង
ជួយកាត់បៃថយគេតុប ោះោលអ់ាត្កករ់បសគ់ត្ោោះលេៃតរាយផ្ដរឬគទ? 
 

តារាងលទធនលសំខ្ៃទ់ើ ៣ ទសសៃៈរបសអ់ែកទទួលនលគៅគលើរគបៀបផ្ដលគគត្ោងៃងឹជួយកាតប់ៃថយគេតុប ោះោលរ់បស ់
គត្ោោះលេៃតរាយអាកាសធាតុ 

គូសធើក 
យកលួយ 

កាត់បៃថយគេតុប ោះោលអ់ាត្កកប់ាៃយ ងគត្ចើៃ  
កាត់បៃថយគេតុប ោះោលអ់ាត្កកប់ាៃខៃោះៗ  
លិៃបាៃកាត់បៃថយគេតុប ោះោលអ់ាត្កក់គសាោះ  

បផំ្បកោែ គៅជាត្កលុញ្ជ្សតើ ៃងិ
ត្កលុបុរស 

អែកទទួលនលគួរផ្តបំផ្បកោែ គៅជាត្កុលបុរសលួយត្កលុ ៃងិត្កុលញ្ជ្សតើលួយត្កលុ។ ត្កលុ ងំេើរគៃោះគួរអងាុយោច់គោយផ្ កេើ
ោែ គដើលបើកុំឲ្យេួកគគសាេ បឮ់ោែ គៅេញិគៅលក។ 

អែកសត្លបសត្លួលោែ កគ់ួរគធវើការជាលួយត្កុលៃើលួយៗ។ អែកសត្លបសត្លួលត្តូេផ្តោៃត្កោសផ្ទទ ងំធ ំៃងិប ិច។ 

ត្បសិៃគបើអាចគធវើបាៃ អែកសត្លបសត្លួលសត្ោប់ត្កុលញ្ជ្សតើគួរផ្តជាញ្ជ្សតើ។ 

ដំគណើ រការគឺដូចោែ សត្ោបត់្កុល ងំេើរ។ 

គុណភាេបគចចកគទស 
 
រយៈគេលត្តូេការ៖ ៥  ទើ 
 

 

គសែើឲ្យអែកទទួលនលវាយតនលៃគុណភាេនៃការអៃុេតត (គុណភាេបគចចកគទស) លទធនលគគត្ោង។ គតើេួកគគយលថ់្ន 
គុណភាេនៃលទធនលគគត្ោង៖ 

 លែណាស ់ – េួកគគលិៃដងឹេើេធិើផ្ដលលទធនលគ ោះអាចត្តូេបាៃគធវើឲ្យត្បគសើរគ ើងគទ 
 លែ  – ប ុផ្ៃតេួកគគអាចគិតគឃើញេើេធិើផ្ដលលទធនលគ ោះអាចត្តូេបាៃគធវើឲ្យត្បគសើរគ ើង 
 លិៃលែ។ 

អែកទទួលនលគួរេិភាក្ ៃិងសគត្លចចតិតសត្ោបខ់ៃួៃឯងអំេើលំោបេ់ិៃទុផ្ដលត្តូេនេលឲ់្យ។ េួកគគកអ៏ាចសគត្លចចិតតវាយ
តនលៃគគត្ោង “ចគ ៃ ោះ លែណាស ់ៃិង លែ” ឬ “ចគ ៃ ោះ លិៃលែ ៃិង លែ” នងផ្ដរ ត្បសិៃគបើេួកគគចង់។ 

 

តារាងលទធនលសំខ្ៃទ់ើ ៤ ការវាយតនលៃរបសអ់ែកទទួលនលគៅគលើគុណភាេបគចចកគទសរបសគ់គត្ោង គូសធកី 
យកមយួ 

លែណាស ់– េួកគគលៃិដឹងេើេធិើផ្ដលគុណភាេគ ោះអាចត្តូេបាៃគធវើឲ្យត្បគសើរគ ើងគទ  

 

 

 



លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ប មូេនិធិបន ស្ ុំាលៅនឹងការប្របរបួេអាកាសធាតស
លដ្ឋយប្អែកលេើេទ្ធអេននការអនសវតត 

គរៀវគៅផ្ណនរំដេីកីារវាយត្នលៃលទធផលនៃការអៃុវត្ត 
 

ឧបរលពៃ័ធ ៦ វិធីសាញ្ជ្រតរស្ោបក់ារវាយត្នលៃតាលផ្បបចូលរលួ 

 

5 
 

ចគ ៃ ោះ លែណាស ់ៃងិ លែ  
លែ  
ចគ ៃ ោះ លែ ៃិង លៃិលែ  
លិៃលែ  

អាទភិាេគនសងគទៀតរបស់
គគត្ោង 
 
រយៈគេលត្តូេការ៖ ១៥  ទើ 
 
 
 
 

 

អែកសត្លបសត្លួលសួរអែកទទួលនលអំេើត្បគភទគនសងៗគទៀតនៃគគត្ោងផ្ដលត្តូេការគៅកែុងភូលគិ ោះ។ េួកគគគួរេិភាក្
ោែ ត្បផ្េលត្បា ំទើ ប ទ ប់លកកត់ត្តាអាទិភាេលួយចៃំួៃគទៀតរបសគ់គត្ោង។ 

ប ទ បល់ក អែកសត្លបសត្លួលសួរអែកទទលួនលថ្ន គតើគគត្ោងណាលួយកែុងចំគណាលគគត្ោងជំៃួស (បញ្ា ើផ្ដលេួកគគ
បាៃកត់ត្តា) ោៃសារៈសំខ្ៃជ់ាងគគបំនុត (អាទិភាេខពសប់នុំត)។ គតើគគត្ោងណាលួយផ្ដលោៃអាទិភាេខពសប់ំនុតទើ
េើរ? 

គត្កាយលកគទៀត អែកសត្លបសត្លួលសួរអែកទទួលនលថ្ន៖ “គបើគត្បៀបគធៀបគៅៃឹងគគត្ោងផ្ដលគយើងកំេុងផ្តវាយតនលៃ 
ៃិងគគត្ោងគនសងគទៀតផ្ដលោៃអាទិភាេខពសប់នុំត គតើគគត្ោងលួយណាោៃអាទិភាេខពសជ់ាង?” ឧ. គតើគគត្ោង 
PBCRG ជាគគត្ោងផ្ដលោៃអាទិភាេខពសជ់ាងគគត្ោងជំៃួសផ្ដលោៃអាទិភាេខពសប់ំនុតផ្ដរឬគទ? 

ត្បសិៃគបើគគត្ោងជំៃួសផ្ដលោៃអាទភិាេខពសប់ំនុត ោៃអាទិភាេខពសជ់ាងគគត្ោង PBCRG គ ោះ អែកសត្លបសត្លួល
ត្តូេសួរថ្ន គតើគគត្ោងជំៃួសផ្ដលោៃអាទិភាេខពសប់ំនុតទើេើរោៃសារៈសំខ្ៃ ់(ោៃអាទិភាេខពសជ់ាង) ជាងគគត្ោង 
PBCRG ផ្ដរឬគទ? 

តារាងលទធនលសំខ្ៃទ់ើ ៥ សូច ករ៖ គតើគគត្ោង PBCRG ជាគគត្ោងផ្ដលោៃអាទិភាេខពសប់ំនុតគៅកែុងភូលគិ ោះផ្ដរ
ឬគទ? 

