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បញញតិតកមម ៖ េសចកតីរពងចបប់សតីពីករផគត់ផគង់ទឹកសអ តទីរបជំុជន 
រកសួង ៖ ឧសសហកមម និងសិបបកមម 
េលខេយង ៖ ០០៣.MIH 
កលបរេិចឆទចប់េផតីម ៖ ៃថងទី១៥ ែខមីន ឆន ២ំ០១៧ 
កលបរេិចឆទបញច ប់ ៖ ៃថងទី៣០ ែខសីហ ឆន ២ំ០១៨ 
 
អតថ ធិបបយសេងខបអំពីសំេណីរបញញតតិកមម 

េរៀបរប់អំពីចំណុចសំខន់ៗ ដូចជកតពវកិចច វសិលភព និងេគលបំណង 

 ធមមជតិបេងកីតឱយមននូវភពចបំច់និងរបទក់រកឡ 
ែដលជួយរទរទង់គន េទវញិេទមកេដយមិនអចកត់ផត ច់េចញពីគន បន។ ែដលកនុងេនះទឹកជធតុដ៏សំខន់ចបំច់ 
និងមិនអចខវះបនសរមប់ជីវតិកនុងេលក។ ភពែផនដីរតូវករទឹកសរមប់រកសនូវតុលយភព 
ជីវតិទងំឡយរតូវករភពែផនដីសរមប់រស់េន និងរតូវករទឹកសរមប់រទរទង់ផងែដរ។ អតថិភពៃនជីវតិមនុសស សតវ 
និងរុកខជតិ គឺអរស័យនឹងអតថិភពៃនទឹក ករបត់បង់ទឹកជីវតិក៏រតូវបត់បង់េទតមេនះែដរ។ 
េហយីទនទឹមនឹងេនះទឹកក៏អចបំផល ញជីវតិកនុងេលកផងែដរ។ 

កលពីសម័យេដីម មនុសសមិនបនចប់អរមមណ៍អំពីសរៈរបេយជន៍ៃនទឹកេឡយី 
េដយទឹកមនេនពសេពញេលីភពែផនដី កលណរតូវករទឹក ពួកេគអចយកទឹកេនតមទេនល ែរពក សទឹង បឹងបួរ 
ទឹកេភលៀងជេដីម េហយីមិនបនគិតដល់ផលប៉ះពល់ននែដលេកីតេចញពីទឹកេនះេទ។ េរកយមក 
វទិយសរសតមនករវវិឌឍរកីចេរមីនេទមុខជលំដប់ឥតឈប់ឈរេធវីឱយបរយិកសសងគមែរបជមនភពអប់អួរ 
និងបងកភពេរគះថន ក់ តមរយៈកររកីសយភយជតិវទិយុសកមម សរធតុគីមី កនុងរសទប់ែផនដី បរយិកស 
និងេរគឿងឧបេភគបរេិភគែដលបណត លឱយជីវតិកនុងេលកជួបរបទះនូវភពសមុរគសម ញ 
និងកន់ែតមនភពរទុឌេរទមេទៗរហូតដល់មនករបត់បង់អតថិភពមុនកលកំណត់។ 
បុពវេហតុទងំេនះនឱំយករេរបីរបស់ទឹកតមែបបធមមជតិ(ទឹកេឆ)ជួបបញហ របឈមយ៉ងខល ងំ 
ជពិេសសសរមប់យកមកបរេិភគ។ 

កនលងមករបេទសកមពុជធល ប់មនវបិតតិជំុវញិបញហ កងវះទឹកេរបីរបស់ជេរឿយៗ និងនៃថងទី១-២ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៨ 
េនភូមិែរសនននិងភូមិអលច ឃុកំនទួត រសុកចិរតបុរ ី េខតតរកេចះ ករយកទឹកេចញពីែរពកេទនិងអូរគគី 
មកេរបីរបស់របស់របជពលរដឋ បនជួយរបទះនូវបញហ ពុល ែដលករពុលេនះបណត លមកពីរសស និងទឹកែរពកនិងអូរខងេលី 
(េបីតមបណត ញសរព័ត៌មនេរហវសញូ៉រ(Fresh News) និងេសចកតីរបកសព័ត៌មនរវងរកសួងឧសសហកមមនិងសិបបកមម 
រកសួងែរនិ៉ងថមពល និងរកសួងសុខភិបល ចុះៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៨) េហយីបណត លឱយមន 
មនុសសសល ប់ជបនតបនទ ប់ចំនួន១៣នក់   និងចូលសរមកេនមនទីរេពទយរបមណជង២០០នក់ 
ជេហតុនឱំយរជរដឋ ភិបលកមពុជ ែដលមនរកសួងឧសសហកមម និងសិបបកមម និងរកសួង-សថ ប័នពក់ព័នធ 
បនខិតខំេដះរសយជបនទ ន់ និងជបនតបនទ ប់ រហូតទទួលបនលទធផលជវជិជមន។ 
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រកសួងឧសសហកមម និងសិបបកមម ជសថ ប័នែដលមនសមតថកិចចេលីេសវកមមផគត់ផគង់ទឹកសអ តេនទីរបជំុជន 
តមរយៈេនះ រកសួងបនខិតខំយកចិតតទុកដក់កនុងកររគប់រគងករផគត់ផគង់ទឹកសអ ត 
និងេធវីយ៉ងណឱយករផតល់េសវផគត់ផគង់ទឹកសអ តរបរពឹតតេទរបកបេដយគុណភព តមល ភព គណេនយយភព របសិទធភព 
និងនិរនតរភព េហយីរកសួងែតងែតអនុវតតករងរេទតមភពចបំច់ៃនតរមូវករ 
េដយបនេចញនូវលិខិតបទដឋ នេរកមចបប់នន 
េទះបីជពំុទន់មនលិខិតបទដឋ នគតិយុតតេគលែដលជរតីវស័ិយសរមប់អនុវតតតមេនេឡយីកតី។ 
ករអនុវតតែបបេនះេធវីឱយករផគត់ផគង់ទឹកសអ តមិនមនលកខណៈជរបព័នធ 
េដយកែនលងខលះមនចបប់និងកែនលងខលះគម នចបប់អនុញញ ត កែនលងខលះមនទឹកសអ តនិងកែនលងខលះេទៀតគម នទឹកសអ តេរបីរបស់ 
កែនលងខលះទឹកសអ តមនភពអនុេលមនិងខលះេទៀតទឹកសអ តមិនមនភពអនុេលមតមសតង់ដគុណភពទឹកសអ ត ែដលជេហតុ    
បណត លឱយប៉ះពល់ដល់េគលនេយបយទឹករបស់ជតិ និងដល់សុខុមលភពរបស់អនកេរបីរបស់ទឹកសអ ត។ 
េនះសបញជ ក់នូវកងវះកិចចសហកររវងសមតថកិចចពក់ព័នធវស័ិយសធរណៈនឹងវស័ិយឯកជន និងមិនបនចូលរមួដឹងសុខទុកខ 
និងេដះរសយបញហ ឱយចំេគលេដ និងទន់េពលេវល។ មយង៉េទៀតបញហ របភពទឹក របព័នធរបរពឹតតកមម ករភជ ប់បណត ញ 
របសិទធភព គុណភព និងនិរនតរភពទឹក ជបញហ ែដលរតូវយកចិតតទុកដក់ខពស់បំផុតពីសំណក់រជរដឋ ភិបលកមពុជ 
តមរយៈរកសួងសថ ប័នពក់ព័នធ ជពិេសសរកសួងឧសសហកមម និងសិបបកមម។  

លកខណៈពិេសសរបស់ទឹកសអ ត គឺមិនអចមនកររបកួតរបែជងេលីទីផសរដូចទំនិញននេឡយី 
េដយតំបន់មួយមិនអចមនអនកផគត់ផគង់ទឹកសអ តពីរ ឬេរចីនរតួតគន េទ 
ែតក៏មិនអចមិនមនទឹកសអ តសរមប់ផគត់ផគង់ជូនរបជពលរដឋេរបីរបស់ជប់ជរបចែំដរ 
េហយីបញហ ៃថលទឹកក៏រតឹែតមិនអចអនុញញ តឱយផលិតករកំណត់តមទំេនីងចិតត 
និងមិនអចឱយបញចុ ះតៃមលតមករចង់បនរបស់អនកេរបីរបស់ទឹកសអ តផងែដរ។ 

ជទូេទទឹកសអ តសថិតកនុងវស័ិយសធរណៈែដលជបនទុករបស់រដឋកនុងករផគត់ផគង់ជូនរបជពលរដឋ 
ែតេដយបចចុបបននលទធភពមនកំណត់េនេឡយីទមទរឱយមនករចូលរមួពីវស័ិយឯកជន 
េដីមបអីភិវឌឍវស័ិយទឹកសអ តឱយបនសមរសបតមតរមូវករៃនកំេណីនរបជពលរដឋ។  

ករកសងនីតិរដឋ ករេលីកសទួយករមិតជីវភព និងសុខុមលភពរបជពលរដឋ ជកតពវកិចចរបស់រជរដឋ ភិបល 
ែដលកនុងេនះវស័ិយទឹកសអ តជវស័ិយអតថិភពមួយែដលចបំច់រតូវេធវីយ៉ងណឱយមនជំេនឿចិតតពីរគប់មជឈដឋ ន 
ជពិេសសពីអនកផគត់ផគង់ និងអនកេរបីរបស់ទឹកសអ ត។ កនុងករអភិវឌឍន៍វស័ិយទឹកសអ តរបកបេដយចីរភព របសិទធភព តមល ភព 
គណេនយយភព និងនិរនតរភព ទមទរឱយមនករចូលរមួពីរគប់មជឈដឋ ន 
ជពិេសសរតូវមនករទទួលខុសរតូវខពស់ពីសមតថកិចចជំនញផងែដរ។  

   
របេភទបញញតតិកមម៖ 

ចបប់ 
√ 

រពះរជរកឹតយ 
 

អនុរកឹតយ 
 

របកស 
 

េសចកតីសេរមច 
 

សរចរ 
 

េផសងៗេទៀត 

 
 

ផលប៉ះពល់ៃនសំេណីរបញញតតិកមមេលីវស័ិយ៖ 

 √  េសដឋកិចច √  សងគមកិចច    បរសិថ ន .... េផសងៗ 
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I. ករកំណត់បញហ  

