
 
ស្តងដ់ារអេកូអេស្ចរណ៍អាស្ ៊ីស្ម្រាប់េ៊ីស្នាកអ់ាម្រស្យ័ (AE S A) 

ថ្ងៃទី ២៤ ខែ កកកដា ឆ្នាំ២០១៩ 
 
I. និរនតរភាព 
១). ការពាយាមទៅទ ើសម្ភារជារួម 
  កខណៈវិនិច្ឆ័យ AESA សូច្នាករការប្រតិរតតិ 
១.១-១ ត ើអ្នកមានប្រព័នធចិរភាពយូរអ្ង្វែវជាទប្រវ់

សំតេរ ង្ែលសដីពី ររិស្ថាន សវគរ វរបធរ៌ 
សែឋកិចច គុេភាព សិទធិរនុសស សុខភាព 
សុវ ថិភាព ហានិភ័យ និវ ប្គរ់ប្គវវិរ តិត ោះ
ផ្សាយ ប្ពរទំវែឹកនកំារតធែើឲ្យប្រតសើរត ើវ
ជារនតរនារ់ សកដិសរតៅនឹវទំហំនិវកប្រិ 
វាង្ែរឬតទ? 

 ប្រព័នធប្គរ់ប្គវតោយចិរភាពកឺ នក ់ប្ា
ចាស់លាស់។ 

 ប្រព័នធប្គរ់ប្គវតោយចិរភាពតកាោរទំវ ររិស្ថាន 
សវគរ វរបធរ៌ សែឋកិចច គុេភាព សិទធិរនុសស 
សុខភាព និវ រញ្ហាសុវ ថិភាព។ 

 ប្រព័នធប្គរ់ប្គវតោយចិរភាពរួររញ្ចូលទំវការ
គិ គូរពីការប្គរ់ប្គវហានិភ័យនិវវិរ តិ។ 

 ភសដុាវជាឯកស្ថររង្ហាញពីការអ្នុវ តប្រព័នធ
ប្គរ់ប្គវតោយចិរភាព។ 

 ប្រព័នធប្គរ់ប្គវតោយចិរភាពរួររញ្ចូលនូវ
ែំតេើរការារោនតលើភាពរីកចតប្រើនរនតរនារ់
តៅការការប្រ ិរ តិតោយចិរភាព។ 

១.១-២ ត ើអ្នក នែឹវពីផ្សលរ ោះពាល់រនដលរកពី
សមាារររស់អ្នក តហើយពាយារកា ់រនថយវា
តោយតធែើង្ផ្សនការ ឬ ការកា ់រនថយារ
តោលតៅង្ែរឬតទ? 

ប្រតភទននផ្សលរ ោះពាល់ប្ ូវ នក ់កនុវរញ្ជី ប្ពរទំវ
 នតរៀរចំង្ផ្សនការ និវ អ្នុវ តតែើរបីកា ់រនថយវា។ 

១.១-៣ ត ើអ្នកមានការប្គរ់ប្គវទំនួលខុសប្ ូវចាស់
លាស់ចំតពាោះរញ្ហាររិស្ថានង្ែរឬតទ? 

រូរវនតរុគគលឬ ួនទីប្ ូវ នចា ់ាំវតោយមាន
ទំនួលខុសប្ ូវចាស់លាសត់លើរញ្ហាររិស្ថាន។ 

១.១-៤ ត ើអ្នក នអ្នុវ តារចារ់និវតោល
នតយា យររិស្ថានចុវតប្កាយង្ែលតប្រើ
ចំតពាោះសមាារររសអ់្នកកនុវថ្នាក់ ំរន់ ថ្នាក់
ជា ិ និវ ថ្នាក់អ្នតរជា ិង្ែរឬតទ? 

ពិនិ យរាល់ឆ្ាំប្ វ់ចំេុចណាអាចតធែើតៅ ន ឬ ពិ
និ យតរើលកាលររិតចេទចុវតប្កាយតែើរបីពិនិ យរកកំង្េ
ចុវតប្កាយ។ 

១.១-៥ ត ើអ្នការោននិវរញ្ហាក់តោលនតយា យ
ចិរ-ភាពររស់អ្នករួយឆ្ាំរដវឬតប្ចើនជាវតនោះ
តែើរបីធាន នថ្នសករមភាពអ្នគ មាន
ប្រសិទធ-ភាពខពស?់ 

ារោននិវរញ្ហាក់តោលនតយា យចិរភាពថ្នត ើថ្មី
ឬតទ និវ ចុោះកាលររិចេទតពលមានសករមភាព។ 

១.១-៦ ត ើអ្នករង្ហាញតោលនតយា យចិរភាពររស់
អ្នកជាស្ថធារេៈឬតទ? 

រង្ហាញឬោក់តោលនតយា យចិរភាពឲ្យមានតៅ
កង្នែវង្ែលត ើញែូចជា កង្នែវទទួលតភញៀវ និវ កនុវ
រនទរ់ ។ 



១.១-៧ ត ើអ្នករតប្វៀនតោលនតយា យចិរភាពែល់
នតយាជិកររស់អ្នករួយឆ្ាំរដវឬញឹកជាវតនោះ
តែើរបីអ្នុតលារតពញតលញារ ប្រូវការ
ឬតទ? 

រកាកាលររិតចេទនិវត្មោះអ្នកង្ែលទទួលការ
រតប្វៀន ារមា ិកាននរញ្ហាចិរភាព។ 

១.១-៨ ត ើអ្នកតោរពចារ់ការង្ហរ ផ្សដលរ់រិស្ថាន
ការង្ហរប្រករតោយសុវ ថភិាព និវយា៉ាវ
តហាចណាស ់ផ្សដល់តរៀវ សរ៍ប្ទប្ទវ់ជីវភាព 
(Living wage) ង្ែរតទ?  

តរៀរចំឯកស្ថរចារ់ការង្ហរជា ិ/ ំរន់និវតរៀវ សរ ៍  
អ្របររិមា។ សរួនតយាជិកររសអ់្នកថ្នត ើររិស្ថាន 
ការង្ហរសុវ ថភិាពប្ ូវ នផ្សដល់ជូនឬតទនិវអ្ែីង្ែលប្ ូវ
តធែើឲ្យប្រតសើរត ើវ។ 

១.១-៩ ត ើអ្នកជួយតោោះប្ស្ថយរញ្ហាសខុភាព សុវ ថិ-
ភាព សិទធិរនុសស ការប្គរ់ប្គវហានិភ័យនិវ
វិរ តិថ្មីៗ ប្ពរទំវចារ់និវតោលនតយា យ
ការង្ហរង្ែលទក់ទវនឹវររិកាាររសអ់្នកង្ែរ
តទ? 

ក ់ប្ាទុកតៅតពលមានកំង្េចុវតប្កាយ។ 

១.១-១០ ត ើអ្នកផ្សដលក់ាររេោដោះរណាាល ការចវហុល
រង្ហាញផ្សែូវ រទពិតស្ថធន៍ និវកាលានុវ តភាព
តែើរបីភាពតជឿនតលឿនែល់ ួនទីនិវទំនួល
ខុសប្ ូវររសពួ់កតគតទៀវទ ់ែលន់តយាជិក 
តោយរួររញ្ចលូទំវសិទធិរនុសស ប្ពរទំវ 
រញ្ហាប្គរ់ប្គវហានិភ័យនិវវិរ តិង្ែរឬតទ? 

ក ់ប្ាទុកប្រវ តិការរេោដោះរណាាល/ការចវអុលរង្ហាញ
ផ្សែូវ/រទពិតស្ថធន៍/កាលានុវ តភាព។ 

១.១-១១ ត ើរុគគលិកររសអ់្នកចូលរួរជារួយការអ្ភិវឌ្ឍ
និវការអ្នុវ តននប្រព័នធប្គរ់ប្គវតោយចិរភាព
ង្ែរឬតទ? 

ក ់ប្ាពីកា ពែកិចចនិវការចា ់ង្ចវទំនួលខុសប្ ូវ។ 

១.១-១២ ត ើសមាារផ្សសពែផ្សាយនិវទំនក់ទំនវទីផ្សារ
ររសអ់្នកប្ ឹរប្ ូវនិវមាន មាាភាពចំតពាោះ
ប្រ ិរ តិការប្ពរទំវផ្សលិ ផ្សលនិវតសវាករម 
តោយរូករួរទំវការទរទរចិរភាព តោយ
រិនសនាតលើសពីអ្ែីង្ែលអាចផ្សដលជូ់ន ន
ង្ែរឬតទ? 

ង្សែវរកភាគីទី៣ តែើរបពិីនិ យតរើលភាពប្ ឹរប្ ូវ និវ 
 មាាភាព។ 

១.១-១៣ [ការចូលរួរពីតោលតៅតទសចរេ៍] 
ត ើររិកាាត ែ្ើយ រនឹវង្ផ្សនការតទសចរេ៍
ប្រករតោយនិរនតរភាព និវ ការប្គរ់ប្គវតៅ
តោលតៅតទសចរេ៍ ចំតពាោះកង្នែវង្ែល
អំ្តណាយផ្សលមានង្ែរតទ? 