គូសធើក 
យកលួយ 

លិៃោៃគគត្ោងជំៃួសណាលួយផ្ដលោៃអាទិភាេខពសជ់ាងគៃោះគទ  
ោៃគគត្ោងជំៃួសផ្តលួយគតផ់្ដលោៃអាទិភាេខពសជ់ាងគៃោះ  
ោៃគគត្ោងជំៃួសគត្ចើៃជាងលួយផ្ដលោៃអាទិភាេខពសជ់ាងគៃោះ  

គ. ការរាយការណ៍អំេលីទធផលនៃការវាយត្នលៃតាលផ្បបចូលរលួ 

ការរាយការណ៍អេំើលទធនល អែកសត្លបសត្លួលគួរកត់ត្តាេ័ត៌ោៃសំខ្ៃ់ៗគៅគលើត្កោសផ្ទទ ងំធ ំ ផ្ដលទទួលបាៃេើអែកទទួលនលគៅអំ ុងគេល
េិភាក្។ 

អែកវាយតនលៃគួរថ្តរូបត្កោសផ្ទទ ងំធ ំងំគ ោះ។ 

ការគណ េៃិទុសត្ោប ់
សូច ករទើ ១ 

សូច ករគឺ “អែកទទួលនលអាចបរយិយអំេើគត្ោោះលេៃតរាយផ្ដល ក់ទងគៅៃឹងអាកាសធាតុផ្ដលប ោះោលដ់លេ់ួកគគ
ផ្ទទ លក់ែុងរយៈគេលត្បាឆំ្ែ ចុំងគត្កាយ ៃិងេៃយលអ់ំេើេធិើផ្ដលគគត្ោងអាចជួយកាតប់ៃថយគេតុប ោះោលន់ៃគត្ោោះលេៃតរាយ
គ ោះ” 

េិៃទុត្តូេបាៃរកគឃើញគោយការគត្បៀបគធៀបេ័តោ៌ៃផ្ដលទទួលបាៃេើអែកទទួលនល អេំើគត្ោោះលេៃតរាយអាកាសធាតុ
កាលេើគេលថ្មើៗ ជាលួយៃឹងការយលគ់ឃើញរបសអ់ែកទទួលនលថ្នគតើ គគត្ោងគ ោះៃឹងកាត់បៃថយគេតុប ោះោលន់ៃគត្ោោះ
លេៃតរាយត្សគដៀេោែ គៃោះបាៃគត្ចើៃកត្លិតណា។ សូលគត្បើតារាងខ្ងគត្កាល។ ឧ េរណ៍៖ ត្បសិៃគបើ <៥០% នៃអែក
ទទួលនលគៅកែុងត្កុលវាយតនលៃធាៃ បរ់ងគត្ោោះធៃៃធ់ៃរគោយសារគត្ោោះលេៃតរាយគ ោះ គេើយេួកគគយលថ់្នគគត្ោងៃឹងជួយ
កាត់បៃថយគេតុប ោះោលន់ៃគត្ោោះលេៃតរាយត្សគដៀងោែ គ ោះបាៃខៃោះ េិៃទុគឺ ៥ ។ 

% នៃអែកទទលួនលផ្ដលរងគត្ោោះធៃៃធ់ៃរ > ៥០% < 
៥០% 

០ (ឬោម ៃគត្ោោះ
លេៃតរាយ) 

គគត្ោងៃងឹកាតប់ៃថយនលប ោះោលប់ាៃយ ងគត្ចើៃ ២០ ១០ ០ 

គគត្ោងៃងឹកាតប់ៃថយនលប ោះោលប់ាៃខៃោះៗ ១០ ៥ ០ 

 



លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ប មូេនិធិបន ស្ ុំាលៅនឹងការប្របរបួេអាកាសធាតស
លដ្ឋយប្អែកលេើេទ្ធអេននការអនសវតត 

គរៀវគៅផ្ណនរំដេីកីារវាយត្នលៃលទធផលនៃការអៃុវត្ត 
 

ឧបរលពៃ័ធ ៦ វិធីសាញ្ជ្រតរស្ោបក់ារវាយត្នលៃតាលផ្បបចូលរលួ 
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គគត្ោងៃងឹលៃិកាតប់ៃថយនលប ោះោលគ់ទ ០ ០ ០ 

ការគណ េៃិទុសត្ោប ់
សូច ករទើ ២ 
 

សូច ករទើ ២ គឺ “ការវាយតនលៃរបសអ់ែកទទួលនលគៅគលើគុណភាេនៃការអៃុេតតគគត្ោង” 