-រកមខណឌ ចបប់៖ មិនទន់មនេគលករណ៍ 
និងរកបខណឌ គតិយុតតេគលចបស់លស់សរមប់ករេធវីនិយត័កមមេសវផគត់ផគង់ទឹកសអ តទីរបជំុជន របកបេដយសនិទនភព 
របសិទធភព និងតមល ភពេនេឡយី េដយកនលងមកករកំណត់នូវលកខខណឌ តរមូវមូលដឋ ន និងនីតិវធីិសរមប់ផតល់ ែកែរប ពយួរ 
និងដកហូតអជញ បណណអជីវកមម កំណត់រតឹមរបកសរបស់រកសួង 
ែដលជរបេភទលិខិតបទដឋ នគតិយុតតមនឋននុរកមករមិតទប េធវីឱយវស័ិយឯកជនមិនសូវមនទំនុកចិតត 
និងមិនទន់េឆលីយតបេទនឹងករវវិតតន៍របស់សងគម 
េដីមបឱីយរសបតមរបេទសនីតិរដឋែដលតរមូវឱយមនលិខិតបទដឋ នគតិយុតតេគលមួយចបស់លស់។ 

-វសិលភពៃនករផគត់ផគង់ទឹកសអ ត៖ 
វស័ិយទឹកសអ តេនតមទីរបជំុជនកនុងរពះរជណចរកកមពុជេនមនករមិតេនេឡយីេដយេនតំបន់ខលះមិនទន់មនេសវកមម
ផគត់ផគង់ទឹកសអ ត និងតំបន់ខលះេទៀតមនេសវផគត់ផគង់ទឹកសអ ត។ 
តំបន់មនេសវកមមផគត់ផគង់ទឹកសអ តមួយចំនួនមិនបនពរងីកវសិលភពតមែដនេសវរបស់ខលួនែដលទទួលបនករអនុញញ តពី
រកសួង។ តំបន់េសវកមមខលះទឹកសអ តមនភពអនុេលម និងខលះេទៀតមិនមនភពអនុេលមតមសតង់ដគុណភពទឹកសអ ត 
ជពិេសសកនុងតំបន់េសវកមមផគត់ផគង់ទឹកសអ តែដលរគប់រគងេដយឯកជន។ 

-បញហ របភពទឹក៖ ជបញហ ចំបងែដលរតូវេដះរសយសរមប់េសវករ េដីមបធីនបននូវនិរនតភព និងគុណភព។ 
បចចុបបននបញហ របភពទឹកមនលកខណៈខុសគន រវងតំបន់មួយេទតំបន់មួយ េដយតំបន់ខលះមនរបភពទឹករគប់រគន់ 
និងតំបន់ខលះេទៀតមិនមនរបភពទឹករគប់រគន់ េហយីពិបកកនុងករែសវងរករបភពទឹក  
ជពិេសសេនេពលជួបវបិតតិេរគះរងំសងួតមតងៗ។ គុណភពរបភពទឹក ជបញហ ចំបងែដលរតូវេដះរសយ 
ែដលរបភពទឹកទងំេនះរតូវមនកិចចករពរយ៉ងមឺុងម៉ត់ និងរបភពទឹកខលះេទៀតបនមកពីករេរបីរបស់មតងរចួមកេហយី 
ជួនកលមនសំរម ករចិញច ឹមសតវ ករបងហូរកកសំណល់ ករបេនទ របង់ដក់ ឬក៏មនសរធតុគីមីកនុងេនះ ដូចជ 
ជតិអេសនិក ជេដីម។ 

-បញហ របរពឹតិតកមម៖ ជបញហ េគលែដលរតូវមនករយកចិតតទុកដក់ខពស់ 
ចប់តងំពីដំណក់កលដំបូងរហូតដល់បញច ប់ៃនករេធវីរបរពឹតតិកមមទឹកសអ ត។ ករកសងអងរបរពឹតតិកមម 
រតូវេធវីតមលកខណៈបេចចកេទសរតឹមរតូវ និងតមសថ នភពរបភពទឹក។ ករបញចូ លសរធតុគីមីេដីមបចីប់កករ 
និងសមល ប់េមេរគ រតូវអនុវតតឱយបនរតឹមរតូវរសបតមលកខណៈបេចចកេទស។ 

-បញហ ភជ ប់បណត ញ៖ ជបញហ េចទមួយ 
ែដលទមទរឱយសមតថកិចចពក់ព័នធមនករយកចិតតទុកដក់និងទទួលខុសរតូវខពស់ រពមទងំមនកិចចសហករគន លអ 
ែដលកនលងមកសមតថកិចចជំនញនីមួយៗបំេពញភរកិចចេដយមិនបនគិតគូពីផលប៉ះពល់ននជំុវញិករអនុវតតភរកិចចរបស់ខលួន 
េនះសបញជ ក់ពីកងវះកិចចសហកររវងសមតថកិចចពក់ព័នធ ែដលជេហតុនឱំយេសវករផគត់ផគង់ទឹកសអ តមនកររខំន 
និងខតបង់(េពលេវលនិងធនធន) ជពិេសសេធវីឱយអនកផគត់ផគង់ ក៏ដូចជអនកេរបីរបស់ទឹកសអ ត 
បត់បង់នូវទំនុកចិតតមកេលីសមតថកិចច។ ជួនកលករមិនសហករេនះអចបណត លឱយមនករេលចធល យ 
ឬដច់បណត ញែចកចយទឹកសអ ត េហយីែថមទងំមិនមនករទទួលខុសរតូវផងែដរ។ 
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ករជីកថនល់េដីមបតីភជ ប់បណត ញមិនរតូវបនអនុញញ ត ឬមនករអនុញញ តែដរែតតរមូវឱយមនករបង់ៃថលខពស់ 
និងតរមូវឱយមនករជួសជុលថនល់េឡងីវញិផងែដរ។ 

-បញហ ៃថលទឹក៖ កំពុងមនភពចរមូងចរមសរវងអនកផគត់ផគង់នឹងអនកេរបីរបស់ទឹកសអ ត 
េដយរបជពលរដឋទមទរឱយលក់ទឹកសអ តកនុងតៃមលេថក   រឯីអនកផគត់ផគង់ទមទរឱយមនតៃមលខពស់។ 
 
I.១ បញហ ពក់ព័នធេផសងៗេទៀតែដលបញញតតិកមមេនះអចជួយេដះរសយបនផងែដរ 

 -េលីកកមពស់សុខមលភពរបជពលរដឋ៖ 
ទឹកសអ តជទឹកែដលមនភពអនុេលមតមសតង់ដគុណភពទឹកសអ តេហយីរកសបននូវេសថរភព គុណភព 
និងនិរនតរភពទឹក ែដលជទំនុកចិតតរបស់រជរដឋ ភិបល និងរបជពលរដឋ កនុងករយកេទេរបីរបស់ និងបរេិភគ។ 

-កត់បនថយភពរកីរក និងេលីកកមពស់ករមិតជីវភពរបជពលរដឋ៖ ករេរបីរបស់ទឹកសអ តមនលកខណៈងយរសួល 
មននិរនតរភព២៤/២៤េម៉ង អចេរបីរបស់េចញពីកបលរ ៉ូបី៊េណេដយផទ ល់ និងភល មៗតមតរមូវករ 
ែដលជេហតុនឱំយរបជពលរដឋមនឱកសយកេពលេវលេទរបកបអជីវកមម និងមុខរបរេផសងៗ។ 
មយង៉េទៀតកត់បនថយនូវករចំណយកនុងករយកទឹកមកេរបីរបស់ និងបេងកីននូវសុខុមលភពជូនរបជពលរដឋផងែដរ។ 

-និរនតរភពទឹកសអ ត៖ តមរយៈកិចចអនតរគមន៍របស់រដឋ រកសួងឧសសហកមម និងសិបបកមម សហករជមួយរកសួង 
សថ ប័នពក់ព័នធ េដីមបែីសវងរករបភពទឹកែដលមនលកខណៈរគប់រគន់ និងមនសកត នុពលជនិរនត 
េដីមបយីកេទរបរពឹតតិកមមជទឹកសអ តសរមប់ផគត់ផគង់ដល់អនកេរបីរបស់ជរបច។ំ របភពទឹក ចបំច់រតូវមនកិចចករពរ 
និងរតួតពិនិតយឱយបនរតឹមរតូវ និងមនករទទួលខុសរតូវខពស់ ជពិេសសពីសំណក់រកសួងឧសសហកមម និងសិបបកមម។  

-បេងកីនទំនុកចិតត និងទក់ទញករវនិិេយគមករបេទសកមពុជ៖ 
ចបប់ជរបេភទលិខិតបទដឋ នគតិយុតតែដលមនឋននុរកមខពស់និងករមិតជតិ មនលកខណៈទូេទនិងមិនចំេពះ 
រពមទងំមនភពរបកដនិយម ែដលជេហតុនឱំយមនទំនុកចិតតពីសំណក់អនកវនិិេយគជតិ និងអនតរជតិ 
និងជមូលដឋ នកនុងករសេរមចដក់ទុនវនិិេយគេលីវស័ិយទឹកសអ ត េនរពះរជណចរកកមពុជ ។  

-សុខុដុមរមនីយកមម រវងអនកផគត់ផគង់   និងអនកេរបីរបស់ទឹកសអ ត៖ 
អចទទួលយកបនតមរយៈភពអនុេលមតមសតង់ដគុណភពទឹកសអ ត និងៃថលទឹកសមរមយ ែដលមនសុខុដុមរូបនីយកមម 
រវងអនកផគត់ផគង់ អនកេរបីរបស់ទឹកសអ ត និងសថ ប័នមនសមតថកិចច ក៏ដូចជរជរដឋ ភិបល។ 

 
I.២ សូមរយបញជ ីលិខិតបទដឋ នគតិយុតតមនរសប់ែដលពក់ព័នធ ឬរបហក់របែហល។ ចូរបញជ ក់ថ 

េតីេហតុអវីបនជលិខិតបទដឋ នគតិយុតតទងំេនះមិនទន់រគប់រគន់? 