រាយត្មោះស្ថារ័នពាក់ព័នធ និវ ការពិព័េ៌នពីទំនួល
ខុសប្ ូវ។ 

 
២) ការពាយាមច្ាំទ ោះ កខណៈវិនិច្ឆ័យនីមួយៗ 

 កខណៈវិនិច្ឆ័យ AESA សូច្នាករការប្រតិរតតិ 
១.២-១ អាហារនិងទេសជ្ជៈ 

ត ើអ្នការោនតលើប្រតភទនិវររិមាេ
សំេល់តលើសពីអាហារនិវតភសជជៈ (ឧ. 
សំរកតវចខចរ់ និវ សំរារកនុវរនទរ់) តែើរបី
កា ់រនថយនិវង្កនចនត ើវវិញតោយការ

 អាប្សយ័តលើររិមាេ, ារោនសំេលអ់ាហារ
និវតភសជជៈប្រចានំថ្ៃឬប្រចាងំ្ខ។ 

 ែឹវពីភាគរយននររិមាេង្កនចនត ើវវិញ និវ/ឬ 
តធែើជាកំរ ុសត។ 



កំេ ់តោលតៅចាស់លាស់ និវ ង្ផ្សនការ
ប្គរ់ប្គវសំេលង់្ែរឬតទ? 

 រតវកើ និវរនាន់សរ័យង្ផ្សនការប្គរ់ប្គវ
សំេលជ់ាប្រចាំ។ 

១.២-២ សាំណ មិ់នខមនអាហារនិងទេសជ្ជៈ 
ត ើអ្នការោនតលើប្រតភទនិវររិមាេ
សំេល់តលើសពីអាហារនិវតភសជជៈ (ឧ. 
សំរកតវចខចរ់ និវ សំរារកនុវរនទរ់) តែើរបី
កា ់រនថយនិវង្កនចនត ើវវិញតោយការ
កំេ ់តោលតៅចាស់លាស់ និវ ង្ផ្សនការ
ប្គរ់ប្គវសំេលង់្ែរឬតទ? 

 សមាារែូចជាកញ្ចរ់ររិកាានិវកាែូ សំរារកនុវ
រនទរ់ ែរនិវកំរ ុវ ថ្មពិល ស្ថរ ូ ។ល។ គឺប្ ូវពិ
និ យារោនចំនួនររសវ់ា។ 

 ង្ញកប្រតភទនិវង្កនចនត ើវវិញ/ការតប្រើត ើវវិញ 
(recycling/upcycling) ប្ ូវ នជំរុញ។ 

 រតវកើ និវរនាន់សរ័យង្ផ្សនការប្គរ់ប្គវ
សំេលជ់ាប្រចាំ។ 

១.២-៣ ថាមព និងទឹក 
ត ើអ្នក នតធែើសវនករមថ្នរពលនិវកេ ់
ង្ផ្សនការរឹវមាំ ប្ពរទំវកំេ ់តោលតៅកា ់
រនថយការតប្រើប្ សថ់្នរពល (អ្គគិសនី តប្រវ
ធៃន់ ហាាស ។ល។) ង្ែរឬតទ? 

 រតវកើ រញ្ជសី្ថរតពើភេឌរាលរ់រិកាាអ្គគិសនីទំវ
អ្សា់ររនទរ់និវអ្ោរ តោយមានចំនួនររិកាា 
 ប្រូវការគី ូវា  ់តមា៉ាវ និវ តមា៉ាវប្រ ិរ តិការ។ 
រញ្ជែូីចោាក៏នឹវប្ ូវតធែើចំតពាោះតប្រវនិវហាាស។ 

 កំេ ់ង្ផ្សនការរឹវមាំនិវតោលតៅកា ់រនថយ។ 
១.២-៤ ត ើអ្នកវាយ នរែហានិភ័យទឹកនិវែឹវពី

ររិមាេ ប្រូវការទឹក ប្ពរទំវារោន
គុេភាពប្រប្ពឹ តិករមទឹកតែើរបីធានតោលតៅ
និវង្ផ្សនការរឹវមាំសរររយប្ ូវ នោក់ឲ្យកា ់
រនថយររិមាេនិវសប្មាលែលក់ារ ែ្វតរាគ
តផ្សសវៗង្ែរឬតទ? 

 តៅកង្នែវង្ែលមានហានិភ័យទឹកខពស់ តោល-
ការេ៍ង្ថ្ទំទឹការររិរទប្ ូវ នពិនិ យនិវ
ោក់ឲ្យអ្នុវ ត។ 

 ែឹវពីប្រភពនិវររិមាេ ប្រូវការទឹករូករួរទំវ
ទឹករ ូរ ៊ីតេ សទឹវរង្វែ អ្េោូវ អាវសតុកទឹកតភែៀវ 
និវទីរញ្ចរ់ររស់វាតទោះជាប្ ូវ នតធែើប្រប្ពឹ តិករម
ឬោមនក៏តោយ។ 

១.២-៥ ការជាវថ្រតងនិងគីមី 
ត ើអ្នកមានតោលការេ៍ជាវនរ វង្ែល
តប្ជើសទិញផ្សលិ និវអ្នកផ្សគ ់ផ្សគវ់ង្ែលមាន
លកខេៈជួយររិស្ថាន, តៅនឹវកង្នែវ, និវ 
ពាេិជជករមតសមើភាព តពលណាង្ែលអាចរក
 ន និវគុេភាពលអ ប្ពរទំវកា ់រនថយ
ររិមាេជាវតោយកំេ ់តោលតៅនិវ
ង្ផ្សនការរឹវមាំឬតទ? 

រតវកើ តោលការេ៍ជាវនរ វតោយមានតោលតៅនិវ
ង្ផ្សនការរឹវមាំ។ រុខទំនិញប្ ូវ នង្េនំតៅង្ផ្សនកទី V 
រ ុង្នតសុំរញ្ចលូរាល់ររសណ់ាង្ែលជាឯកលកខេ៍ 
(unique) សប្មារ់ ំរន់ររស់អ្នក (ឧ. ចវកឹោះ និវ 
រំពវ់រឺ )។ 

១.២-៦ ត ើអ្នកែឹវពីររិមាេគីរី ( ិេឃា ,  េ
កឃា , ផ្សលិ ផ្សលសប្មារ់សមាា  ។ល។) 
តហើយកំេ ់តោលតៅនិវង្ផ្សនការរឹវមាំ
តែើរបីកា ់រនថយការតប្រើប្ សធ់ា ុគីរីនិវ
ធានការរំពុលររិស្ថានកនុវកប្រិ ទរឬតទ? 

រតវកើ រញ្ជកីារធា ុគីរីនិវតោលរំេវននការតប្រើ-
ប្ ស ់។ កំេ ់តោលតៅកា ់រនថយ ប្រូវការ និវ/ឬ 
ង្សែវរកជតប្រើសង្ែលោមនគីរី។ 

 
៣). ការលាតប្តដាងព័ត៌ម្ភននិងទាំនាក់ទាំនងទដាយចិ្រភាព 

 កខណៈវិនិច្ឆ័យ AESA សូច្នាករការប្រតិរតតិ 
១.៣-១ ការលាតប្តដាងព័ត៌ម្ភន 

ត ើអ្នកផ្សដលព័់ ៌មានសដីពីតោលនតយា យ
តោយចិរភាព, សករមភាពនិវការអ្នុវ តតៅ

តោលនតយា យតោយចិរភាពប្ ូវ នោក់ជូនជា
ស្ថធារេៈ ប្ពរទំវសករមភាពអ្នុតលារារតោល
នតយា យក៏ប្ ូវ នចុោះរញ្ចូលផ្សវង្ែរ។ 



នែគូពាក់ព័នធ រួរទំវអ្ ិថិ្ជននិវអ្នកផ្សគ ់ផ្សគវ់ 
តហើយង្សែវរកការោំប្ទពីពួកតគង្ែរឬតទ? 

១.៣-២ អតិងិជ្ន 
ត ើមានប្រព័នធារោនប្រករតោយប្រសិទធ-
ភាព និវ ែ្ុោះរញ្ហចំវពីរ ិត ែ្ើយ រពីអ្ ិថិ្ជន 
តហើយតធែើសករមភាពង្ក ប្រូវង្ែរឬតទ? 

រង្ហាញប្រព័នធគំរូសប្មារ់តោោះប្ស្ថយរញ្ហានិរនតរភាព
ឋិ កនុវការសនាររសអ់្នក។ 

១.៣-៣ ត ើអ្នកផ្សដលឬ់សប្ររសប្រួលករមវិធី/ែំតេើរ
ករានតទក់ទវនឹវតអ្កូតទសចរេ៍កនុវ ំរន់
ឬតទ? 

យល់ែឹវពីទសសនទនតអ្កូតទសចរេ៍និវផ្សដលក់រម-
វិធីតអ្កូតទសចរេ៍តោយផ្ទាលឬ់តោយប្រតយាល។ ចូរ
ប្កត កតរើលតទសចរេ៍សហគរន៍ប្រករតោយ
ទំនួលខុសប្ ូវ និវ ភាាក់ង្ហរតទសចរេ៍តៅនឹវកង្នែវ
ជាជតប្រើសរង្នថរ។ 

១.៣-៤ ត ើអ្នកផ្សដលក់ារទសសនចរេ៍តប្កាយឆ្ក
តែើរបីរង្ហាញពីការប្គរ់ប្គវនិវការអ្នុវ ត
តោយចិរភាពង្ែរឬតទ? 

