វិ ធីសាស្រ្តតា មដំណាក់កាលររសតកា៉ាសត៊ីសាតោមត វលរខ្់ខ្ែសិ ធនតលរ៍ររ់គម្លាតរាងកាល វម៍ពោលរោ ងកាោសង់រំឡ ោើងកា ិ ធ
ស៊ីម្លគរទ ណាកាឡា តិកាតហែាតនានាម្លួ រម្លសបសាអត៊ីិរាតា មដរ់ខ ម៍ឌរាែដូិទ ណាកាអតកាខ្ំរបាតង ខាកាោរងវោៅអណាើ
ុ កាំណាក់កាលរទ ណាកាអតកា
ំណាក់កាលរទសាវ1
ំណាក់កាលរទសាវ2
ំណាក់កាលរទសាវ3

ំណាក់កាលរទសាវ4

ែសជាជតរកាហា
តិភ័ មព តកា*

សតតា ោៅផ្ទ ះវោហង ខ្ែទ ណាត៊ីមភាល

សតតា ោៅផ្ទ ះវោហង ខ្ែទ ណាត៊ីមភាល

សតតា ោៅផ្ទ ះវោហង ខ្ែទ ណាត៊ីមភាល

ចាសកាោផ្ដ ងដលរែបាែត័ ទ់កាទកាជាស្រ
នរ៍ពោើងកា ិ ធ វ
ជាដួ លររ់គម្លាតរាងកាល
ចាសកាោផ្ដ ងដត់ដែ ភាល់ដគតតា ទ ណាកាអតកា
ោើងកា ិ ធ

លរ់ដគតតា

លរ់ដគតដ ោៅខាកាោែៅផ្ទ ះដួ ចណាតួតវ
(លរែសា កាវលរោតស្រទវ
លរ៉ា ់ូ តោហាគរវលរជិះទូ ់វ
លរោើងកាភន ណា)

លរ់ដគតដ ោៅខាកាោែៅផ្ទ ះខ្ំរាត
ដត៊ីតសពា់កាល័តធចណាតួតវ5វ
នា់កាឬរាិចជាកាោតះវ
ោែៅលសាែម្លួ ស្រររសតកាអន់វ(លរោបាះជណារ៊ីុំវ
លរោរកាោរងោនន រមគចកាវជាោំងដ)

លរែសដូ រផ្្ុណាវ

-វាែត

-វត់ដែ ភាល់សាឡាជាែ់ ុដោែៅស្ររវ
(ាតដត៊ីតសវ៥០វនា់កាឬរាិចជាកាោតះ)
-វ
ទសា់ខ្តត កា់ដគតតា ែរាូិាតដត៊ីតសរាិចជាវ
<៥០%វនតទណាហណាផ្ទុ់វ(់ខ្តត កាហារាកាែបា៍វ
អាកាខ្ហរទឹ់ស្រនរ៍ពវជាោំងដ)
- ់សាឡារ់ខ ៍ពអាជសាលោោ ាែតលរចូ
ររ ួដលសាអន់ទតសនាវ(់សាឡាែសកណាកាោតះវ
់សាឡាោសតបរវជាោំងដ)
អត៊ីញ្ញារាឱ្យាតលរែសដូ រផ្្ុណាខ្ំរា
អត៊ីញ្ញារាឱ្យាតលរែសដូ រផ្្ុណាខ្ំរា
តដត៊ីតសដិតោរងតលសាវ50វនា់កា
តដត៊ីតសោែចងតជាកាវ50វនា់កា
ចាសកាោផ្ដ ងដលរោីវ ងំណាោ៍ងរដិតចាណាបាចកាោើង
សតតា លរោីវ ំ
ង ណាោ៍ងរដិតចាណាបាចកា
កាិ ធ