-ចបប់សតីពីកររគប់រគងធនធនទឹក៖ 

ចបប់េនះមនេគលេដជំរុញឱយមនកររគប់រគងធនធនទឹករបកបេដយរបសិទធភព 

និងនិរនតរភពេនកនុងរពះរជណរកកមពុជ េដីមបសីេរមចបននូវករងរអភិវឌឍេសដឋកិចច សងគម 

និងសុខមលភពរបស់របជពលរដឋ។ ចបប់េនះបនកំណត់អំពី៖ សិទធនិិងកតពវកិចចៃនអនកេរបីរបស់ទឹកផងែដរ 

េគលករណ៍រគឹះសំខន់ៗសរមប់កររគប់រគងធនធនទឹក 

និងករចូលរមួរបស់សហគមន៍អនកេរបីរបស់ទឹកកនុងករអភិវឌឍន៍ធនធនទឹករបកេដយនិរនតរភព។ 
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-ចបប់សតីពីករេរៀបចំែដនដីនគរូបនីយកមម និងសំណង់ ៖ ចបប់េនះមនេគលេដជំរុញឱយមករេរៀបចំទីរកុង 

និងតំបន់ជនបទៃនរពះរជណចរកកមពុជ េដយេគរពនូវផលរបេយជន៍រមួ និងបុគគល ធននូវតៃមលសមបតតិធមមជតិ 

សមបតិតវបបធម៌ និងធនបននូវករអភិវឌឍន៍េសដឋកិចច វស័ិយេទសចរណ៍ និងរកសបននូវគុណភពបរសិថ ន។ តមរយៈេនះ 

បលង់េរបីរបស់ដីធល ីនិងសំណង់រតូវបនបញជ ក់យ៉ងចបស់លស់អំពីតំបន់ែដលរតូវបនេរបីរបស់។ 

-ចបប់សតីពីលកខនតិកៈទូេទៃនសហរគសសធរណៈ៖  ចបប់េនះែចងអំពីកររគប់រគងសហរគសសធរណៈ 

និងលកខខណឌ ែដលរតូវអនុវតតចំេពះលកខនតិកៈគតិយុតត កររបរពឹតតេទ និងកររតួតពិនិតយ។ 

សហរគសសធរណៈជសហរគសែដលមនេដីមទុនទងំអស់ឬភគេរចីនជរបស់រដឋ 

មនេបសសកមមបងកលកខណៈដល់ករអភិវឌឍេសដឋកិចច និងសងគមកិចច ជអទ៏ិកនុងករបេងកីនតៃមលធនធនធមមជតិ 

និងករបេងកីតអជីព។ 

-របកសសតីពីនីតិវធីិសរមប់ករផតល់ ែកែរប ពយួរ និងដកហូតអជញ បណណអជីវកមមផគត់ផគង់ទឹកសអ ត៖ ែចងអំពីនីតិវធីិ 

និងលកខខណឌ តរមូវកនុងករផតល់ ែកសរមួល បនត ពយួរ និងដកហូត របកសអនុញញតអជីវកមម និងែចងពីសិទធិ 

និងកតពវកិចចរបស់អនកទទួលបនចបប់អនុញញ តអជីវកមមទឹកសអ ត និងអនកេរបីរបស់ទឹកសអ ត។ បញញតតិខងេលីេនះ 

ជបញញតតិែដលមនឋននុរកមទបរតឹមករមិតរកសួង ែដលងយនឹងែកែរប េហយីេធវីឱយអនកវនិិេយគ 

ក៏ដូចជអនកេរបីរបស់ពំុសូវមនទំនុកចិតត។  

-របកសសតីពីនីតិវធីិៃនករកំណត់ៃថលលក់ទឹកែដលអនកផគត់ផគង់េសវទឹកសអ តមនសិទធិយកពីអនកទទួលេសវទឹកសអ ត៖ 

ែចងអំពីរូបមនតកនុងករកំណត់ៃថលលក់ទឹកសអ ត េដីមបសុីខុដុមរូបនីយកមមរវងអនកផគត់ផគង់ និងអនកេរបីរបស់ទឹកសអ ត។ 

-របកស សតីពីសតង់ដគុណភពទឹកសអ តថន ក់ជតិ៖ របកសេនះមនេគលេដកំណត់អំពី ែបបបទ 

និងនីតិវធីិេដីមបធីនភពអនុេលមតមសតង់ដគុណភពទឹកសអ តថន ក់ជតិ េដីមបឱីយរគប់របរពឹតតិកមមទឹកសអ តអនុេលមតម។ 

 លិខិតបទដឋ នគតិយុតតដូចបនេរៀបរប់ខងេលីេនះ 

មិនទន់បំេពញបននូវតរមូវករជក់ែសតងសរមប់រគប់រគងវស័ិយទឹកសអ តកនុងរពះរជណចរកកមពុជេនេឡយីេទ 

េរពះចបប់ដូចបនេរៀបរប់ខងេលីមិនែមនជចបប់សរមប់រគប់រគងទឹកសអ តេឡយី 

េហយីរបកសដូចបនេរៀបរប់ខងេលីជរបកសពក់ព័នធនឹងវស័ិយទឹកសអ តបុ៉ែនតមនឋននុរកមទបជងចបប់ 

មនលកខណៈមិនរបកដនិយម និងមិនមនទំនុកចិតតពីសំណក់អនកវនិិេយគ ក៏ដូចជអនកេរបីរបស់ទឹកសអ តផងែដរ។ 

 

I.៣ ផលប៉ះពល់ 

ចបប់សតីពីករផគត់ផគង់ទឹកសអ តទីរបជំុជន មិនរតឹមែតមិនមនផលប៉ះពល់ជវជិជមនេទ 
សំេណីេនះបនបេងកីតនូវភពរគប់រជុងេរជយ របកដនិយម ទំនុកចិតត និងមនករទក់ទញករវនិិេយគមករបេទសកមពុជ 
េដីមបរីមួចំែណកជួយបេងកីននូវករមិតជីវភពរបជពលរដឋ តមរយៈេសវកមមផគត់ផគង់ទឹកសអ តរបកបេដយគុណភព  និរនតរភព  
របសិទធភព ៃថលសមរមយ និងចូលរមួេដះរសយបនរល់ភពអសកមមននែដលេកីតមនជយថេហតុ។   
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I.៤ េតីសំេណីបញញតតិកមមមនផលប៉ះពល់អវជិជមនដល់កររបកួតរបែជងែដរឬេទ? 
 ចបប់សតីពីករផគត់ផគង់ទឹកសអ តទីរបជំុជនមិនមនផលប៉ះពល់ជវជិជមនដល់កររបកួតរបែជងេទ 
េដយចបប់េនះែចងនូវែដនសមតថកិចចចបស់លស់ កនុងករកំណត់តំបន់េសវកមមសរមប់េសវករនីមួយៗ 
េហយីេសវករនីមួយៗមនែដនេសវកមមេផសងៗគន  (េដយមិនមនតំបន់េសវកមមជន់គន េទ)។  ជទូេទ 
េសវកមមផគត់ផគង់ទឹកសអ តរតូវបនអនុវតតេដយរដឋ េដយែឡកសរមប់បចចុបបននភពៃនតរមូវករកមពុជ 
េសវកមមផគត់ផគង់ទឹកសអ តរតូវបនអនុវតតេដយរដឋ និងឯកជន។ 
 
II. េគលបំណង 

 េគលបំណងៃនចបប់សតីពីករផគត់ផគង់ទឹកសអ តទីរបជំុជនេនះ  មនដូចខងេរកម៖ 
-របជពលរដឋកមពុជទូទងំរបេទសមនទឹកសអ តេរបីរបស់ដូចៗគន  
-ទឹកសអ តទូទងំរបេទសមនភពអនុេលមតមសតង់ដទឹកសអ តៃនរពះរជណចរកកមពុជ 
-និរនតរភពទឹកសអ តគឺ២៤េម៉ងេលី២៤េម៉ង 
-ៃថលទឹកមនលកខណៈសមរមយអចទទួលយកបនទងំអស់គន  ទងំអនកផគត់ផគង់ និងអនកេរបីរបស់ទឹកសអ ត 
-ផតល់នូវទំនុកចិតត ទងំេសវករ និងអនកេរបីរបស់ទឹកសអ តេលីភពចបស់លស់ រគប់រជុងេរជយ ចំេគលេដ 
របកបេដយគុណតៃមល គណេនយយភព និងរបសិទធផល។ 
 

III. ជេរមីស 

េដីមបេីដះរសយបញហ ដូចមនេលីកេឡងីខងេលី 
រកុមករងរវយតៃមលផលប៉ះពល់លិខិតបទដឋ នគតិយុតតរកសួងឧសសហកមមនិងសិបបកមម បនេលីកយកជេរមីសចំនួន ០២ 
(ពីរ) មកេធវីករសិកសវភិគ ដូចខងេរកម៖ 

-ជេរមីសទី១ ៖  រកសសថ នភពេដីម  
រកសសថ នភពេដីម គឺតរមូវឱយេសវកមមទឹកសអ តរតូវបនតអនុវតតតមលិខិតបទដឋ នគតិយុតតែដលមនរសប់ ដូចជ៖ 
-របកស សតីពីនីតិវធីិសរមប់ករផតល់ ែកែរប ពយួរ និងដកហូតអជញ បណណអជីវកមមផគត់ផគង់ទឹកសអ ត 
-របកស សតីពីនីតិវធីិៃនករកំណត់ៃថលលក់ទឹកែដលអនកផគត់ផគង់េសវទឹកសអ តមនសិទធិយកពីអនកទទួលេសវទឹកសអ ត 
-របកស សតីពីសតង់ដគុណភពទឹកសអ តថន ក់ជតិ ។ល។  
េដយមនករចុះរតួតពិនិតយលកខណៈបេចចកេទសទងំេលីរបភពទឹករហូតដល់ភជ ប់បណត ញជូនអនកេរបីរបស់ 

ករពិនិតយគុណភព ករែសវងរកជំនួយបេចចកេទសនិងឥណទន  ករកំណត់ៃថលទឹក ជេដីម។ 
-ជេរមីសទី២ ៖ សំេណីបញញតតិកមម  

សំេណីេសចកតីរពងចបប់សតីពីករផគត់ផគង់ទឹកសអ តទីរបជំុជន 
គឺជលិខិតបទដឋ នគតិយុតតមនឋននុរកមខពស់ករមិតជតិែដលេកីតេចញពីឆនទៈទូេទរបស់របជពលរដឋតមរយៈសិទធិតំណង 
មនភពរបកដនិយម ចបស់លស់ និងរគប់រជុងេរជយែដលជទីេជឿជក់ពីសំណក់របជពលរដឋ េសវករ និងអនកវនិិេយគ។  