ង្េនពីំការអ្នុវ តតោយចិរភាពររស់អ្នកតោយការ
ផ្សដលក់ារទសសនចរេ៍។ 

 
II. អាហារនិងទេសជ្ជៈ 
១). ការកាត់រនថយនិងការខកថ្ច្ៃទ ើងវិញថ្នសាំណ អ់ាហារ 

 កខណៈវិនិច្ឆ័យ AESA សូច្នាករការប្រតិរតតិ 
២.១-១ ត ើអ្នកអ្នុវ តលទធករមង្ែលមានប្រសិទធភាព

ឬតទ? 
រតវកើ ការជាវនិវលទធករមង្ែលមានប្រសិទធភាព 
តោយផ្សដល់ជូនតៅនឹវកង្នែវ តហើយតផ្ទោ តលើការអ្នុវ ត
ង្ែលមានទំនួលខុសប្ ូវលអ។ 

២.១-២ ត ើអ្នកមានប្រព័នធប្គរ់ប្គវអ្ែីង្ែលសលនិ់វ
សំេលអ់ាហារតហើយឬតៅ? 

រតវកើ ឲ្យមានការតប្រើសំេលអ់ាហារលអ តោយការតធែើ
ជាកំរ ុសត និវ/ឬ ជាចំេីស ែ ។ល។ ង្កង្ប្រវាជា
ធនធានរួយ។ 

២.១-៣ 
ជតប្រើស 

ត ើអ្នកតប្ចាោះទឹកឬសរៃួ សំេលអ់ាហារតែើរបី
កា ់រនថយររិមាេង្ែរឬតទ? 

កា ់រនថយររិមាេនិវទរៃន់សំេលអ់ាហារតោយ
ការតប្ចាោះទឹកឬសរៃួ ។ 

២.១-៤ ត ើអ្នកតប្រើត ើវវិញឬង្កនចនត ើវវិញតប្រវឆ្
មានប្រសិទធភាពឬតទ? 

ប្រសិនជាអាច តប្រើតប្រវឆ្ង្ែលតប្រើរួចជាឥនធនៈរថ្-
យនតឬជាស្ថរ ែំុូ។ 

២.១-៥ ត ើអ្នកមានតោលនតយា យតលើររិកាាង្ែល
តប្រើរួចតចាលង្ែរឬតទ? 

ត ើមានតោលនតយា យង្ែលតកាោរតលើ រំពវ់រឺ , 
ស្ថារប្ពាជ័រ, ចវកឹោះ និវ កញ្ចរ់អាហារង្ែរឬតទ?  
តចៀសវាវការតប្រើផ្ទាសទិកតប្រើ នង្ រួយតលើក។ 

 
២). ការជាវអាហារ 
  កខណៈវិនិច្ឆ័យ AESA សូច្នាករការប្រតិរតតិ 
២.២-១ ត ើអ្នកចូលចិ តទិញទំនិញសរីរាវគ និវ 

ផ្សលិ ផ្សលកសិករមង្ែលមានគឺរីទរឬោមន
គីរីជាវឬយា៉ាវណា? 

រតវកើ រញ្ជអី្នកផ្សគ ់ផ្សគវ់ររស់អ្នកនិវពិនិ យជារួយពួក
តគជាប្រចាំតែើរបីជួយឲ្យែឹវពីជតប្រើសររស់អ្នក។ 

២.២-២ ត ើអ្នកចា ់អាទិភាពចំតពាោះផ្សល ិផ្សលកនុវ
ប្សុក ពាេិជជករមតសមើភាព និវ អាហារកនុវ   
រែូវ តៅតពលង្ែលអាចរក ននិវមានគុេ
ភាពលអង្ែរឬតទ? 

កនុវរញ្ជីទំនិញទំវអ្សរ់រស់អ្នក ង្សែវរកថ្នរួយណា
ទិញពីកនុវប្សុក ពាេិជជករមតសមើភាព ឬ ាររែូវ។ 
ទិននន័យោំប្ទែូចជាភាគរយប្រចាងំ្ខគឺចា ់ទុកថ្ន 
ារោន នលអ។ 



III. ការប្គរ់ប្គងសាំណ  ់និង ការខកថ្ច្ៃទ ើងវិញ 
 
១). ទសវាកមមរនទរ់ 

 កខណៈវិនិច្ឆ័យ AESA សូច្នាករការប្រតិរតតិ 
៣.១-១ ត ើអ្នកកា ់រនថយការផ្សដលជូ់នកញ្ចរ់ររិកាា

ង្ែលតប្រើរួចតចាលង្ែរឬតទ? 
រតវកើ រញ្ជីររកិាាតប្រើរួចតចាលង្ែលផ្សដល់ជូនររស់អ្នក 
ឧ. ប្ចាសែុសតធមញ ស្ថរ ូែំុ ប្កាស ។ល។ 

៣.១-២ ត ើអ្នកកា ់រនថយកញ្ចរ់ឬតទ? រិនខចរ់ប្ ួយោារាល់ររិកាា ឬ តលើសមាារង្ែលរិន
ចាំ ច់ ។ 

៣.១-៣ ត ើអ្នកជំរុញឲ្យអ្ ិថិ្ជនយកសមាារតប្រើកនុវ
រនទរ់ទឹករកខែួនឯវង្ែរឬតទ? 

ប្ចាសែុសតធមញ ឡារតការ ។ល។ 

៣.១-៤ ត ើអ្នកតប្រើែរ ញ់/ែរធរមាង្ែលប្ចកត ើវ
វិញតែើរបីតចៀសវាវការតប្រើែរត ោះតចាលឬ
យា៉ាវណា? 

ស្ថរ ូកក់សក់ ង្ប្កររនទន់សក់ ស្ថរ ូែំុ ង្ជលែុសខែួន 
។ល។ 

៣.១-៥ ត ើអ្នកមានការជូនែំេឹវជាជតប្រើសែលត់ភញៀវ
តោយរិន ច់រដូរកប្មាលពូកនិវកង្នសវ
ចំតពាោះតភញៀវរយៈតពលង្វវង្ែរឬតទ? 

តសវាករមង្ែលរិទតចាលអាចោក់ាំវតៅកនុវរនទរ់។ 
ជំរុញវាតៅតពលពិនិ យចូល ឬ តពលកក់ាររយៈ    
សំតេរឬផ្ទាលម់ា ់តៅតពលណាតធែើ ន។ 

៣.១-៦ ត ើអ្នកង្ញកនិវង្កនចនសំេលង់្ែលកាន់ចូល
ង្ែរឬតទ? 

រេោដោះរណាាលអ្នកតរៀរចំរនទរ់ឲ្យតចោះង្ញក ឬផ្សដលធុ់វ
សំរារតប្ចើនតៅកនុវរនទរ់។ ង្កនចនត ើវវិញឲ្យ នតប្ចើន
ារង្ តធែើ ន។ 

៣.១-៧ ត ើអ្នកជួសជុលនិវង្កលរអតប្គឿវសង្ហារិរកនុវ
រនទរ់តភញៀវ (ង្ប្គ តៅអី្  ុ ។ល។) សប្មារ់តប្រើ
យូរអ្ង្វែវង្ែរឬតទ? 

រការូរភាពទុក ឬ ក ់ ុកកនុវរញ្ជីស្ថរតពើភេឌ។ 

 
២). ទីតាំងរដ្ឋបា /ទីតាំងទូទៅ/ឃ្លាំង 

 កខណៈវិនិច្ឆ័យ AESA សូច្នាករការប្រតិរតតិ 
៣.២-១ ត ើង្ញកប្កោសនិវង្កនចនត ើវវិញតទ? ប្កោសរា រ កាង្ស  ទសសនវែដី ប្កោសរឹវ (កា ុវ) 
៣.២-២ ត ើអ្នកង្ញកសមាារង្ែលអាចង្កនចនត ើវវិញ

ង្ែរឬតទ? 
ង្ញកែរផ្ទាសទិក PET កំរ ុវតភសជជៈ ែរង្កវ និវវ ថុ
ផ្សទុកែនទតទៀ ជាង្ផ្សនកៗ រួចតធែើការង្កនចនត ើវវិញតៅ
តពលមានលទធភាព។ 

៣.២-៣ ត ើអ្នកតប្រើការថ្ ចរែវទំវសវខាវង្ែរ
ឬតទ? 

ប្កោសង្ រួយចូលកនុវមា៉ាសុីនថ្ ចរែវ 

៣.២-៤ ត ើអ្នកកា ់រនថយការតវចខចរ់តៅកនុវឃាាំវ ឬ 
ហាវកាែូង្ែលឋិ ការររិតវេររសអ់្នកង្ែរ
ឬតទ? 

ជំរុញឲ្យតភញៀវយកថ្វ់យាររកផ្ទាល ់តហើយប្រសិនជា
ោមន ផ្សដលថ់្វ់ង្ែលផ្សលិ ពីអ្នកប្សុកតហើយរិនង្រនជា
ផ្ទាសទិក។ 

៣.២-៥ ត ើអ្នកតចៀសវាវរិនលក់ តធែើពាេិជជករម ឬ 
ាំវរង្ហាញវ ថុប្រវ តិស្ថប្សតនិវរុរាេ តវៀរ
ង្លវង្ ទទួលការអ្នុញ្ហា ពីចារ់កនុវប្សុក
និវចារ់អ្នតរជា ិង្ែរឬតទ? 

ពិនិ យតរើលវ ថុសិលបៈទំវអ្សត់ៅកនុវទីាំវអ្ោរ
ង្ែលជាករមសិទធិប្សរចារ់។ 

 
 
 



៣). ទីតាំងទាំងមូ  
 កខណៈវិនិច្ឆ័យ AESA សូច្នាករការប្រតិរតតិ 

៣.៣ ត ើអ្នកមានង្ផ្សនការប្គរ់ប្គវសំេលរ់ឹវ 
តហើយត ើ នអ្នុវ តឬតទ? 