ែសដូ រផ្្ុណាដត៊ីតសោែៅែម្លួ ស្រររសតកាអន់ដួ
តបាតាហរដិតឱ្យោរងតលសាវ5វនា់កា
លរោីវ ងំណាោ៍ងរ
លរោីវ ងំណាោ៍ងរចាណាបាចកាតិកាលរោីវ ំ
ង ណាោ៍ងរ
លរោីវ ងំណាោ៍ងរចាណាបាចកាតិកាលរោីវ ំ
ង ណាោ៍ងរ
ដិតចាណាបាចកាាត់ែដិរាតែាសកាំណាក
ដិតចាណាបាចកាាត់ែដិរាវ
់កាលរទសាវI
តែាសកាត់ដែ ភាលខ្ំរែរាូិអត៊ីញ្ញារា់នុ
កាំណាក់កាលរទសាវIវតិកាទសាវII
អាជសាិ់ដែ /តិ
-វអាជសាិ់ដែ តណាខាតកាៗោសង់ំណាោ៍ងរលរ
-វផ្រិរា់ដែ ខ្ំរោៅតរកា
-វោភាជតសា ោឡត/ោរាៀដែស្រែរាូិាតវ
-វ់ត ឹសងែរាសា
ោោជ់
- តណា៍កាកាាតែស្រសកាខ្ំរែរាូិមដរ់ខ
-វំណាក់កាលរស្រកាតកាកាសខ្តែ ដ
-វ់ខ្តត កាែសម្លណារា្តតា សា
<75%វ
៍ពិ ធតិចឆ័ ខ្ំរបាតែលដោែលៀកា
-វោត៉ាសោែដងលរ់នុកាផ្ទ ះ/មដផ្ទះវ
-វែលឹរាតាិលរ៍រ់សាឡាីណាៗ
នតទណាហណាផ្ទុ់ដត៊ីតស/ចណាតួតរា៊ីខ្ំរដិត
-វលរោដងរោទតភាល
(ោត៉ាោដោោះវោត៉ាតាារាផ្ទ ះវជាោំងដ)
- ចាសកាោផ្ដ ងដលរោ់កាស៊ីម្លគរិ់ចូ រលរ
ោរងតលសាវ10
- លររ់ការែ តតា /ោត តតា ់ដគតតា /ទូ
-វលររ់កាង វ
ោឡតខ្ំរាែតលររ ឹរារាបិរាោើងកា ិ ធ វ
- រាណាសតកាបារោៅ់នុកាោភាជតសា ោឡត/
់/ោតររាកាោរងផ្ល ិូ រណា
(លរទិ ោៅ់នុកាហាកាែរាូិបាតអត៊ីញ្ញា
ស៉៊ីខ្តតា ែរាូិសតតា អត៊ីិរាតា លររ់គម្លាតរាងកា
ោរាៀដែស្រែរាូិាតវ25%វ
-វលររ់កាង វ
រាោោ ាតលររ ឹរារាបិរា)
ល តិកាអនាដ័ រា
នតទណាហណាផ្ទុ់ដត៊ីតស
(លរ់៊ីដែ៉កាកាោិចមច សកាមដចិោ្ច ងដផ្ល ិូ )
-វអចរតែទលយ
-វោងកាភាល តតា ែរាូិាតវ<50%វ
-វលរលាការែ តតា
-វ
នតទណាហណាផ្ទុ់ដត៊ីតស
-វអន ់សោ៍ដងរតរាវ ចិ្ចឹដ
ោត៉ា់ដែ ជណានា /អាជសាិ់ដែ ោៅលរ ធោ
- ោត៉ារោឡភិបារខ្ំរែរាូិជួ សទរកាដ៊ីម
រ័ វ
ជាដួ អរាិែិជតវ
(ទូ រម្លដនាម្លដតរោៅខ្រាែរាូិបាតោរង់ទឹ (លរសោែដងលរងារមដទូ រតលទ ោៅខ្រាែរាូ
់ចិរាតាខាតកា
ណា )
ិបាតោរង់ទឹ់ចិរាតាខាតណាកា)
-វ
-វសក
ា រ័
ហាកាោីវ ងត់កាតិកាែ់ច់/ហាកាលរាកាត់កា -វស្ររដតទ សារ
-វតាាកាលរតរាវ ចិ្ចឹដ
- ងរកាត់ដែ ភាលអាជសាិ់ដែ ោផ្សកាៗោទៀរា
-វោភាជតសា ោឡត/ោរាៀដែស្រែរាូិាតវ
ខ្ំរដិតទតកាបាតោរង់ោើងកាវ
<50%វ
ោរង់ខ្រកាខ្រា់ត ឹសងែរាសាតិកាែលឹរាតាិលរ៍រ
នតទណាហណាផ្ទុ់ដត៊ីតស/ចណាតួតរា៊ីខ្ំរដិត
ខ្ំរាតដត៊ីតសោរងតលសាវ50វនា់កា
ោរងតលសាវ5វ(ហាដអកាគុ ់ខ្តត កាបារ)
*វែសជាជតរកាហាតិភ័ មព តកាសចចុសបតន ែរាូិបាតចារាកាទ៊ី់ោោ វCDCវថា វជាអន ់ខ្ំរាតអា ចា
៊ី សកាលសាវ65វឆ្នណាោើងកាោៅវជាដត៊ីតសែម្លសកាិ ័ ខ្ំរាតសញ្ញាត៊ីមភាលវ
(ជាលិោតតខ្ំរដិតបាតែម្លសកាែម្លកាឱ្យរា )វរ ួដាតអន ់ខ្ំរាតជណាកាឺតួរាង៊ីនណា រសឬជណាកាឺហឺរា់ែដិរាដីយដំរកាីងតកាវជាអន ់ខ្ំរាតជណាកាឺោសះំូ កាីង តកាីងរវជាអន ់ខ្ំរាត់ោដគ ែសល័តធភាលស្រ៊ីវណា
ឺ រាកាីងតី
ឺ ែដកាោនាដង៊ីនណា រសខ្ំរ់ណាល៊ីកាទទួ រលរលាកាឈាដវតិកាជាអន ់ខ្ំរាតជណាកាឺោែត ងដវ
ជាអន ់ខ្ំរាតជណាកាន
កា ង រវជាអន ់ខ្ំរាតជណាកាឺទឹ់ោនាដខ្ផ្ា ដវជាអន ់ខ្ំរាតជណាការា
ែលដទ ណាកាជាដត៊ីតសខ្ំររតកាោៅ់នុកា់ខ្តត កាោដងរខ្ែឬ់ខ្តត កាខ្ែទ ណារ ពោលរខ្ិកា

KHMER (ខ្មែ រ) - KM