សមតថកិចចជំនញរតូវបនកំណត់នូវសិទធិ និងករទទួលខុសរតូវចបស់លស់ 
េដីមបធីនបននូវគុណភពៃនេសវសធរណៈជូនដល់ធុរជន និងអនកេរបីរបស់។ 
 
 
V. ករប៉ន់សម នបឋមេលីរបេភទបនទុកចំណយកតពវកិចច និងផលចំេណញ 
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V.១ ករកំណត់ភរកិចច និងរបេភទបនទុកចំណយ 

 

ជេរមីស រជរដឋ ភិបល ធុរកិចច  

ជេរមីសទី១៖  

រកសសថ នភពេដីម 
I.ភរកិចច 
១.ផតល់របកសអនុញញ ត 

   ក.របកសសុពលភព ៣ឆន ចុំងេរកយ 

    -សរមប់អនកែដលមនរបកសចស់ែដលេចញពី   
អតីតរកសួងឧសសហកមម ែរ ៉និងថមពល 
និងមិនមនលទធភពកនុងករសំុរបកសអនុញញ ត 
ែដលមនសុពលភព២០ឆន ។ំ 
    -លក់ពកយ 
និងទទួលពកយេដយតរមូវឱយធុរជនភជ ប់មកជមួយនូ
វរបកសចស់។ 
    
  -ផតល់របកសអនុញញ តមនសុពលភព៣ឆន  ំ
ចុងេរកយ។ 
 
   ខ.របកសជំនួស(សុពលភព២០ឆន )ំ 

    -សរមប់បុគគលែដលមនរបកសអនុញញ តចស់ 
េហយីមនលកខណៈសមបតតិរគប់រគន់កនុងករទទួលប
នរបកសអនុញញ តែដលមនសុពលភព២០ឆន ។ំ 
 
    -ទទួលពកយេសនីសំុរបកសជំនួស 
េដយអនកេសនីសំុមនករឯកភពេលីៃថលទឹកែដលរកសួ
ងបនកំណត់ 
រពមទងំតរមូវឱយភជ ប់នូវែផនករអជីវកមមរយៈេពល 
៥ឆន  ំនិងែផនទីតំបន់េសវកមម។ 
    កនុងករណីអនកេសនីសំុមនរបកសអនុញញ តចស់ 
និងមិនមនករឯកភពេលីៃថលទឹកែដលកំណត់េដយ
រកសួង 
អនកេសនីសំុរតូវដក់ពកយសំុេដយមនភជ ប់មកជមួយ
នូវសមិទធិលទធភព   
របយករណ៍របតិបតតិករអជីវកមម៣ឆន ចុំងេរកយ 
និងឯកសរពក់ព័នធ។ 

I.ភរកិចច 
១.ដក់ពកយេសនីសំុរបកស 

   ក.របកសសុពលភព ៣ឆន ចុំងេរកយ 

   -
សរមប់អនកែដលមនរបកសចស់ែដលេចញពីអ
តីតរកសួងឧសសហកមម ែរ ៉និងថមពល 
និងមិនមនលទធភពកនុងករសំុរបកសអនុញញ ត
ែដលមនសុពលភព២០ឆន ។ំ 
   -ទិញពកយ និងដក់ពកយមករកសួងឧសសហកមម 
និងសិបបកមម េដយភជ ប់មកជមួយនូវរបកស 
ចស់។ 
  -
ទទួលរបកសអនុញញ តមនសុពលភព៣ឆន ចុំង
េរកយពីរកសួង។ 
 
   ខ.របកសជំនួស(សុពលភព២០ឆន )ំ 
   -
សរមប់បុគគលែដលមនរបកសអនុញញ តចស់
េហយីមនលកខណៈសមបតតិរគប់រគន់កនុងករទទួ
លបនរបកសអនុញញ តែដលមនសុពលភព២០
ឆន ។ំ 
   -រតូវដក់ពកយេសនីសំុរបកសជំនួស 
េដយភជ ប់នូវែផនករអជីវកមមរយៈេពល៥ឆន  ំ
និងែផនទីតំបន់េសវកមម 
របសិនេបីមនករឯកភពតមៃថលទឹកែដលរកសួ
ងបនកំណត់។ 
    
របសិនេបីមិនមនករឯកភពេលីៃថលទឹកែដលរកសួ
ងបនកំណត់ 
រតូវដក់ពកយសំុេដយភជ ប់មកជមួយនូវសមិទធិល
ទធភព     



8 
 

 
  -ផតល់របកសអនុញញ តជំនួស។ 
 
   គ.របកសអនុញញ តផទ ល់(សុពលភព២០ឆន )ំ 

    -
រកសួងអនុញញ តជេគលករណ៍េលីករសិកសសមិទធិ
លទធភព(សិកសរយៈេពល៦ែខ េហយីអច 
ពនយេពល៣ែខ េដយដក់ពកយមុនយ៉ងតិច  
២សបត ហ៍ មុនផុតសុពុលភពៃនករសិកសដំបូង)។ 
 
    
 -តរមូវឱយអនកដក់ពកយេសនីសំុ ភជ ប់ជមួយនូវ 
ឯកសរសមិទធិលទធភពែដលមនលកខណៈរគប់រជុង
េរជយ (៣ចបប់) 
និងលិខិតបញជ ក់ចំនួនសថិតិរបជជន 
ែដលមនករបញជ ក់ពីសលឃុ។ំ 

 

  -ពិនិតយ និងវយតៃមលេលីពកយេសនីសំុ េដយ 
គណៈកមម ធិករ  ផសពវផសយនិងទទួលេយបល់ពី 
សធរណៈជនេលីេសចកតីរពងរបកសកនុងរយៈេពល 
២០ៃថង 
គិតចប់ពីៃថងផសពវផសយ(របសិនជមនករតវ៉ 
េដះរសយតមរយៈេវទិករសធរណៈ)។ 
 
  -ផតល់របកសអនុញញ តផទ ល់ដល់អនកេសនីសំុ។ 
 

   

 

 

 ឃ.របកសរបកួតរបែជង  

   -ពិនិតយ និងឯកភពេលីករសិកសសមិទធិលទធភព 
និងករអេងកតទីតងំភូមិសរសត(ចំនួនរបជជន 
របភពទឹក ទីតងំសងសង់ សថ នីយបូ៍មទឹក 

របយករណ៍របតិបតតកិរអជីវកមម៣ឆន ចុំងេរកយ 
និងឯកសរពក់ព័នធ។  
 
 
   
 
-ទទួលរបកសអនុញញ តជំនួសពីរកសួង។ 
 
   គ.របកសអនុញញ តផទ ល់(សុពលភព២០ឆន )ំ 

    -
សំុេគលករណ៍សិកសសមិទធិលទធភពពីរកសួង(
សិកសរយៈេពល៦ែខ េហយីអចពនយេពល៣ែខ 
េដយដក់ពកយមុនយ៉ងតិច  

២សបត ហ៍ មុនផុតសុពុលភពៃនករសិកស 
ដំបូង)។ 
     
   -រតូវដក់ពកយេសនីសំុ េដយភជ ប់ជមួយនូវ 
ឯកសរសមិទធិលទធភពែដលមនលកខណៈរគប់
រជុងេរជយ (៣ចបប់) និងលិខិតបញជ ក់ចំនួន 
សថិតិរបជជន ែដលមនករបញជ ក់ពីសលឃុ។ំ 

 

 

 

 

 

 

  

-ទទួលរបកសអនុញញ តផទ ល់ពីរកសួង។ 

 

 

 

 

ឃ.របកសរបកួតរបែជង  
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និងសថ នីយសំ៍អតទឹក) 
ែដលេរៀបចំេដយអងគករេរករដឋ ភិបល ឬរកសួង។ 

   -ជូនដំណឹងសតីពីករចូលរមួេដញៃថល 
(រយៈេពលដក់ពកយចូលរមួេដញៃថលមនចំនួន៤៥ៃថង 
ៃនៃថងេធវីករ គិតចប់ពីៃថងជូនដំណឹង)។ 
   -លក់ និងទទួលពកយចូលរមួេដញៃថលកនុងតំបន់ 
េសវកមម កលបរេិចឆទឈប់ទទួលពកយ 
គឺ២េម៉ងមុនេពលផុតកំណត់ ៤៥ៃថងេនះ។ 

   

 

   -េរៀបចំកិចចរបជំុបឋមេដីមបែីណនអំំពីករេរៀបចំ   
ឯកសរចូលរមួេដញៃថល(ចេនល ះរយៈេពលពី ១០ -
១៤ ៃថង ៃនកលបរេិចឆទលក់ 
និងទទួលពកយេដញៃថល)។ 

 
   -

ទទួលពកយពីអនកេសនីសំុចូលរមួេដញៃថលេដយមនករ
តរមូវ៖ 

Ø ឱយមនទុនវនិិេយគយ៉ងតិច ៣៥% 
ៃនទុនវនិិេយគសរុប 

Ø តមកល់របក់កក់ធនចូលរមួេដញៃថលេនធន
គរចំនួន៥០០០ ដុលល អេមរកិ 
េដយមនលិខិតបញជ ក់រតឹមរតូវ។ 

  
   -សហករជមួយៃដគូអភិឌឍន៍េរៀបចំករេដញៃថល 
ែដលសមសភពចូលរមួេដញៃថល មន 
តំណងរកសួងឧសសហកមម និងសិបបកមម 
ៃដគូអភិវឌឍន៍ អជញ ធរមូលដឋ ន អនកចូលរមួេដញៃថល 
និងសធរណៈជន  េនទីតងំសមរសបណមួយ។ 
 
   -បនទ ប់ពីមនករេដញៃថលជសធរណៈ រចួមក   
គណៈកមមករេដញៃថល េធវីករវយតៃមលេលីសំណំុ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  -ទិញពកយ 
និងដក់ពកយចូលរមួេដញៃថលកនុងតំបន់េសវកមម 
កនុងអំឡុងេពលែដលរកសួងេចញេសចកតីជូនដំ
ណឹងែដលមនរយៈេពល៤៥ៃថង ៃនៃថងេធវីករ 
(ករឈប់ទទួលពកយគឺ២េម៉ងមុនេពលផុតកំ
ណត់ ៤៥ៃថងេនះ)។ 
 