ង្ញកនិវតចាល អំ្ពូលង្រ ប្ , អំ្ពូល LED រូល, ថ្ម
ពិល  នប្ ឹរប្ ូវ។ តចាលទូទឹកកក និវ មា៉ាសុីន
សប្រួលសី ុេាភាព (HVACs) ប្ ឹរប្ ូវាររយៈ
និសារេករម HCFC។  

៣.៤ ត ើការផ្សដល់ប្រព័នធអ្នរ័យជារូលោានររស់
អ្នករិនរំពុលររិស្ថានឬយា៉ាវណា? 

រិនរវកឲ្យមានផ្សលរ ោះពាល់តោយស្ថរសំេលត់សស
សល់ចំតពាោះររិស្ថាននិវអ្នកប្សកុកនុវ ំរន់។ 

 
IV. ថាមព និងទឹក 
១). ប្រេពកទដៅ/ការទទទរកទដៅ 

 កខណៈវិនិច្ឆ័យ AESA សូច្នាករការប្រតិរតតិ 
៤.១-១ ត ើអ្នកផ្សលិ ទឹកតៅោនិវ/ឬថ្នរពលតោយវិធី

ធរមជា ិនិវប្រភពជាជតប្រើសែូចជាពនែឺប្ពោះ
អាទិ យ, ខយល់, វារ ីនិវថ្នរពលចំហាយទឹក
ឬយា៉ាវណា? 

រាយរញ្ជីពីវិធីស្ថប្សតកនុវការទញយកថ្នរពលង្ែល
រិនង្រនជាមា៉ាសុីនតប្រើឥនធនៈ។ 

៤.១-២ ត ើប្រតភទប្រភពធនធានថ្នរពលររស់អ្នក
ឋិ កនុវសូចនករប្ពរទំវតរៀរចំជាជំហាន
កនុវការកា ់រនថយ ប្រូវការទំវរូលង្ែរ
ឬតទ? 

រង្ហាញភាគរយ ប្រូវការជារួរតប្រៀរជារួយថ្នរពល
ធរមជា ិ/ជាជតប្រើសតៅារប្រភពនិវប្រតភទ។ រាយ
ត្មោះវិធីស្ថប្សតង្ែលកំពុវតប្រើតែើរបីកា ់រនថយ ប្រូវ
ការជារួរ។ 

៤.១-៣ 
ជតប្រើស 

ត ើអ្នកតធែើការវាស់ង្វវង្ររការពារចំតពាោះផ្សល
រ ោះពាល់អ្វិជជមានកនុវការផ្សដលត់សវាថ្នរពល
ង្រររូលោានែល់សហគរន៍ង្កបរខាវង្ែរ
ឬតទ? 

តប្រៀរតធៀរ ប្រូវការរធយរជារួយអ្នកជី ខាវ ឬ តប្រើ
ទិននន័យរែឋ/ ំរន់ង្ែលមានសប្មារ់រនុសសមាាក់ៗ ឬ 
 ំរន់នីរួយៗ។ 

 
២). (HVACs (ម្ភ៉ាស ីនកទដៅ, ម្ភ៉ាស ីនប្សូរែយ  ់និងម្ភ៉ាស ីនប្តជាក់) 

 កខណៈវិនិច្ឆ័យ AESA សូច្នាករការប្រតិរតតិ 
ទូទាំងអគារ 
៤.២-១ ត ើអ្នកពាយារតធែើឲ្យប្រតសើរត ើវអាំវសូ វ់

កនុវអ្ោរង្ែរឬតទ? 
ែំត ើវទារពីរជាន់ ទាររវែលិ កញ្ចក់ពីរជាន់ រវអួច
កញ្ចក់ហូ  ជញ្ហាំវ/ែំរូលមានរុកខជា ិែុោះតលើ។ 

៤.២-២ ត ើអ្នកកំេ ់សី ុេាភាពរនទរ់តៅកនុវ
ការិយាលយ័និវខាវតប្កាយផ្សទោះតោយការ
ប្គរ់ប្គវតលើកតដោ ចរនតខយល ់និវ មា៉ាសុីន
ប្ ជាក់ារតសចកដីង្េនថំ្នាក់ជា ិង្ែរឬតទ? 

ឧ. អ្ោរស្ថធារេៈតៅជរ ុន សី ុេាភាព ២៨°C 
តៅរែូវតៅោ ២៤°C តៅមា៉ាត សុ ីនិវ ឥេឌូតនសុ ី
២៥°C តៅលាវនិវនថ្។ 

រនទរ់ទេញៀវ 
៤.២-៣ 
ជតប្រើស 

ត ើរនទរ់តភញៀវនីរួយៗមានប្រព័នធប្គរ់ប្គវតលើ
មា៉ាសុីនប្ ជាក់/កតដោឬតទ? 

ង្ទរ ូស្ថា ប្ ូវ នែំត ើវតៅប្គរ់រនទរ់។ 

 
 
 
 



៣). ពនលឺ 
 កខណៈវិនិច្ឆ័យ AESA សូច្នាករការប្រតិរតតិ 

៤.៣-១ ត ើអ្នក នរដូរអំ្ពូលធរមាតៅតប្រើអំ្ពូល CFL 
ឬ LED ង្ែរឬតទ? 

 ែំត ើវអំ្ពូល CFL ឬ LED កនុវចំនួនតប្ចើនជាវ 
២០% ( នចូលរួរ) 

 ែំត ើវអំ្ពូល CFL ឬ LED កនុវចំនួនតប្ចើនជាវ 
៨០% (ជារ់) 

៤.៣-២ 
ជតប្រើស 

ត ើអ្នកមានប្រព័នធផ្ទោច់ចរនតសែ័យប្រវ តិតែើរបី
កា ់រនថយ ប្រូវការថ្នរពលតៅកនុវរនទរ់
តភញៀវឬតទ? 

ឧរករេ៍ស្ថរញ្ញសប្មារ់រិទ ប្រូវការថ្នរពល ឬ 
ប្រព័នធប្គរ់ប្គវតោយនែសប្មារ់រុគគលិកតៅនឹវ
កង្នែវ ។ 

៤.៣-៣ ត ើអ្នកមានសិនសឺពនែឺ សិនសាឺរោន
រនុសស និវ/ឬ ន ិការរិទតរើកសែ័យប្រវ តិ
តៅកនុវទីស្ថធារេៈង្ែរឬតទ? 

រាយចំនួននិវទីកង្នែវង្ែលមានែំត ើវសិនសឺ។ 

 
៤). ទទេងៗទទៀតខដ្  ក់ព័នធទ ើការសនេាំថាមព  

 កខណៈវិនិច្ឆ័យ AESA សូច្នាករការប្រតិរតតិ 
៤.៤-១ ត ើអ្នកជួលជុលង្ថ្ទំររកិាាទំវអ្ស់តៅារ

តពលតវលាតែើរបីជំរញុការសនសថំ្នរពលឬតទ? 
កាលររិតចេទការង្ថ្ទំប្ ូវ នចុោះកនុវរញ្ជីស្ថរតពើភេឌ 

 
៥). ការកាត់រនថយ CO2 

 កខណៈវិនិច្ឆ័យ AESA សូច្នាករការប្រតិរតតិ 
៤.៥-១ ត ើអ្នកវាស់ គេន និវកា ់រនថយរាល់

កង្នែវង្ែលអាចតធែើ ននូវចំនួនការរំភាយ
ឧសម័នផ្សទោះកញ្ចក់ពីររិកាាររស់អ្នកពី ប្រូវការ
ថ្នរពលតោយតប្រើការតប្រៀរតធៀរប្រចាំឆ្ាំ
ង្ែលអ្នក នកំេ ់ង្ែរឬតទ? 

រាយត្មោះប្រភពង្ែលរំភាយឧសម័នផ្សទោះកញ្ចក់ និវ
វាស់ចំនួនារង្ែលតធែើ ន ឧ. អ្គគិសនី ហាាស តប្រវ 
ររិមាេសំេល ់(ង្ែលប្ ូវែឹកតចញ) រួចតប្រៀរតធៀរ
ជារួយឆ្ាំ និវ/ឬ ង្ខចាស់តែើរបីកា ់រនថយវា។ 
ប្រសិនជាអាច គេនការរំភាយឧសម័នផ្សទោះកញ្ចក់ែូច
ជា CO2 សប្មារ់តភញៀវមាាក់ៗកនវុរួយង្ខ/ឆ្ាំ។ 

៤.៥-២ ត ើអ្នកអ្នុវ តតោលការេ៍ប្គរ់ប្គវនិវ
កំេ ់ការរំភាយឧសម័នផ្សទោះកញ្ចក់ ជាវិធី
សប្មារ់តជាគជ័យកនុវការតធែើឲ្យមាន ុលយភាព
អាកាសធា ុង្ែរឬតទ? 

រាយតោលការេ៍និវសករមភាពង្ែល នតធែើ។ 

៤.៥-៣ ត ើអ្នកង្សែវរកការកា ់រនថយការតប្រើប្ ស់
រតធា យតធែើែំតេើរ និវជំរុញរធា យ
ររិសុទធនិវមានប្រសិទធភាពជាវរកជំនួស
ែល់អ្ ិថិ្ជន នតយាជិក អ្នកផ្សគ ់ផ្សគវ់ និវតៅ
កនុវប្រ ិរ តិការខែួនឯវផ្ទាល់ង្ែរឬតទ? 