េិៃទុសត្ោប់សូច ករទើេើរគឺជាេិៃទុសត្ោប់ការវាយតនលៃរបសបុ់រស ៃងិេិៃទុសត្ោប់ការវាយតនលៃរបសញ់្ជ្សតើ 
ផ្ដលបូកបញ្ចូ លោែ  

គុណភាេគគត្ោង លែណាស ់ លែត្បគសើរ លែ លធយល អៃ ់

បុរស ១០ ៧.៥ ៥ ២.៥ ០ 

ញ្ជ្សតើ ១០ ៧.៥ ៥ ២.៥ ០ 

សរុប ២០ ១៥ ១០ ៥ ០ 

ការគណ េៃិទុសត្ោប ់
សូច ករទើ ៣ 
 

សូច ករទើ ៣ គ ឺ“សូច ករ៖ គតើគគត្ោងគ ោះគឺជាគគត្ោងផ្ដលោៃអាទិភាេខពសប់ំនុតសត្ោប់ញ្ជ្សតើឬគទ?” 

គគត្ោងគៃោះោៃអាទិភាេខពសប់ំនុត ២០ 

គគត្ោងលួយគនសងគទៀតោៃអាទិភាេខពសជ់ាងគៃោះ ១០ 

គគត្ោងគនសងគទៀតគត្ចើៃជាងលយួោៃអាទិភាេខពសជ់ាងគៃោះ ០ 

ការគណ េៃិទុសត្ោប ់
សូច ករទើ ៤ 
 

សូច ករទើ ៤ គ ឺ“សូច ករ៖ គតើគគត្ោងគ ោះគឺជាគគត្ោងផ្ដលោៃអាទិភាេខពសប់ំនុតសត្ោប់បុរសឬគទ?” 

គគត្ោងគៃោះោៃអាទិភាេខពសប់ំនុត ២០ 

គគត្ោងលួយគនសងគទៀតោៃអាទិភាេខពសជ់ាងគៃោះ ១០ 

គគត្ោងគនសងគទៀតគត្ចើៃជាងលយួោៃអាទិភាេខពសជ់ាងគៃោះ ០ 

ការគណ េៃិទុសត្ោបត់្សុក 
 

េិៃទុសត្ោប់ការវាយតនលៃតាលផ្បបចូលរលួគឺផ្នែកគលើេិៃទុជាលធយលសត្ោប់គគត្ោងៃើលួយៗ។ 

េិៃទុក៏អាចរាប់បញ្ចូ លៃូេលទធនលនៃការវាយតនលៃតាលផ្បបចូលរលួ ផ្ដលត្តូេបាៃគធវើគ ើងគោយត្សុកខៃួៃឯងផ្ទទ លន់ងផ្ដរ។  

ត្បសិៃគបើត្សុកបាៃគធវើការវាយតនលៃតាលផ្បបចូលរលួ (សវយ័វាយតនលៃ) ត្កុលវាយតនលៃគួរផ្តេិៃិតយគនទៀងផ្ទទ តក់ារវាយតនលៃ
គៃោះ គោយេិៃិតយគលើលគៅគលើលទធនល ៃងិរូបថ្តផ្ដលបាៃថ្តគៅអំ ុងគេលនៃសវយ័វាយតនលៃ។ 

ការវាយតនលៃតាលផ្បបចូលរលួផ្ដលត្តូេបាៃគធវើគ ើងគោយត្សុក លៃិគរួត្តូេបាៃរាបប់ញ្ចូ លគទ ត្បសិៃគបើ៖ 