  -ចូលរមួកនុងអងគរបជំុេដីមបទីទួលព័ត៌មន 
ពក់ព័នធនឹងករេរៀបចំឯកសរេដញៃថល។ 
 
 
   
-អនកដក់ពកយេសនីសំុចូលរមួេដញៃថលរតូវ៖ 
 
 

Ø មនទុនវនិិេយគយ៉ងតិច ៣៥% 
ៃនទុនវនិិេយគសរុប 

Ø តមកល់របក់កក់ធនចូលរមួេដញៃថលេន
ធនគរចំនួន៥០០០   ដុលល អេមរកិ 
េដយមនលិខិតបញជ ក់រតឹមរតូវ។ 

 
 
  -នេពលេដញៃថល 
អនកេដញៃថលមនសិទធិតវ៉ចំេពះភពមិនរបរកតីៃន
ករេដញៃថល ។ 
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ឯកសរ 
េហយីរតូវផតល់ព័ត៌មនអំពីជ័យលភីដល់អនកែដលប
នដក់ពកយេសនីសំុ។ 
  
   -តរមូវឱយអនកែដលេដញៃថលបន 
េធវីលិខិតផលូវករឯកភពទទួលយកគេរមងកនុងរយៈេព
ល១០ៃថង 
បនទ ប់ពីរកសួងបនរបកសលទធផលៃនករេដញៃថល
ជផលូវករ េដយមនភជ ប់មកជមួយ៖ 

Ø ែផនករសងសង់បណត ញរយៈេពល៥ឆន  ំ 
Ø បលង់តំបន់េសវកមម។ 

 
    -ផតល់របកសអនុញញ តរបកួតរបែជង។ 
 
 ង.របកសអនុញញ តអចិៃរនតយ(៍សហរគស 

     សធរណៈ) 

    -សរមប់រដឋ ករទឹកសវយត័ និងរដឋ ករទឹក 
សធរណៈ 
(សហរគសទងំេនះបេងកីតេឡងីេដយអនុរកឹតយ 
និងរបកសសតីពីករេរៀបចំ 
និងរបរពឹតតេទរបស់មនទីរឧសសហកមម 
និងសិបបកមមរជធនី េខតត 
ែដលជរបកសេរៀបចំអងគករ-សថ ប័ន រចួេហយី)។ 
 
   -របធនរដឋ ករទឹកសវយត័ 
និងរដឋ ករទឹកសធរណៈេខតតតមរយៈរបធនមនទីរ
សមីុ 
រតូវេធវីពកយសំុរបកសអនុញញ តអចិៃរនតយម៍ករកសួង 
េដីមបទីទួលបនរបកសអនុញញ ត។ 
 

២.វញិញ បនបរតរបតិបតតិករ(សុពលភព៥ឆន )ំ 

  ក.សរមប់វញិញ បនបរតរបតិបតតិករដំបូង៖ 

     

 

 
  
 
 
 
-អនកែដលេដញៃថលបន 
រតូវេធវីលិខិតផលូវករឯកភពទទួលយកគេរមងកនុ
ងរយៈេពល១០ៃថង 
បនទ ប់ពីរកសួងបនរបកសលទធផលៃនករេដញ
ៃថលជផលូវករ េដយមនភជ ប់មកជមួយ៖ 
Ø ែផនករសងសង់បណត ញរយៈេពល៥ឆន  ំ 
Ø បលង់តំបន់េសវកមម។ 

 
  -ទទួលរបកសអនុញញ តរបកួតរបែជង។ 
 
  ង.របកសអនុញញ តអចិៃរនតយ(៍សហរគស 

      សធរណៈ) 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

២.វញិញ បនបរតរបតិបតតិករ(សុពលភព៥ឆន )ំ 

  ក.សរមប់វញិញ បនបរតរបតិបតតិករដំបូង៖ 

  -បនទ ប់ពីបញច ប់ករសងសង់របព័នធផលិតកមម 
និងបណត ញែចកចយរចួ 

របតិបតតិកររតូវដក់ពកយេសនីសំុវញិញ បនបរតរបតិ
បតតិករមករកសួង(ែដលកនុងរបកសសតីពីនីតិវធីិ
សរមប់ករេចញ ែកសរមួល បនត ពយូរ និងដកហូត 
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 -
បនទ ប់ពីបនទទួលសំណំុឯកសរេសនីសំុវញិញ បនបរត
របតិបតតិករពីរបតិបតតិករទឹកសអ តឯកជន  
រកុមករងរអធិករកិចចៃននយកដឋ នបេចចកេទស 
និងរគប់រគងគេរមង 
រតូវចុះពិនិតយភពរតឹមរតូវៃនករសងសង់មេធយបយ
ផលិតកមម និងរបព័នធែចកចយទឹកសអ ត 
េទតមបទដឋ នគតិយុតត   និងលកខណៈបេចចកេទស 
ែដលបនកំណត់េដយរកសួង 
េហយីទឹកសអ តែដលនឹងែចកចយមនគុណភព 
និងសុវតថិភពរតឹមរតូវតមសតង់ដគុណភពទឹកផឹកជ
តិ ដល់មូលដឋ នែដលបនេសនីសំុេធវីអជីវកមម។ 
 
   -បនទ ប់ពីពិនិតយរចួមក កនុងករណី៖ 

Ø មនភពអនុេលម 
រកសួងរតូវេចញវញិញ បនបរតរបតិបតតិករ 
ជូនដល់របតិបតតិករ 

Ø មិនមនភពអនុេលម រកសួងតរមូវឱយ 
របតិបតតិករេធវីករែកតរមូវនូវចំណុចខវះខតេឡី
ងវញិ។ 

 

របកសអនុញញ តឱយេធវីអជីវកមមផគត់ផគង់ទឹកសអ ត 
តរមូវឱយរបតិបតតិករដក់ពកយេសនសំុីមករកសួង 
េដីមបសំុីឱយរកសួងចុះេធវីអធិករកិចចបញជ ក់ពីភព
រតឹមរតូវៃនករសងសង់មេធយបយផលិតកមម 
និងរបព័នធែចកចយទឹកសអ ត 
េទតមបទដឋ នគតិយុតត   
និងលកខណៈបេចចកេទស 
ែដលបនកំណត់េដយរកសួង 
េហយីទឹកសអ តែដលនឹងែចកចយមនគុណភព 
និងសុវតថិភពរតឹមរតូវតមសតង់ដគុណភពទឹកផឹ
កជតិ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   -របតិបតតិករ អច៖ 
Ø ទទួលបនវញិញ បនបរតរបតិបតតិករ 
កនុងករណីមនភពអនុេលម 

Ø េធវីករែកតរមូវនូវចំណុចខវះខតេឡងីវញិ 
កនុងករណីមិនមនភពអនុេលម។ 

 

 

   

ខ.សរមប់វញិញ បនបរតរបតិបតតិករបនទ ប់៖ 
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   ខ.សរមប់វញិញ បនបរតរបតិបតតិករបនទ ប់៖ 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 
 
 
 
    -កនុងរយៈេពល២០ៃថង 
ៃនៃថងេធវីករបនទ ប់ពីបនទទួលសំណំុឯកសរេសនីសំុវ ិ
ញញ បនបរតរបតិបតតិករបនទ ប់ពីរបតិបតតិករទឹកសអ តឯ
កជន  
រកសួងរតូវចត់បញចូ នរកុមករងរអធិករកិចចៃននយ
កដឋ នបេចចកេទស និងរគប់រគងគេរមង ចុះបញជ ក់ពី 
និរនតរភពៃនមេធយបយផលិតកមម 
និងរបព័នធែចកចយទឹកសអ ត 
េទតមបទដឋ នគតិយុតត   និង 
លកខណៈបេចចកេទស ែដលបនកំណត់េដយរកសួង 
េហយីទឹកសអ តែដលបននិងកំពុងែចកចយមនគុ
ណភព និងសុវតថិភពរតឹមរតូវតមសតង់ដ 
គុណភពទឹកផឹកជតិ 
ដល់មូលដឋ នែដលបនេសនសំុីេធវីអជីវកមម។ 
  

កនុងករណីមិនបនចុះេធវីអធិករកិចចកនុងរយៈេពល២០
ៃថង ៃនៃថងេធវីករខងេលី រកសួងរតូវផតល់ព័ត៌មន 
និងរតូវកំណត់េពលេវលចុះេធវីអធិករកិចចចបស់ល

     -កនុងរយៈេពលយ៉ងយូរ ៩០ (េកសិប) 
ៃថងមុនេពលផុតសុពលភពវញិញ បនបរតរបតិបតតិ
ករ 
របតិបតតិករ 
រតូវដក់ពកយេសនីសំុវញិញ បនបរតរបតិបតតិករបនទ
ប់មករកសួង 
េដីមបសំុីឱយរកសួងចុះេធវអីធិករកិចចបញជ ក់ពីនិរនតរ
ភព  
ៃនមេធយបយផលិតកមម 
និងរបព័នធែចកចយទឹកសអ ត 
េទតមបទដឋ នគតិយុតត   
និងលកខណៈបេចចកេទស 
ែដលបនកំណត់េដយរកសួង 
េហយីទឹកសអ តែដលបននិងកំពុងែចកចយមន
គុណភព 
និងសុវតថិភពរតឹមរតូវតមសតង់ដគុណភពទឹកផឹ
កជតិ។ 
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ស់ដល់អនកេសនីសំុ។ កនុងករណី 
ខកខនមិនបនជូនដំណឹងដូចបនកំណត់ខងេលី 
ចត់ទុកថរកសួងបនយល់រពមេចញវញិញ បនបរតរប
តិបតតិករជូនអនកេសនីសំុេហយី។ 

 

   -បនទ ប់ពីពិនិតយរចួមក កនុងករណី៖ 
Ø មនភពអនុេលម 
រកសួងរតូវេចញវញិញ បនបរតរបតិបតតិករបនទ ប់ 
ជូនដល់របតិបតតិករ 

Ø មិនមនភពអនុេលម 
រកសួងរតូវេធវីករែណនជំលយលកខអកសរដ
ល់អនកេសនីសំុនូវចំណុចខវះខតែដលរតូវែកលមអ   
និងរតូវេសនីសំុឱយមនករេធវីអធិករកិចចេឡងីវញិ
។ 

 
 