រតវកើ រញ្ចីស្ថរតពើភេឌរតធា យតធែើែំតេើរង្ែលជា
ករមសិទធិឬផ្សគ ់ផ្សគវ់ពីនតយាជិក អ្នកផ្សគ ់ផ្សគវ់ ។ល។ 
តែើរបីជួយផ្ទាស់រដូរតៅកាន់រតធា យតធែើែំតេើរង្ែល
ររិសុទធជាវ។ 

  
៦). ការសនេាំសាំថ្ច្ទឹក 

 កខណៈវិនិច្ឆ័យ AESA សូច្នាករការប្រតិរតតិ 
៤.៦-១ ត ើអ្នកមាននិយ័ ករសមាាធទឹក, កាល

ផ្ទាឈូកសនសំទឹក រ ូររ ៊ីតេតប្រើសិនស ឺ។ល។ 
ោក់ែំត ើវសប្មារ់ការសនសសំនំចទឹកឬតទ? 

រតវកើ រញ្ជីស្ថរតពើភេឌរាល់ប្ចករតញ្ចញទឹក រួរទំវរ ូរ ៊ីតេ 
កាលទឹកផ្ទាឈូក រវកន់ចុចទឹក តោយមានការវាស់ង្វវជា
ង្រ ប្ គូរ/នទី ឬ តពលចុចរដវតែើរបីារោនពី ប្រូវការ។ 



៤.៦-២ ទឹកអ្នកតប្រើប្រព័នធប្រប្ពឹ តករមទឹកសំេល់ឬ
ទឹកប្រតផ្សោះង្ែរឬតទ? 

 ៉ាន់ស្ថមនតរើលររិមាេទឹកសេំល់ង្ែលប្ ូវ នតប្រើ
ត ើវវិញ។ 

៤.៦-៣ ត ើអ្នកប្ វទឹកតភែៀវទុកតប្រើសប្មារ់កង្នែវ
ង្ែលអ្នុញ្ហា ង្ែរឬតទ? 

 ៉ាន់ស្ថមនររមិាេទឹកង្ែល នប្ វ។ (សិវហរុរីរិន
អាចតប្រើទឹកតភែៀវ នតទ) 

៤.៦-៤ ត ើអ្នក នវាស់ង្វវការតប្រើប្ សទឹ់កពីប្គរ់
ប្រភពឬតទ? 

តធែើរញ្ជីនិវវាស់ង្វវរាល់ ប្រូវការទឹកពីប្គរ់ប្រភពនិវ
ររិមាេររស់វា សុំតធែើប្រចាំង្ខ។ 

៤.៦-៥ ត ើរាល់ប្រភពទឹកររស់អ្នក នចុោះកនុវ 
សូចនករង្ែរឬតទ? 

សុំរង្ហាញពីប្រភពទឹកជំនួសង្ែលអ្នកអាចតប្រើ ន។ 

៤.៦-៦ ត ើអ្នករិនរវកតប្ោោះថ្នាក់កនុវការផ្សដល់តសវាករម
ទឹកកនុវកប្រិ រូលោានតៅែលស់ហគរន៍
ជិ ខាវតទឬយា៉ាវណា? 

 ប្រូវការទឹករិនរវកផ្សលអ្វិជជមានែល់ប្រជាជនកនុវ
 ំរន់។ 

 
V. ការជាវថ្រតង/គីមី/អនាមិក 
១). ការជាវថ្រតង 

 កខណៈវិនិច្ឆ័យ AESA សូច្នាករការប្រតិរតតិ 
ការទគត់ទគង់តប្មូវការខដ្ អាច្ទកើតម្ភន 
៥.១. ត ើអ្នកមានតោលនតយា យចំតពាោះការជាវទំនិញ
តោយចីរភាព និវវាស់ង្វវភាគរយង្ែរឬតទ? 

៨០% ននទំនិញែូច តៅតនោះមានលកខេៈភា រៈ- 
ររិស្ថាន ។ 

៥.១.១ ប្កោសរា រ  
៥.១.២ ប្កោសអ្នរ័យ  
៥.១.៣ ប្កោសរិទចំណាំ និវ តប្ស្ថរសំរុប្   
៥.១.៤ សមាារការយិាល័យែនទតទៀ  ប្កោសរវគន់ រ ៊ិក ឯកសណាានរុគគលិក ។ល។ រាល់

ចំេុចង្ែលអាចតកើ មាន។ 
៥.១.៥ ចុលែលិខិ /កាា ុក  
តប្មូវការរយៈទព ខវង 
ត ើអ្នកមានតោលនតយា យនិវការវាស់ង្វវចំតពាោះការជាវ
ទំនិញទំវតនោះ ិចជាវ ៥០% ង្ែលមានលកខេៈភា រៈ-  
ររិស្ថានង្ែរឬតទ? 

រតវកើ តោលនតយា យចំតពាោះការជាវទំនិញតោយចីរ
ភាព និវវាស់ង្វវភាគរយ។ 

៥.១.៦ រថ្យនតសប្មារ់ប្កុរហ ុន  
៥.១.៧ កំុពយូទ័រ មា៉ាសុីនថ្ ចរែវ មា៉ាសុនីប្ពីន និវ 

ររិកាាការយិាល័យតផ្សសវតទៀ ។ 
 

៥.១.៨ ទូទឹកកកកនុវរនទរ់តភញៀវ  
៥.១.៩ មា៉ាសុីនកតដោ មា៉ាសុីនសប្រួលខយល់ និវ 

មា៉ាសុីនប្ ជាក់ 
 

៥.១.១០ ទូរទសសន៍កនុវរនទរ់តភញៀវ រំពវ់កាតហែ កំតសៀវ
អ្គគិសនី 

 

ថ្ដ្គូ ណិជ្ជកមម 
៥.១.១១ ត ើអ្នកជំរុញឲ្យនែគូពាេិជជករមផ្សគ ់ផ្សគវ់

ផ្សលិ ផ្សលនិវតសវាករមង្ែលមានលកខេៈភា
 រៈររិស្ថាន និវ/ឬ ពាេិជជករមតសមើភាពោា
ឬតទ? 

រាយរញ្ជីត្មោះអ្នកផ្សគ ់ផ្សគវ់និវប្ចវា ក់ នរែតោយមាន
ការពិពេ៌នពីការជំរុញររស់អ្នក។ 



៥.១.១២ ត ើអ្នកសំេូរពរនែគូពាេិជជករមឲ្យពនែ ់
មា៉ាសុីនឡានឬតប្រើឡានង្ែលមានចំតហោះ ិច
ង្ែរឬតទ? 

រាយត្មោះនែគូពាេិជជករមនិវកំេ ់ប្ាចំនួនែវ
ង្ែលអ្នក នតសនើប្ពរទំវលទធផ្សល។ 

៥.១.១៣ 
ជតប្រើស 

ត ើអ្នកពិភាកាពីទរៃន់ផ្សទុក ការចំណាយតពល
ែឹកជញ្ជូននិវការតប្រើផ្សែូវជារួយអ្នកែឹកទំនិញ
តែើរបីឲ្យមានប្រសិទធភាពជាវរុនង្ែរឬតទ? 

ង្សែវរកផ្សែូវែឹវជញ្ជូនជាទមាារ់និវតពលតវលាតែើរបី
តចៀសវាវការចំណាយតពល និវសំេូរពរឲ្យមាន
ប្រសិទធភាពជាវរុន។ 

៥.១.១៤ ត ើអ្នកង្េនំតភញៀវឲ្យតប្រើរតធា យតធែើែំតេើរ
ស្ថធារេៈតៅកង្នែវង្ែលមានង្ែរឬតទ? 

ផ្សដល់ព័ ៌មានពីការតប្រើប្ ស់រតធា យតធែើែំតេើរ  
ស្ថធារេៈ។ 

៥.១.១៥ ត ើអ្នកផ្សដល់អាទិភាពតលើការទិញផ្សលិ ផ្សល
និវតសវាករមកនុវប្សុកតពលង្ែលមានង្ែរ
ឬតទ? 

រាយរញ្ជីទំនិញនិវតសវាករមង្ែលមានាររែូវកាល
តែើរបីចា ់អាទិភាព។ 

៥.១.១៦ ត ើអ្នកោំប្ទសហប្គិនកនុវ ំរន់ និវ សហ-
ប្ោសសវគរកនុវការផ្សលិ និវលក់
ផ្សលិ ផ្សលនិវតសវាករមចីរភាពង្ែលង្ផ្សអវតលើ
វរបធរ៌និវសភាពធរមជា ិនន ំរន់តនោះង្ែរ
ឬតទ? 

រាយត្មោះនិវការពិពេ៌នពីសហប្គិន និវ សហ-
ប្ោសង្ែលអ្នកោំប្ទ។ 

 
២). គីមី, ភាពថ្រតង 

 កខណៈវិនិច្ឆ័យ AESA សូច្នាករការប្រតិរតតិ 
៥.២.១ ត ើអ្នកកប្រិ ការតប្រើប្ សថ់្នាំសមាារ់ស ែលអិ  

ថ្នាំសមាារ់តមម និវ ជីគីរី និវជំរុញឲ្យតប្រើវីធី
ធរមជា ិជំនួសវិញឬតទ? 

ប្រសិនជាមាន រាយរញ្ជកីារតប្រើថ្នាំសមាារ់ស ែលអិ  
ថ្នាសំមាារ់តមម និវ ជីគីរី និវ ផ្សលិ ផ្សលជំនួស។ 

៥.២.២ ត ើអ្នកកប្រិ ការតប្រើតរៅស្ថរ ូ ផ្សលិ ផ្សល
សមាា  គីរីសប្មារ់សមាា  ថ្នាលំារអ្ោរ ថ្នាំ
សមាារ់តរតរាគកនុវអាវទឹក ឬ ឲ្យតប្រើ
ផ្សលិ ផ្សលង្ែលមានលកខេៈភា រៈររិស្ថាន
ឬយា៉ាវណា? 