 វាគឺជាគគត្ោងលួយកែុងចំគណាលគគត្ោងដូចោែ  ផ្ដលត្កុលវាយតនលៃបាៃគធវើការវាយតនលៃរចួ 
 វាបង្កា ញឲ្យគឃើញយ ងចាសថ់្ន ការវាយតនលៃតាលផ្បបចូលរលួគ ោះលិៃបាៃគោរេតាលៃិតិេធិើត្តឹលត្តូេគទ 
 លទធនលលិៃបាៃកត់ត្តាបាៃត្តឹលត្តូេគទ។ 
សត្ោប់រាលក់ារវាយតនលៃតាលផ្បបចូលរលួផ្ដលគធវើគ ើងគោយត្សុក សូលគណ លធយលភាគេិៃទុសត្ោបសូ់ច ករៃើលយួៗ 
សត្ោប់សវយ័វាយតនលៃ ងំគ ោះ។ 

ប ទ បល់កគទៀត គណ លធយលភាគេិៃទុនៃគគត្ោង ងំេើរផ្ដលត្តូេបាៃវាយតនលៃគោយត្កុលវាយតនលៃ ៃិងលធយលភាគេិៃទុ
ផ្ដលត្តូេបាៃគណ សត្ោបស់វយ័វាយតនលៃ។ 

សូច ករ គគត្ោងទើ ១ គគត្ោងទើ ២ សវយ័វាយតនលៃ 
(លធយលភាគ) 

លធយលភាគ
េៃិទុ 

អតបិរោិ 

អែកទទួលនលអាចបរយិយអំេើគត្ោោះលេៃតរាយផ្ដល
 ក់ទងគៅៃឹងអាកាសធាតុផ្ដលប ោះោលដ់លេ់ួកគគផ្ទទ ល់
កែុងរយៈគេលត្បាឆំ្ែ ចុំងគត្កាយ ៃងិេៃយលអ់ំេើេធិើផ្ដល

    ២០ 



លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ប មូេនិធិបន ស្ ុំាលៅនឹងការប្របរបួេអាកាសធាតស
លដ្ឋយប្អែកលេើេទ្ធអេននការអនសវតត 

គរៀវគៅផ្ណនរំដេីកីារវាយត្នលៃលទធផលនៃការអៃុវត្ត 
 

ឧបរលពៃ័ធ ៦ វិធីសាញ្ជ្រតរស្ោបក់ារវាយត្នលៃតាលផ្បបចូលរលួ 
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គគត្ោងអាចជួយកាត់បៃថយគេតុប ោះោលន់ៃគត្ោោះលេៃតរាយ
គ ោះ 
ការវាយតនលៃរបសអ់ែកទទួលនលគៅគលើគុណភាេនៃការ 
អៃុេតតគគត្ោង 

    ២០ 

គតើគគត្ោងគ ោះគឺជាគគត្ោងផ្ដលោៃអាទិភាេខពសប់ំនុត
សត្ោប់ញ្ជ្សតើឬគទ? 

    ២០ 

គតើគគត្ោងគ ោះគឺជាគគត្ោងផ្ដលោៃអាទិភាេខពសប់ំនុត
សត្ោប់បុរសឬគទ? 

    ២០ 

េៃិទុសរុប      

 



លេខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ប មូេនិធិបន ស្ ុំាលៅនឹងការប្របរបួេអាកាសធាតស
លដ្ឋយប្អែកលេើេទ្ធអេននការអនសវតត 

គរៀវគៅផ្ណនរំដេីកីារវាយត្នលៃលទធផលនៃការអៃុវត្ត 
 

ឧបរលពៃ័ធ ៧ ផ្ផៃការបណដុ ោះបណ្ដដ ល 
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ផ្ផៃការបណដុ ោះបណ្ដដ លរស្ោបវ់គគបណដុ ោះបណ្ដដ ល  

រដេីកីារវាយត្នលៃលូលៃិធិបៃ្ុៃំឹងការផ្ស្បស្បលួអាការធាត្ុផ្ផែកគលើលទធផលនៃការអៃុវត្ត 

 ត្បធាៃបទ សោា រផ្ដលត្តេូការ រយៈគេលត្តេូការ 
១ គតសតលុៃគេលបណេុ ោះបណាេ ល ត្កោសគតសតលុៃ/គត្កាយគេលបណេុ ោះបណាេ ល ៣០  ទើ 
២ ទិដឋភាេទូគៅនៃការវាយតនលៃលទធនលនៃការអៃុេតត បទបង្កា ញជាកលមេធិើ Power Point (១៥ សាៃ យ) ៤៥  ទើ 
៣ ការេិៃិតយគលើលឯកសារផ្ដលត្តូេការ ឧបសលពៃ័ធ ១ ៣០  ទើ 
៤ សូច ករសត្ោប់ផ្នែកទើ ១ (គុណភាេគគត្ោង) 