៣.គុណភពទឹក 

  -បរញជ បករយល់ដឹង 
និងភញ ក់រលឹកយកសំណកទឹកមកេធវីករវភិគឱយបន
េទៀងទត់។ 
 
  -េធវីករវភិគគុណភពទឹក៖ 
Ø រតូវទទួលវភិគគុណភពទឹកេរៀងរល់៣ែខមតង 

 
 

Ø កនុងករណីចបំច់ មរនតីមនសមតថកិចចរតូវចុះរតួត 
ពិនិតយ និងេធវីករវភិគគុណភពទឹក ដល់ទីតងំ 
អជីវកមម តមសភពជក់ែសតង ។ 
 
  -ចុះពិនិតយតមដនេដយជូនដំណឹង 
ឬមិនមនករជូនដំណឹងជមុន 
និងចុះេពលែដលមនបតុភពជក់ែសតង។ 
 

 
 
 
 
-របតិបតតិករ អច៖ 

Ø ទទួលបនវញិញ បនបរតរបតិបតតិករបនទ ប់ 
កនុងករណីមនភពអនុេលម 
 

Ø េធវីករែកតរមូវនូវចំណុចខវះខតែដលបន
េលីកេឡងីេដយរកសួង    
រចួេសនីសំុឱយមនករេធវីអធិករកិចចេឡងីវញិ 
កនុងករណីមិនមនភពអនុេលម។ 

 
 
៣.គុណភពទឹក 

 
 
 
  -េធវីករវភិគគុណភពទឹក៖ 
Ø យកសំណកទឹកេរៀងរល់៣ែខមតង 
មកេធវីករវភិគគុណភពេនមជឈមណឌ លមនទី
រពិេសធន៍ឧសសហកមមកមពុជ 

Ø កនុងករណីចបំច់ 
សហករជមួយមរនតមីនសមតថកិចចកនុងកររតួ
តពិនិតយ និងេធវីករវភិគគុណភពទឹក។  

 

  -
សហករជមួយមរនតីមនសមតថកិចចកនុងករចុះពិនិ
តយតមដនកនុងទីតងំអជីវកមម 
និងបណត ញែចកចយ។ 
 

  -
ចូលរមួកនុងវគគបណតុ ះបណត លេលីបេចចកេទសផគត់
ផគង់ទឹកសអ ត។ 
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   -ជួយសរមបសរមួល និង/ឬ 
បណតុ ះបណត លបេចចកេទសដល់របតិបតតិករផគត់ផគង់ទឹ
កសអ ត។ 
 
   -ពរងឹងយនតកររគប់រគង និងតមដនរតួតពិនិតយ 
របភពទឹក របព័នធរបរពឹតតកមមទឹក និងរបព័នធ 
ែចកចយ។ 
 
 
៤.ៃថលទឹក 
    -ៃថលទឹករតូវបនកំណត់េរៀងរល់៥ឆន មំតងេដយ៖ 

Ø េលីកទី១៖េនេពលេសនីសំុរបកសអនុញញ ត 
េធវីអជីវកមមផគត់ផគង់ទឹកសអ ត។ 
ករកំណត់ៃថលទឹកេដយែផអកេលីករវភិគៃថល
េដីមែដលភជ ប់ជមួយនូវសំណំុឯកសរេសនីសំុ
របកសអនុញញ តេធវីអជីវកមម។ 

Ø េលីកទី២និងេលីកបនទ ប់៖ 
ករកំណត់ៃថលទឹកេលីកទី២ 
និងេលីកបនទ ប់មកេទៀតេនះគឺែផអកេលីរបយ
ករណ៍អជីវកមមរបចឆំន ទំងំ៥ឆន (ំរបយករ
ណ៍របចឆំន ពីំឆន ទីំ១រហូតដល់ឆន ទីំ៥) ។ 
កនុងករណីមិនមន 
របយករណ៍របចឆំន ទំងំ៥ឆន េំទ 
រតូវមនរបយករណ៍៣ឆន ចុំងេរកយ។  

 
-េធវីករកំណត់ៃថលលក់ទឹក 
េដយមនករចូលរមួពិេរគះេយបល់ពីរបតិបតតិករផគ
ត់ផគង់ទឹក។ 
 
 
 
 
II.ករចំណយ 
១.ផតល់របកសអនុញញ ត 

 

-អនុវតតយនតកររគប់រគង 
និងតមដនរតួតពិនិតយរបភពទឹក 
របព័នធរបរពឹតតកមមទឹក និងរបព័នធ 
ែចកចយ។ 
 

 

៤.ៃថលទឹក 
-
ដក់សំណំុឯកសរេសនីសំុរបកសអនុញញ តេធវីអជី
វកមមផគត់ផគង់ទឹកសអ ត 
ែដលកនុងេនះមនករវភិគៃថលេដីម 
និងកំណត់ៃថលលក់ទឹកសអ តបឋម  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
ចូលរមួពិេរគះេយបល់កំណត់ៃថលទឹកតមករអ
េញជ ីញរបស់រកសួងេដយមនភជ ប់របយករណ៍
អជីវកមមរបចឆំន ទំងំ៥ឆន  ំឯកសរពក់ព័នធ និង 
អនកបេចចកេទស។ 
 

 

II.ករចំណយ 
១.ដក់ពកយេសនីសំុរបកស 

    ក.របកសសុពលភព ៣ឆន ចុំងេរកយ 
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   ក.របកសសុពលភព ៣ឆន ចុំងេរកយ 

   ចំណយកនុងករេបះពុមភសំណំុលិខិតេសនីសំុ។ 

   
   ខ.របកសជំនួស(សុពលភព២០ឆន )ំ 

    ចំណយកនុងករេបះពុមភសំណំុលិខិតេសនីសំុ។ 
     
     
 
   
 
 
 
 
 
 
   គ.របកសអនុញញ តផទ ល់(សុពលភព២០ឆន )ំ 

    -ចំណយកនុងករេបះពុមភសំណំុលិខិតេសនីសំុ។ 
 

    -
ចំណយេលីករផសពវផសយេសចកតីរពងរបកសអនុ
ញញ តដល់មូលដឋ ន និងករេដះរសយវវិទ 
កនុងករណីមនករតវ៉។   
 
   ឃ.របកសរបកួតរបែជង  

   -ចំណយេលីករសិកសសមិទធិលទធភព 
និងករអេងកតទីតងំភូមិសរសត។ 
   -ចំណយកនុងករេបះពុមភសំណំុលិខិតេសនីសំុ។ 

 

 

    

    ចំណយសរមប់របកសអនុញញ ត។ 
 
    ខ.របកសជំនួស(សុពលភព២០ឆន )ំ 
   -ចំណយសរមប់របកសអនុញញ ត។ 
   -
ចំណយេលីករេរៀបែផនករអជីវកមមរយៈេពល
៥ឆន  ំនិងែផនទីតំបន់េសវកមម 
របសិនេបីមនករឯកភពតមៃថលទឹកែដលរកសួ
ងបនកំណត់។ 
   -ចំណយេលីករសិកសសមិទធិលទធភព     
របសិនេបីមិនមនករឯកភពេលីៃថលទឹកែដលរកសួ
ងបនកំណត់។  
    
 
 
   គ.របកសអនុញញ តផទ ល់(សុពលភព២០ឆន )ំ 

 -ចំណយសរមប់របកសអនុញញ ត។ 
 
 -ចំណយេលីករេរៀបចំឯកសរសមិទធិលទធភព។ 
 -
ចំណយេលីករបញជ ក់សថិតិរបជជនពីសលឃុំ
។ 

 

ឃ.របកសរបកួតរបែជង  

  -ចំណយសរមប់របកសអនុញញ ត។ 

  -ចំណយេរៀបចំឯកសរេដីមបចូីលរមួេដញៃថល។ 
  -ចំណយេលីកិចចធនកនុងករចូលរមួេដញៃថល៖ 
 

Ø មនទុនវនិិេយគយ៉ងតិច ៣៥% 
ៃនទុនវនិិេយគសរុប។ 

Ø តមកល់របក់កក់ធនចូលរមួេដញៃថលេនធ
នគរចំនួន៥០០០   ដុលល អេមរកិ។ 
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   -
ចំណយកនុងករេរៀបចំកិចចរបជំុបឋមេដីមបែីណនអំំពី
ករេរៀបចំឯកសរចូលរមួេដញៃថល។ 
   -ចំណយកនុងករេដញៃថល។ 
 
២.វញិញ បនបរតរបតិបតតិករ(សុពលភព៥ឆន )ំ 

  ក.សរមប់វញិញ បនបរតរបតិបតតិករដំបូង៖ 

    

 ចំណយេលីករចុះអធិករកិចច 
េដីមបពិីនិតយភពរតឹមរតូវៃនករសងសង់មេធយបយ
ផលិតកមម និងរបព័នធែចកចយទឹកសអ ត 
េទតមបទដឋ នគតិយុតត   និងលកខណៈបេចចកេទស 
ែដលបនកំណត់េដយរកសួង 
េហយីទឹកសអ តែដលនឹងែចកចយមនគុណភព 
និងសុវតថិភពរតឹមរតូវតមសតង់ដគុណភពទឹកផឹកជ
តិ ដល់មូលដឋ នែដលបនេសនីសំុេធវីអជីវកមម។ 
 
 
 
 
   ខ.សរមប់វញិញ បនបរតរបតិបតតិករបនទ ប់៖ 

ចំណយេលីករចុះអធិករកិចច 
េដីមបបីញជ ក់ពីនិរនតរភពៃនមេធយបយផលិតកមម 
និងរបព័នធែចកចយទឹកសអ ត។  
៣.គុណភពទឹក 

  -ចំណយេលីករផសពវផសយេដីមបបីរញជ បឱយមន 
ករយល់ដឹង 
និងភញ ក់រលឹកយកសំណកទឹកមកេធវីករវភិគឱយបន
េទៀងទត់។ 

  -ចំណយចុះរតួតពិនិតយ និងវភិគគុណភពទឹក 
កនុងករណីចបំច់ដល់ទីតងំអជីវកមម 
តមសភពជក់ែសតង ។ 

 

 

២.វញិញ បនបរតរបតិបតតិករ(សុពលភព៥ឆន )ំ 

  ក.សរមប់វញិញ បនបរតរបតិបតតិករដំបូង៖ 

   
ចំណយសរមប់វញិញ បនបរតរបតិបតតិករដំបូង។ 
   
    
 
 

 

  

 

 

 

 