រាយរញ្ជ ីតរៅស្ថរ ូ ផ្សលិ ផ្សលសមាា  គីរីសប្មារ់
សមាា  ថ្នាលំារអ្ោរ ថ្នាំសមាារ់តរតរាគកនុវអាវទឹក 
និវ ផ្សលិ ផ្សលជំនួស។ 

៥.២.៣ 
ជតប្រើស 

ត ើអ្នកប្ វទឹកតភែៀវតប្រើប្ ស់តៅកង្នែវអ្នក
ឬតទ? 

ពីែំរូល ទទឹកតភែៀវ លានច រថ្យនត ។ល។ តៅប្សោះ
ឬអាវ។ 

៥.២.៤ ត ើអ្នកចូលរួរកនុវករមវិធីការពារររិស្ថានតៅ
កនុវ ំរន់តោយផ្ទាល់ឬប្រតយាល ប្ពរទំវ
ផ្សដល់ឱកាសែល់អ្ ិថិ្ជនចូលររួង្ែរឬតទ? 

ឧ. ការសមាា ត ន្រ ការោសំ្ថោរនប្ពត ើវវិញ ការអ្ភិរកស
ធនធានធរមជា ិ។ 

 
VI. ការខងទាំររសិ្ថាន 
១). ទអកូទទសច្រណ ៍

 កខណៈវិនិច្ឆ័យ AESA សូច្នាករការប្រតិរតតិ 
៦.១.១ ត ើអ្នកផ្សដល់ករមវិធីតអ្កូតទសចរេ៍ឬតទ? រគគតទសក៍ខែួនឯវ/រគគតទសក៍រូលោាន/រគគតទសក៍ពី

ខាវតប្ៅ 
៦.១.២ ត ើអ្នកផ្សដល់សករមភាពតែើរបីសិកាពីធរមជា ិ 

វរបធរ៌ ប្រវ តិស្ថប្សត ។ល។ តៅកនុវ ំរនង្ែរ
ឬតទ? 

រគគតទសក៍ខែួនឯវ/រគគតទសក៍រូលោាន/រគគតទសក៍ពី
ខាវតប្ៅ 



៦.១.៣ ត ើអ្នកមានយនតការតធែើឲ្យប្រតសើរត ើវចំតពាោះ
គុេភាពករមវិធីពនយល់រកប្ស្ថយង្ែរឬតទ? 

ពិពេ៌នពីវិធីតធែើឲ្យប្រតសើរត ើវ ឧ. អ្តញ្ជើញអ្នក
ប្ស្ថវប្ជាវសប្មារ់ព័ ៌មានរង្នថរ, តៅទសសនភាគី
តផ្សសវតទៀ ង្ែលផ្សដល់តសវាប្សតែៀវោា។ 

៦.១.៤ ត ើអ្នកតប្រើសមាារអាហារង្ែលអាចតប្រើត ើវ
វិញ ន តធែើពីវ ថុចីរភាពកនុវតពលែំតេើរ
ករានតឬតទ? 

រិនតប្រើភាជន៍ផ្ទាសទិកង្ែលតប្រើ នង្ រដវ។ ឧ. ឫសសី 
និវ តឈើ... 

 
២). ការថ្ងទាំររិទវណជ្ ាំវិញ 

 កខណៈវិនិច្ឆ័យ AESA សូច្នាករការប្រតិរតតិ 
៦.២.១ ត ើអ្នកមានប្រព័នធរំភែឺង្ែលរិនរំខានឬទក់-

ទញចំតពាោះស ែរាប្ ីចរង្ែរឬតទ? 
តភែើវរិនចាំវជោះត ើវតលើ មានវំាវននឬរនំវប្កាស់
តៅចំេុចចំហែូចជារវអួចជាតែើរ។ 

៦.២.២ ត ើតទសភាព/រុកខជា ិតៅកង្នែវររសអ់្នកជារុកខ
ជា ិកនុវប្សុក? ត ើអ្នកប្គរ់ប្គវតលើប្រតភទ
ង្ែលរុករានឬប្រតភទនំចូលង្ែរឬតទ? 

រាយត្មោះរុកខជា ិទំវអ្សត់ៅកង្នែវររសអ់្នក ជា
ពិតសសគឺប្រតភទរុករានឬប្រតភទនចូំល ង្ែលប្ ូវការ
ង្ផ្សនការប្គរ់ប្គវ។ 

៦.២.៣ ត ើអ្នកមានង្ផ្សនទីរង្ហាញទិសឬវិធានការេ៍
ចំតពាោះការឲ្យចំេីស ែនប្ពង្ែលប្សរារ
ង្ផ្សនទីរង្ហាញទិសថ្នាក់ជា ិនិវអ្នតរជា ិង្ែរ
ឬតទ? 

ោមនការឲ្យចំេីស ែនប្ព រ ុង្នតប្រសិនជាមាន តែើរបី
ទក់ទញស ែ ប្ ូវមានចារ់/វិធានការេ៍តែើរបី
កប្រិ ផ្សលរ ោះពាលអ់្វិជជមាន។ 

៦.២.៤ 
ជតប្រើស 

ត ើអ្នកមានចារ់ង្ែលចវប្កវ នលអសប្មារ់
ការរតេោើរស ែចិញ្ចឹរ ប្សរនឹវចារ់ជា ិនិវ
អ្នតរជា ិង្ែរឬតទ? 

ស ែចិញ្ចឹរប្ ូវ នអ្នុញ្ហា ឲ្យចូលកនុវទីាំវអ្ោរ
តៅតពលណាមានចារ់ប្គរ់ប្គវប្ ឹរប្ ូវតែើរបីកា ់
រនថយផ្សលរ ោះពាលអ់្វិជជមាន។ 

៦.២.៥ ត ើអ្នកធានថ្នការែកហូ ស ែនប្ពរក 
ររិតភាគ រង្ហាញ លក់/ជួញែូរ គឺជា
សករមភាពកប្រិ កនុវចារ់ង្ែលប្សរារ
ចារ់ជា ិនិវអ្នតរជា ិ តែើរបីធានការែក
ហូ គឺមាននិរនតរភាព? 

រាយរញ្ជសី ែង្ែលប្ ូវែកហូ ប្ពរទំវតោលរំេវ
ែកហូ  តែើរបីធានពីចំនួនោមនហានិភ័យររសវ់ា។ 

៦.២.៦ ត ើអ្នកធានថ្នោមនប្រតភទស ែប្ ូវចារ់ប្កុវ 
ចវ ឬ រង្ហា ់ តវៀរង្លវង្ សករមភាពង្ែល
មានកនុវចារ់ប្ ឹរប្ ូវ កនុវចារ់ជា ិនិវអ្នតរ-
ជា ិ តហើយសំណាកស ែង្ែលមានជីវិ គឺ
អាចទុក នសប្មារ់ង្ ស្ថារ័នង្ែលមានការ
អ្នុញ្ហា ទំវតនោះ តោយមានតរៀរចំកង្នែវ
ទុកោក់និវង្ថ្ទំប្ ឹរប្ ូវសប្មារ់ពួកវា? 

ការទុកោក់ ង្ថ្ទំ និវការតផ្សទររាលស់ ែនប្ពនិវស ែ
ប្សុកប្ ូវមានកប្រិ សតវ់ោរសខុមាលភាពស ែខពស់
រំផុ្ស ។ 

៦.២.៧ ត ើអ្នកអ្នុវ តារង្ផ្សនទីរង្ហាញទិសង្ែល ន
រតវកើ ត ើវ ឬ ប្ករប្រ ិរ តិសប្មារ់រាល់ការ
ចូលតៅទសសន ំរន់ វរបធរ៌ ធរមជា ិ  
ប្រវ តិស្ថប្សត តែើរបីកា ់រនថយផ្សលរ ោះពាល់
អ្វិជជមាន និវ រំតពញ ប្រូវចិ តតភញៀវឲ្យ នជា
អ្ ិររមាង្ែរឬតទ?  

តប្រើង្ផ្សនទីរង្ហាញទិសង្ែល នរតវកើ ត ើវ/ប្ករ
ប្រ ិរ តិង្ែល នតប្រើទំលំទូលាយតហើយ។ 

៦.២.៨ ត ើអ្នកររិចាចគែលក់ារការពារ ង្ថ្រកា និវការ
តធែើឲ្យប្រតសើរត ើវចំតពាោះប្ទពយសរប តិកនុវ

រាយរញ្ជសីករមភាពទំវអ្សត់ោយមានការពិពេ៌ន
ពីវិភាគទនររស់អ្នក។ 



 ំរន់ ទីាំវ និវ ប្រនពេី ប្រវ តិស្ថប្សត 
រុរាេស្ថាន វរបធរ៌ ក៏ែូចជាភាពអ្ស្ថចរយនន
ជំតនឿង្ែរឬតទ? 

៦.២.៩ ត ើររិចាចគែលក់ារប្គរ់ប្គវការអ្ភិរកសង្ែល
ប្ ឹរប្ ូវតែើរបីោំប្ទែល់ជីវៈចប្រុោះង្ែលមាន
ប្ស្ថរ់តៅកនុវែីររស់អ្នកង្ែរឬតទ? 

រាយរញ្ជីប្រព័នធចីរភាពង្ររសនតនិយរតែើរបីោំប្ទែល់
ជីវៈចប្រុោះង្ែលមានប្ស្ថរ់ តោយរិនកប្រិ ប្ ឹរការ
ររិចាចគជាលយុ ឬ នបំ្រតភទកនុវប្សុកចូលរកតនោះ
តទ។ 

៦.២.១០ ត ើអ្នកធានតទថ្នការតធែើអ្នតរករមជារួយស ែ
នប្ពរិនរវកជាតហ ុអ្វិជជមានែលក់ាររស់រាន
និវអាករបកិរិយាស ែតៅកនុវនប្ព? 