ការវាយតនលៃគុណភាេបគចចកគទស (ការេិភាក្) 
ឧបសលពៃ័ធ ២ ២០  ទើ 

៥ តារាងេ័ត៌ោៃគគត្ោង (េិៃិតយគលើល) ឧបសលពៃ័ធ ៣ ១០  ទើ 
៦ លំហាត់ជាត្កុល – ការវាយតនលៃគុណភាេគគត្ោង PBCRG  ឧបសលពៃ័ធ ២ 

គំរតូារាងេ័ត៌ោៃគគត្ោង 
គំរ ូDCSC 
គំរផូ្នៃទើហាៃិភយ័នៃគត្ោោះលេៃតរាយ 
ការេិេណ៌ អំេើលទធនលគគត្ោង 

៣០  ទើ 

៧ សូច ករសត្ោប់ផ្នែកទើ ២ ឧបសលពៃ័ធ ២ ១០  ទើ 
៨ ការេិៃិតយគលើលតារាងទៃិែៃ័យ PID ឧបសលពៃ័ធ ៤ ១០  ទើ 
៩ លំហាត់ជាត្កុល - ការវាយតនលៃគុណភាេនៃដំគណើ រការអៃុេតត ឧបសលពៃ័ធ ២ 

គំរូតារាងទិៃែៃ័យ PID 
១០  ទើ 

១០ សូច ករសត្ោប់ផ្នែកទើ ៣ ឧបសលពៃ័ធ ២ ១០  ទើ 
១១ ការេិៃិតយគលើលតារាងអែកទទួលនល ឧបសលពៃ័ធ ៥  ៥  ទើ 
១២ លំហាត់ជាត្កុល៖ តារាងវាយតនលៃគោយអែកទទួលនល ឧបសលពៃ័ធ ២ 

គំរូតារាងអែកទទួលនល 
១៥  ទើ 

១៣ េធិើសាញ្ជ្សតវាយតនលៃតាលផ្បបចូលរលួ បទបង្កា ញជាកលមេធិើ Power Point (១០ សាៃ យ) ៣០  ទើ 
១៤ ការវាយតនលៃតាលផ្បបចូលរលួ៖ លំហាតស់ផ្លេងត ួ សោា រសត្ោប់ផ្លបងសផ្លេងត ួ ៩០  ទើ 
១៥ សូច ករសត្ោប់ផ្នែកទើ ៣៖ សៃទសសៃន៍ៃការបញ្ជ្រា ប 

ការផ្ត្បត្បួលអាកាសធាតុ 
ឧបសលពៃ័ធ ២ ៦០  ទើ 

១៦ សគងេប េត័៌ោៃត្ត ប់ ៃងិការគ្ៃើយតប ឧបសលពៃ័ធ ២ ១៥  ទើ 
១៧ គតសតគត្កាយគេលបណេុ ោះបណាេ ល 

ការវាយតនលៃេគាបណេុ ោះបណាេ ល 
ត្កោសគតសតលុៃ/គត្កាយគេលបណេុ ោះបណាេ ល 
ទត្លងវ់ាយតនលៃេគាបណេុ ោះបណាេ ល 

៣០  ទើ 

១៨ លទធនលគតសតលុៃ/គត្កាយគេលបណេុ ោះបណាេ ល ការេិភាក្ 
ៃិងេ័ត៌ោៃត្ត ប ់

 ៣០  ទើ 

រយៈគេលសរុបនៃេគាបណេុ ោះបណាេ ល ៨ គោ ង 
(១ នថ្ៃកៃៃោះ) 
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