 ខ.សរមប់វញិញ បនបរតរបតិបតតិករបនទ ប់៖ 

ចំណយសរមប់វញិញ បនបរតរបតិបតតិករ 
បនទ ប់។ 
      
៣.គុណភពទឹក 
 -ចំណយកនុងករវភិគគុណភពទឹក។ 
 -ចំណយេលីយនតកររគប់រគង 
និងតមដនរតួតពិនិតយរបភពទឹក 
របព័នធរបរពឹតតកមមទឹក និងរបព័នធែចកចយ។ 
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  -ចំណយចុះពិនិតយតមដនេដយជូនដំណឹង 
ឬមិនមនករជូនដំណឹងជមុន និងចុះេពលែដលមន 
បតុភពជក់ែសតង។ 
 -ចំណយេលីសិកខ សល  
បណតុ ះបណត លបេចចកេទសដល់របតិបតតិករផគត់ផគង់ទឹក
សអ ត។ 
 -ចំណយេលីករពរងឹងយនតកររគប់រគង 
និងតមដនរតួតពិនិតយរបភពទឹក 
របព័នធរបរពឹតតកមមទឹក និងរបព័នធែចកចយ។ 

 

 

ជេរមីសទី២៖  
សំេណីបញញតតិកមម  
 

I.កតពវកិចច៖ 
១.ករផតល់អជញ បណណ  

  ក.អជញ បណណរបកួតរបែជង(េដញៃថល)៖ 

    -រកសួងេរៀបចំនីតិវធីិេដញៃថល។ 
    -រកុមរបឹកសឃុ ំសងក ត់ ផតល់ករឯកភព 
ឬមិនឯកភពេលីនីតិវធីិេដញៃថលរបកួតរបែជង 
(ែបបបទ 
និងនីតិវធីិសរមប់េដញៃថលរតូវកំណត់េដយរបកស
េដយែឡក)។ 
     ខ.អជញ បណណផទ ល់(មិនរបកួតរបែជង)៖ 

      -អនុញញ តឱយសិកសសមិទធិលទធភពដល់អនក 
េសនីសំុ។ 
      -លក់ពកយ និងទទួលពកយេសនីសំុអជញ បណណ។ 
 
 
 
 
 
 
     -ពិនិតយពកយេសនីសំុកនុងរយៈេពល៣០ៃថង 
ៃនៃថងេធវីករគិតចប់ពីៃថងទទួលពកយេសនីសំុេពញេល
ញ និងរតឹមរតូវ េលីចំណុចដូចខងេរកម៖ 

Ø សមតថភពហរិញញវតថុ និងបេចចកេទស 
Ø ៃថលទឹក និងៃថលេសវេផសងៗ 

I.កតពវកិចច៖ 
១.ករដក់ពកយេសនីសំុអជញ បណណ 
  ក.អជញ បណណរបកួតរបែជង(េដញៃថល)៖ 

 

 

 

 

 

  ខ.អជញ បណណផទ ល់(មិនរបកួតរបែជង)៖ 

    -ដក់ពកយេសនីសំុសិកសសមិទធិលទធភព។ 
    -
ដក់ពកយេសនីសំុអជញ បណណមករកសួងេដយមន
៖ 

Ø ករយល់រពមពីរកុមរបឹកសឃុ ំសងក ត់ 
Ø ករយល់រពមពីមនទីរឧសសហកមម 
និងសិបបកមមកនុងែដនសមតថកិចចេលីតំបន់
េសវែដលបនេសនីសំុ។ 
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Ø កមមវធីិសងសង់មេធយបយផគត់ផគង់ទឹកសអ
ត 

Ø គុណភព និងបរមិណរបភពទឹក 
Ø គុណភពេសវ។  

 
 
 
    -ផសពវផសយេសចកតីរពងអជញ បណណជ 
សធរណៈ។ 
    -េចញអជញ បណណ។ 
 
 
២.វញិញ បនបរតរបតិបតតិករ 

    -លក់ និងទទួលពកយេសនីសំុវញិញ បនបរត 
របតិបតតិករ។ 
    -បនទ ប់ពីចុះពិនិតយេមីលរបព័នធរបរពឹតតិកមម 
និងមនករឯកភព 
រកសួងរតូវផតល់វញិញ បនបរតរបតិបតតិករ 
(ែបបបទ 
និងនីតិវធីិសរមប់េសនីសំុវញិញ បនបរតរបតតិករ 
រតូវកំណត់េដយរបកសេដយែឡក)។ 
 
៣.គុណភពទឹក 

    -
េធវីករវភិគគុណភពទឹកេរៀងរល់៣ែខមតងរសបតម
សតង់ដជតិ 
េនមជឈមណឌ លមនទីរពិេសធន៍ឧសសហកមមកមពុជ។ 
    -
សតងដបេចចកេទសអបបបរមសរមប់សងសង់មេធយ
បយផគត់ផគង់ទឹកសអ ត 
រតូវកំណត់េដយរបកសេដយែឡក។ 
    -ពរងឹងយនតកររគប់រគង 
និងតមដនរតួតពិនិតយករអនុវតតរបស់របតិបតតិករផគត់
ផគង់ទឹកសអ ត។ 

 
 
 
     -
ផតល់េយបល់េលីេសចកតីរពងអជញ បណណកនុងករ
ណីពកយេសនីសំុមនចំណុចខវះខត 
មុននឹងផសពវផសយជសធរណៈ ។ 
 

 

 

 

២.វញិញ បនបរតរបតិបតតិករ 

   ដក់ពកយេសនីសំុវញិញ បនបរតរបតិបតតិករ  
 
 
 

 

 

 

៣.គុណភពទឹក 

   -
យកទឹកមកវភិគគុណភពទឹកេរៀងរល់៣ែខមតង
រសបតមសតង់ដជតិ 
េនមជឈមណឌ លមនទីរពិេសធន៍ឧសសហកមមកមពុ
ជ។ 
   -ករផគត់ផគង់ទឹកសអ ត រតូវែតសអ ត 
និងមនសុវតថិភព េដយអនុេលមតមចបប់។ 
   -សរមបសរមួល និងសហករ 
េនេពលែដលមរនតីមនសមតថកិចចចុះពិនិតយតម
ដន និងចុះេពលែដលមនបតុភពជក់ែសតង។ 
   -ទទួលករបណតុ ះបណត លបេចចកេទសេលី 
ករផគត់ផគង់ទឹក។ 
 

៤.ៃថលទឹក 
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    -បណតុ ះបណត លបេចចកេទសេលីករផគត់ផគង់ទឹក។ 
 
 

៤.ៃថលទឹក 

   -េធវីករកំណត់ៃថលលក់ទឹកឱយបនសមរសប 
េធៀបរវងករចំណយរបស់របតិបតិតករ 
និងលទធភពរបស់អនកេរបីរបស់ 
រពមទងំផលរបេយជន៍របស់រដឋទងំមូលផងែដរ។ 
 
 

II.ករចំណយ៖ 
១.ករផតល់អជញ បណណ  

  ក.អជញ បណណរបកួតរបែជង(េដញៃថល)៖ 

     េរៀបចំនីតិវធីិេដញៃថល 
  ខ.អជញ បណណផទ ល់(មិនរបកួតរបែជង)៖ 

     ចុះផសពវផសយេសចកតីរពងអជញ បណណ 
ជសធរណៈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
២.វញិញ បនបរតរបតិបតតិករ 

    ចុះពិនិតយេមីលរបព័នធរបរពឹតតិកមម និងមនករ 
ឯកភព រកសួងរតូវផតល់វញិញ បនបរតរបតិបតតិករ 
 
៣.គុណភពទឹក 

  -
ទទួលបននូវតៃមលទឹកសមរសបសរមប់ផគត់ផគង់ដ
ល់អនកេរបីរបស់ 
ែដលមនករេពញចិតតពីរគប់ភគីពក់ព័នធ។ 
 

 
 
II.ករចំណយ៖ 
១.ករដក់ពកយេសនីសំុអជញ បណណ 

  ក.អជញ បណណរបកួតរបែជង(េដញៃថល)៖ 

 

  ខ.អជញ បណណផទ ល់(មិនរបកួតរបែជង)៖ 

     -ករដក់ពកយេសនីសំុសិកសសមិទធិលទធភព។ 
     -
ករដក់ពកយេសនីសំុអជញ បណណមករកសួងេដយ
មនេដយមនករចំណយផងែដរ៖ 

Ø ករយល់រពមពីរកុមរបឹកសឃុ ំសងក ត់ 
Ø ករយល់រពមពីមនទីរឧសសហកមម 
និងសិបបកមមកនុងែដនសមតថកិចចេលីតំបន់
េសវែដលបនេសនីសំុ។ 

      -
ផតល់េយបល់េលីេសចកតីរពងអជញ បណណកនុងករ
ណីពកយេសនីសំុមនចំណុចខវះខត 
មុននឹងផសពវផសយជសធរណៈ។ 
 

 

 

 

២.វញិញ បនបរតរបតិបតតិករ 

    ដក់ពកយេសនីសំុវញិញ បនបរតរបតិបតតិករ  
 
 
៣.គុណភពទឹក 
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   -
េធវីករវភិគគុណភពទឹកេរៀងរល់៣ែខមតងរសបតម
សតង់ដជតិ 
េនមជឈមណឌ លមនទីរពិេសធន៍ឧសសហកមមកមពុជ។ 
   -
ចុះពិនិតយសតងដបេចចកេទសអបបបរមសរមប់សង
សង់មេធយបយផគត់ផគង់ទឹកសអ ត។ 
   -ពរងឹងយនតកររគប់រគង 
និងតមដនរតួតពិនិតយករអនុវតតរបស់របតិបតតិករផគត់
ផគង់ទឹកសអ ត។ 
    
-បណតុ ះបណត លបេចចកេទសេលីករផគត់ផគង់ទឹក។ 
 
 
 

៤.ៃថលទឹក 

   -
ចំណយេទេលីករេលីកែលងពនធនចូំលឧបករណ៍ប
េចចកេទស 
(កនុងករណីបនដក់ពកយេសនីសំុេធវីករវនិិេយេទរកុម
របឹកសអភិវឌឍន៍កមពុជ)។ 
   -េលីកែលងពនធនចូំលឧបករណ៍បេចចកេទស 
(កនុងករណីបនដក់ពកយេសនីសំុេធវីករវនិិេយេទរកុម
របឹកសអភិវឌឍន៍កមពុជ)។ 