រាយរញ្ជីសករមភាពពាក់ព័នធអ្នតរករមនឹវស ែនប្ព ប្ពរ
ទំវសករមភាពង្ែល នតធែើសប្មារ់កា ់រនថយតហ ុ
អ្វិជជមាន។ 

៦.២.១១ ត ើអ្នកតចៀសវាវការរំខានែល់ប្រព័នធតអ្កូ ូ-
សុធីរមជា ិ រួរទំវអ្នតរករមជារួយស ែនប្ព
តែើរតោយតសរ ីតោយគិ រញ្ចលូទំវផ្សលរ ោះ
ពាលជ់ារួរណារួយក៏តោយង្ែរឬតទ? 

រាយរញ្ជីសករមភាពពាក់ព័នធអ្នតរករមនឹវប្រព័នធតអ្កូ ូ
សុីធរមជា ិ ប្ពរទំវសករមភាពង្ែល នតធែើសប្មារ់
កា ់រនថយការរំខាន។ 

៦.២.១២ ត ើអ្នកពាយារស្ថោរត ើវវិញ ឬ ផ្សដលស់ំេវ
ែល់ប្រព័នធតអ្កូ ូសុីធរមជា ិង្ែលរវការ
រំខានង្ែរឬតទ? 

រាយរញ្ជសីករមភាពពាក់ព័នធនឹវការស្ថោរត ើវវិញ ឬ 
ការផ្សដល់សំេវ ប្ពរទំវលទធផ្សល។ 

៦.២.១៣ ត ើអ្នកអ្នុវ តការកា ់រនថយការរំពុលពី 
សំត វ ពនែឺ ភាពរីវសៃួ  ការសឹករិចរិល ការ
ខូចខា ប្សទរ់អូ្ហសូន ប្ពរទវំការរំពុលែី
និវខយល់ង្ែរឬតទ? 

រាយរញ្ជសីករមភាពង្ែលកំពុវអ្នុវ តសប្មារ់ការកា ់
រនថយ។ 

 
៣). ការចូ្ រួមររសស់ហគមន៍ 

 កខណៈវិនិច្ឆ័យ AESA សូច្នាករការប្រតិរតតិ 
៦.៣.១ ត ើអ្នកផ្សដល់ឱកាសការង្ហរនិវការអ្ភិវឌ្ឍខែួន

តសមើោាសប្មារ់អ្នកប្សុកង្ែរឬតទ? 
តោយោមនការតរើសតអ្ើវតលើ តភទ ជា ិស្ថសន៍ ជំតនឿ 
ពិការភព ឬ កនុវទប្រវ់ែនទតទៀ ។ 

៦.៣.២ ត ើអ្នកផ្សដលផ់្សលប្រតយាជន៍ខែោះៗប្  រ់តៅឲ្យ
សហគរន៍រូលោាន ឬ សប្មារ់កិចចការពារ  
ររិស្ថានណារួយង្ែរឬតទ? 

ឧ. គតប្មាវសដីពីផ្សលរ ោះពាល់តោយការង្ប្រប្រួល
អាកាសធា ុ និវ ការអ្ភិរកសកនុវ ំរន់។ 

៦.៣.៣ ត ើប្ករប្រ ិរ តិ ឬ ង្ផ្សនទីរង្ហាញទិសង្ែល
 នប្ពរតប្ពៀវោាមានោក់ឲ្យតប្រើសប្មារ់ការ
ប្គរ់ប្គវនិវការផ្សសពែផ្សាយសករមភាពតៅកនុវ
សហគរន៍រូលោានឬជនជា ិតែើរភាគ ិច
ង្ែរឬតទ? 

ឧ. ការយល់ប្ពរពីសហគរន៍ឲ្យង្ហលទឹកសទឹវ/ទតនែ
ង្ែលសហគរន៍ជនជា ិតែើរភាគ ិចប្ រពធពិធី
ស្ថសន ។ 

៦.៣.៤ ត ើអ្នកឲ្យសហគរន៍ចូលរួរកនុវការអ្នុវ ត
តោយចីរភាពង្ែរឬតទ? 

ប្ករប្រ ិរ តិប្ ូវ នរតវកើ ត ើវតោយមានការចូលរួរ
យល់ប្ពរពីសហគរន៍។ 

៦.៣.៥ ត ើអ្នកធានថ្នការតប្រើប្ សស់ប្មារ់ជីវភាព
ររសអ់្នកប្សុក (តទោះសករមភាពអ្នកក៏តោយ) 
រួរទំវែីធែីនិវការតប្រើធនធានវារីជា ិ ការតប្រើ
ប្ សផ់្សែូវ ការែឹកជញ្ជូននិវទីជប្រកង្ែរឬតទ? 

ឧ. ត ន្រតៅរុខសណាាោររិនប្ ូវ នរំាវខទរ់រិនឲ្យ
មានការ ែ្វកា ់តៅកាន់ត ន្រស្ថធារេៈជាតែើរ។ 

 



៤). ថាមព  
 កខណៈវិនិច្ឆ័យ AESA សូច្នាករការប្រតិរតតិ 

៦.៤.១ ត ើអ្នកតធែើរញ្ជីស្ថរតពើភេឌររិកាាង្ែលប្ ូវការ
ថ្នរពលតៅកនុវកង្នែវររស់អ្នកង្ែរឬតទ? 

តធែើរញ្ជីររិកាាង្ែលប្ ូវតប្រើថ្នរពលតៅាររនទរ់/អ្នុ
អ្ោរ/អ្ោរ/សួន។ 

៦.៤.២ ត ើអ្នកវាស់ង្វវររិមាេថ្នរពលង្ែល ន
តប្រើតៅារការតប្រើសមាារនីរួយៗង្ែរឬតទ? 

វាស់ថ្ែឹវការតប្រើថ្នរពលសរុរនិវជាក់លាក់តៅារ 
ររិកាាង្ែលតប្រើតប្ចើន ឧ. ទូទឹកកក/ទូកាាតស ង្ែលតប្រើ 
២៤/៧, មា៉ាសុីនប្ ជាក់, កាលរូរទឹក។ 

៦.៤.៣ ត ើអ្នករកាការក ់ប្ានិវការវាស់ថ្ែឹវពីការ
តប្រើប្ សថ់្នរពលននររកិាាររសអ់្នកឬតទ? 

វាស់ថ្ែឹវប្រចាំង្ខប្រសិនជាអាច តហើយរកាវាទុការ
ោននិនាការររស់វា។ 

៦.៤.៤ ត ើអ្នកមានគតប្មាវសករមភាពសនសំថ្នរពល
ង្ែលរឹវមាំនិវមានតោលតៅរតវកើនការតប្រើ
ប្ សថ់្នរពលកតកើ ត ើវវិញ តហើយអ្នុវ ត
វាង្ែរឬតទ? 

តយាវារកំេ ់ប្ាការវាសថ់្ែឹវ រតវកើ គតប្មាវសនសំ
ថ្នរពលតហើយអ្នុវ តវា។ 

៦.៤.៥ ត ើារោននិវរញ្ហាកក់ារសនសថំ្នរពល
ង្ែលតជាគជ័យតោយការអ្នុវ តគតប្មាវ
សករមភាពង្ែរឬតទ? 

រញ្ហាកក់ារសនសំង្ែលសតប្រច នប្រសិនជាការក ់
ប្ាតៅនឹវគតប្មាវ។ 

 
៥). ការរច្នា, ការទប្ជ្ើសទរើសទីតាំង, ការស្ថងសង់ និង ការប្រតិរតតិ 
             កខណៈវិនិច្ឆ័យ AESA សូច្នាករការប្រតិរតតិ 
៦.៥.១ ត ើការតប្រើប្ ស់ែីប្សរារប្រព័នធកំេ ់   

ទីាំវកនុវ ំរន់ ប្ពរទំវចារ់ ំរន់ការពារ
និវរិ ិកភេឌង្ែរឬតទ? 

ពិនិ យជារួយស្ថារ័នរែឋតែើរបីភាពសរប្សរ។ 

៦.៥.២ ត ើការរចន, ការតរើសទីាំវ, ការស្ថវសវ់, 
ការជួសជុល, ការប្រ ិរ តិ និវការកតរទច
តចាល ប្សរតៅារប្រព័នធកំេ ់ទីាំវកនុវ
 ំរន់, ចារ់ និវវិធានង្ែលពាក់ព័នធតៅនឹវ
 ំរន់ការពារឬ ំរន់រតសើរ តោយរួរទំវការ
គិ គូរែលរិ់ ិកភេឌង្ែរឬតទ? 

ពិនិ យជារួយស្ថារ័នរែឋតែើរបីភាពសរប្សរ។ 

៦.៥.៣ ត ើការតប្ោវសំេវ់ររស់អ្នក ការតរើសទីាំវ 
ការរចន និវការជួសជុលង្ផ្សអកតលើសរ ថភាព
និវរូរេភាពននធរមជា ិ និវរិ ិកភេឌវរប-
ធរ៌តៅជំុវិញង្ែរឬតទ? 

ពិនិ យតរើលតែើរបីតចៀសវាវថ្នធា ុនីរួយៗរិនគប្មារ
កំង្ហវែលស់រ ថភាពនិវរូរេភាព។ 

៦.៥.៤ ត ើការស្ថវសវ់សំេវ់ររស់អ្នក ការតរើស  
ទីាំវ ការរចន ការកតរទចតចាល ង្ផ្សអកតលើ
តោលការេ៍អ្ោរនរ វនិវសរររយកនុវ
 ំរន់ង្ែរឬតទ? 

ការតរើសទីាំវតោយចីរភាព៖ ែំតេើរការតនោះនឹវ
សប្រួលែលក់ារតប្រើប្ សែី់ និវការអ្ភិវឌ្ឍតែើរបីកា ់
រនថយផ្សលរ ោះពាល់អ្វិជជមាន ប្ពរទំវកា ់រនថយ
សំតៅតអ្កូ ូសុរីរសអ់្ោរផ្សវង្ែរ។ 
ប្រសិទធភាពថ្នរពល៖ វិធីតនោះតផ្ទោ តៅតលើការរតវកើ 
នូវតោលតៅអ្នុវ តិង្ែលង្ផ្សអកតលើការតប្រើប្ ស់ង្ែល
គិ ទុករុន, ការកាន់ការ់ និវប្រ ិរ តិការថ្នរពល
ែនទតទៀ ចំតពាោះអ្ោរថ្មីប្ពរទំវគតប្មាវជួសជុល។ 
ប្រសិទធភាពទឹក៖ វិធីតនោះរង្ហាញពី នរែននការថ្យចុោះ  



នូវ ប្រូវការទឹកស្ថរ និវកា ់រនថយការកតកើ នូវទឹក
សំេល់ាររយៈការសប្ររសប្រួលតទសភាព      
សមាហរេករមការប្ វទឹកតភែៀវ ការង្កនចនទឹកប្រតផ្សោះ
ត ើវវិញ និវប្រព័នធប្រប្ពឹ តិករមសំេល់ទឹក។ 
ររិកាាអ្ោរ៖ តោយការតប្រើប្ សស់មាារនិវធនធាន
សំេវ់ង្ែលមាននិរនតរភាព សមាារសំេវ់នរ វ ន
ជួយកា ់រនថយតលើការតធែើនិសារេករម, ែំតេើរការ, 
ការែឹកជញ្ជូន, សំេល់រឹវ ប្ពរទំវ ប្រូវការ។ 
គុេភាពររិស្ថានខាវកនុវលអ៖ ែំតេើរការទំវតនោះ
 នជួយែល់សហគរន៍ង្ែលមាននិរនតរភាពាររយៈ
ផ្ទសុកភាពខយល់និវកតដោកនុវរនទរ់, ការប្គរ់ប្គវ
សំតេើរ ពនែឺនថ្ៃ ការប្គរ់ប្គវររិស្ថានង្ផ្សសវថ្នាំជក់ 
ប្ពរទំវការពារគុេភាពខយលខ់ាវកនុវខេៈតពល
កំពុវស្ថវសវ់។ 

៦.៥.៥ ត ើសំេវ់ររសអ់្នកផ្សដល់ប្ចកតចញចូល និវ
ព័ ៌មានប្ចកតចញចូលែល់ជននុជនង្ែល
មាន ប្រូវការពិតសសឬតទ? 

រាយរញ្ជីប្រតភទរនុសសង្ែលប្រង្ហលជាប្ ូវការជំនួយ
ពិតសសនិវព័ ៌មានររសពួ់កតគ ឧ. តៅអី្អ្នកពិការ។ 

៦.៥.៦ ត ើសំេវ់ររសអ់្នកឲ្យ នរែនិវរញ្ចូលធា ុ
តែើរននប្រនពេីនិវសិលបៈអ្នកប្សុកពីរុរាេ 
ស្ថារ យករម រិ ិកភេឌវរបធរ៌តៅកនុវ
ប្រ ិរ តិការ ការរចន ការ ុរង្ វលរអ 
អាហារ ឬ ហាវ ង្ែរឬតទ? 

រាយរញ្ជធីា ុណាង្ែល នរញ្ចូលរួរទំវការ
ពិពេ៌នផ្សវង្ែរ។ 

៦.៥.៧ ត ើសំេវ់ររសអ់្នក នតោរពតលើចារ់ករម-
សិទធរញ្ហាររសស់ហគរន៍រូលោានង្ែរឬតទ? 

រូលរទកនុវ ំរន់ង្ែលតប្រើកនុវសំេវ់រិនគប្មារ
កំង្ហវែលក់រមសិទធរញ្ហា។ 

 
៦). រញ្ជសីកមមភាពទទេងទទៀត 

 កខណៈវិនិច្ឆ័យ AESA សូច្នាករការប្រតិរតតិ 
៦.៦.១ ត ើអ្នករង្ហាញតៅកនុវរនទរ់តភញៀវ/កង្នែវទូតៅ 

ឬ ជូនែំេឹវតភញៀវតពលរកែល់អំ្ពីធរមជា ិ
និវវរបធរ៌កនុវ ំរន់, រញ្ហាសុវ ថិភាព, ការង្ក
នចនត ើវវិញ និវការអ្ភរកសថ្នរពលង្ែរឬតទ? 

ពិពេ៌នរង្ហាវិធីង្ែលអ្នរង្ហាញឬជូនែំេឹវ ឧ. 
រនទរ់តភញៀវ តគហទំព័រ តពលរកែល់ែំរូវ។ 

៦.៦.២ ត ើអ្នករង្ហាញតៅកនុវរនទរ់តភញៀវ/កង្នែវទូតៅ 
ឬ ជូនែំេឹវតភញៀវតពលរកែល់ពីង្ផ្សនទី
រង្ហាញទិសសរររយតពលតៅទសសន ំរន់
ធរមជា ិ សហគរន៍រូលោាន និវទីាំវ     
រិ ិកភេឌវរបធរ៌ង្ែរឬតទ? 

ពិពេ៌នរង្ហាវិធីង្ែលអ្នរង្ហាញឬជូនែំេឹវ ឧ. 
រនទរ់តភញៀវ តគហទំព័រ តពលរកែល់ែំរូវ។ 

៦.៦.៣ ត ើអ្នកពាយារចរអិនអាហារតោយតប្រើតប្គឿវ
ផ្សសំ/រូររនតកនុវ ំរន់តែើរបីជំរុញការ តរកើវ
តភាជនីយសលិបៈង្ែរឬតទ? 

ចុោះកនុវរឺុនុយនូវតប្គឿវផ្សសំ/រូររនតង្ែលប្ ូវ នតគស
តសើរតៅកនុវ ំរន់។ ជូនែំេឹវពីភាគរយននតប្គឿវផ្សសំ/
រូររនតង្ែលផ្សលិ តៅនឹវកង្នែវ។ 

៦.៦.៤ 
ជតប្រើស 

ត ើអ្នកលក់រហូរកនុវ ំរន់ តប្គឿវសិរបករម និវ
ផ្សលិ ផ្សលតៅកនុវហាវង្ែរឬតទ? 

ប្រសិនជាមាន សូររង្ហាញភាគរយតលើផ្សលិ ផ្សលនំ
ចូល។ 



៦.៦.៥ 
ជតប្រើស 

ត ើអ្នកមានតសចកដីង្ថ្ែវការប្សរចារ់សដីពី
ង្ផ្សនទីរង្ហាញទិសររស់រណាាញតអ្កូ
តទសចរេ៍អាសុី (AEN) តៅតលើតគហទំព័រ/
ខិ តរេណររស់អ្នកង្ែរឬតទ? 

ទប្រវ់មានតៅតលើតគហទំព័រ AEN: 
www.asianecotourism.org  

៦.៦.៦ ត ើអ្នកតរៀរចំរហូរង្ែលកប្រិ តលើតប្គឿវផ្សសំ
សប្មារ់អ្នកង្ែលប្រ ិករមតប្គឿវផ្សសំ អ្នកញដំ
រង្នែ ង្ែល នជូនែំេឹវជារុនង្ែរឬតទ? 

រាយត្មោះប្រតភទរហូរង្ែលមានារ ប្រូវការ។ 

 
*តែើរបីត្ែើយ រតៅនឹវការរំស្ថយររស់ Japan Ecolodge Association, សតវ់ោរទទួលស្ថាល់តោយ GSTC, សតវ់ោរអ្នតរជា ិកង្នែវ
ស្ថាក់តៅតោយចីរភាពង្ផ្សនកររិស្ថាន (ESAIS),  នតផ្សទររាល់សិទធិទំវអ្ស់រករណាាញតអ្កូតទសចរេ៍អាសីុ (AEN) តៅចុវឆ្ាំ២០១៧។ ការ
ង្កង្ប្រត ើវវិញនូវសតវ់ោរតែើរ នតធែើត ើវរវាវ AEN តែើរបីរង្ហាញ ១). ការង្កង្ប្រឲ្យប្សរតៅនឹវលកខេៈវិនិចេ័យឧសាហករម GSTC ង្ែល
 នតធែើរចចុរបននភាព នវិ ២). ររិរទររស់តអ្កូតទសចរេ៍អាសីុ និវលុរតចាលររិរទជរ នុង្ែលរិនត្ែើយ រតៅនឹវស្ថានភាពប្រតទសខែោះតៅអា
សីុ។ កនុវខេៈតពលលកខេៈវិនិចេ័យភាគតប្ចើនប្ ូវ នតធែើវិតស្ថធនករម លកខេៈវិនិចេ័យខែោះប្ ូវ នង្កសប្រួលទុកជាជតប្រើស ប្ពរទំវោក់
ប្សតមាលតៅកនុវារាវ។ 

http://www.asianecotourism.org/