    -
យកទឹកមកវភិគគុណភពទឹកេរៀងរល់៣ែខមតង
រសបតមសតង់ដជតិ 
េនមជឈមណឌ លមនទីរពិេសធន៍ឧសសហកមមកមពុ
ជ។ 
    -ករផគត់ផគង់ទឹកសអ ត រតូវែតសអ ត 
និងមនសុវតថិភព េដយអនុេលមតមចបប់។ 
    -សរមបសរមួល និងសហករ 
េនេពលែដលមរនតីមនសមតថកិចចចុះពិនិតយតម
ដន និងចុះេពលែដលមនបតុភពជក់ែសតង។ 
   -
ទទួលករបណតុ ះបណត លបេចចកេទសេលីករផគត់
ផគង់ទឹក 
 

 

៤.ៃថលទឹក 

   
ទទួលបននូវតៃមលទឹកសមរសបសរមប់ផគត់ផគង់ដ
ល់អនកេរបីរបស់ 
ែដលមនករេពញចិតតពីរគប់ភគីពក់ព័នធ។ 
 

 
សរមប់អនកេរបរបស៖់ 

• ទទួលបនទឹកសអ តេរបីរបស់ភគេរចីនមិនរសបតមសតង់ដរគុណភពទឹកផឹកថន ក់ជតិ 
• ប៉ះពល់ដល់សុខភព និងមនករចំណយសរមប់សុខភព 
• មិនមនទំនុបចិតតេលីេសវករជេហតុនឱំយមិនបនេរបីរបស់ទឹកសអ តែដលេសវករបនផលិតែបរជេរបីរបស់ទឹ

កអណតូ ងមនរបភពមកពីកែនលង េផសងៗេទវញិ 
• មនបញហ ពីតៃមលទឹកេដយទមទរឱយចុះៃថលទឹក 
• ប៉ះពល់ដល់សុខភពេដយទឹកមិនមនភពអនុេលមតមសតង់ដ 
• របជពលរដឋេនរអូ៊រទនិំងទមទរឱយបញចុ ះៃថលទឹកេនតមតំបន់ខលះ។ 
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៤.២.ករកំណត់របេភទៃនផលចំេណញ 

ជេរមីស របេភទៃនផលចំេណញ 

ជេរមីសទី១៖ រកសសថ នភពេដីម ១.រដឋ ភិបល៖ 

-មិនចំណយថវកិសរមប់េរៀបចំកសងចបប់។ 
-ចំេណញេពលេវល។ 
២.ធុរជន៖ 

-អនុវតតតមលិខិតបទដឋ នគតិយុតតែដលមនរសប់។ 
-មិនចំណយេពលេវល និងធនធន សរមប់ែសវងយល់ 
និងអនុវតតតមចបប់។ 
៣.អនកេរបីរបស់  

អនកេរបីរបស់ទឹកសអ តមិនមនផលចំេណញេទ 
េទះបីជគត់មនទឹកសអ តេរបីរបស់ 
ែតទឹកសអ តេនកនុងតំបន់េសវមួយចំនួន 
ជពិេសសទឹកសអ តឯកជន 
មិនមនភពអនុេលមតមសតង់ដគុណភពទឹកសអ តថន ក់ជតិ 
េហយីៃថលទឹកេនែតមនភពចរមូងចរមស់ 
េដយអនកេរបីរបស់េនែតទមទរឱយចុះៃថលដែដល។ 
តំបន់មួយចំនួន 
េនមិនទន់មនេសវកមមផគត់ផគង់ទឹកសអ តេនេឡយី។ 

ជេរមីសទី២៖ 
ចបប់សតីពីករផគត់ផគត់ទឹកសអ តទីរបជំុជន 

១.រដឋ ភិបល៖ 

-ចបប់ជលិខិតបទដឋ នគតិយុតតែដលមនឋននុរកមខពស់ 
ថន ក់ជតិ។ 
-មនភពចបស់លស់របកដនិយមេលីនីតិវធីិ និងែបបបទ 
ករងរ។ 
-បនកំណត់នូវតួនទី 
និងករទទួលខុសរតូវរបស់សមតថកិចចចបស់លស់។ 
-មនទំនុបចិតតពីធុរជន និងអនកេរបីរបស់ទឹកសអ ត។ 
-បេងកីនទំនុកចិតត និងទក់ទញករវនិិេយគេលីវស័ិយទឹកសអ ត។ 
-ផតល់នូវសិទធិ និងកតពវកិចចដល់អនកវនិិេយគ និងអនកេរបីរបស់។ 
-មនករទុកចិតតេលីករវនិិេយគ 
និតជួយសរមបសរមួលដល់អនកវនិិេយគអចទទួលបននូវឥណទ
នែដលមនកររបក់ទប។ 
-ចូលរមួេលីកកមពស់នីតិរដឋកនុងសងគម។ 
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-មនករេពញចិតតពីអនកវនិិេយគ 
និងអនកេរបីរបស់េលីបញហ កំណត់ៃថលលក់ទឹក គុណភពទឹក 
និរនតរភពទឹក។ 
-
បនផតល់ទឹកសអ តែដលមនគុណភពរសបតមសតង់ដរគុណភព
ទឹកសអ តថន ក់ជតិដល់អនកេរបីរបស់។ 
-
របជពលរដឋេនតមទីរបជំុជនទូទងំរបេទសបនទទួលទឹកសអ ត
េរបីរបស់រគប់ៗគន ។ 
-បេងកីនករមិតជីវភពរបជពលរដឋេនតមរយៈករផគត់ផគង់ 
ទឹកសអ ត។ 
-េលីកមពស់សុខមលភពរបជពលរដឋ។ 
-ចូលរមួករពរបរសិថ នសងគម។ 
-
ធនអនុវតតឱយសេរមចបននូវេគលនេយបយផគត់ផគង់ទឹកសអ តទី
របជំុជន និងកត់បនថយភពរកីរក។ 
២.ធុរជន៖ 

-ទទួលបនទុនវនិិេយគមកវញិកនុងអំឡុងេពលសមរសប 
ណមួយ។ 
-មនភពរបកដនិយមនូវសិទធិ និងកតពវកិចច។ 
-មនទំនុកចិតតេលីរជរដឋ ភិបលក៏ដូចជសថ ប័នមន 
សមតថកិចច។ 
-ទទួលបនករគរំទែផនកបេចចកេទស 
និងហរិញញវតថុដល់កររបកបអជីវកមម។ 
-មនទំនុកចិតតេលីគុណភពទឹកសអ ត។ 
-រមួចំែណកកនុងករេលីកកមពស់ករមិតជីវភពរបជពលរដឋ។ 
-រមួចំែណកករពរបរសិថ នសងគម។ 
-រមួចំែណកេលីកកមពស់សុខមលភពរបជពលរដឋ ។ 
៣.អនកេរបីរបស់៖ 

-ទទួលបនទឹកសអ តេរបីរបស់របកបេដយគុណភព តមល ភព
និរនតរភព និងៃថលទឹកសមរមយ 
-េនតមទីរបជំុជនមនទឹកសអ តេរបីរបស់ដូចៗគន  
-មនេសដឋកិចចលអរបេសីរ។ 
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៤.៣.វសិលភពៃនជេរមីសនីមួយៗ 
 

ជេរមីស វស័ិយឬរបេភទធុរកិចច ចំនួនធុរកិចច ឯកសរេយង/ភសតុតង 

ជេរមីសទី១៖ រកសសថ នភពេដីម 
 

-សហរគសសធរណៈ 
 
-អងគភពរដឋ ករទឹក 
-រកុមហុ៊នទឹកសអ តឯកជន 

-ចំនួនពីរ គឺ ភនំេពញ 
និងេសៀមរប 
-រដឋ ករទឹកចំនួន១១ 
-ឯកជនចំនួន២៣៧ 

-អនុរកឹតយ 
 
-របកស 
-របកស 
 

 -មិនមនលកខណៈរបកដរបជកនុងករកំណត់វធិនៃនកររគប់រគង ។ 
-កងវះទំនុកចិតតេលីរបតិបតតិករផគត់ផគង់ទឹកសអ តពីសំណក់អនកេរបីរបស់ទឹកសអ ត។ 
-លិខិតបទដឋ នគតិយុតតែដលមនរសប់មនឋននុរកមទបពិបកកនុងករអនុវតត។ 
-កងវះឥណទន និងទំនុកចិតតពីសំណក់អនកផតល់ឥណទន សរមប់អភិវឌឍវស័ិយ 
ទឹកសអ ត។ 

ជេរមីសទី២៖  
ចបប់សតីពី 
ករផគត់ផគង់ទឹកសអ តទីរបជំុជន 
 

 -បេងកីតចបប់ែដលជលិខិតបទដឋ នគតិយុតតករមិតជតិ ែដលមនភពរបកដនិយម 
េធវីឱយមនករទុកចិតតពីសំណក់អនកវនិិេយគ ក៏ដូចជអនកេរបីរបស់ទឹកសអ ត។ 
-យកចិតតទុកដក់ខពស់េលីបញហ របភពទឹក ដូចជនិរនតរភព កិចចករពរ 
បរសិថ ន...។ 
-មនករទទួលខុសរតូវខពស់ទងំសមតថកិចច ក៏ដូចជរបតិបតតិករផគត់ផគង់ទឹកសអ ត  
-បេងកីនកិចចសហករគន លអរវងសមតថកិចចពក់ព័នធ ទងំេលីរបភពទឹក របរពឹតតិកមមទឹក 
និងេសវបណត ញ។ 
-មនរបសិទធភព និងសមភពកនុងករផគត់ផគង់ទឹកសអ តជូនរបជពលរដឋេរបីរបស់ 
ទងំែផនកេសវកមម គុណភព និរនតរភពទឹកសអ ត។ 
 

 
 

៥.កិចចពិេរគះេយបល់បឋម 

 កិចចពិេរគះេយបល់រតូវបនេធវីេឡងីតមរេបៀប៖ 
១.កិចចរបជំុ៖ រកុមករងរវយតៃមលផលប៉ះពល់លិខិតបទដឋ នគតិយុតតរកសួងឧសសហកមម និងសិបបកមម(MIH-RIA 

Team)េដយមនកិចចសហករជមួយអងគករសហរបតិបតតិករជបុ៉ន(JICA)បនេរៀបចំកិចចរបជំុេនទីសតីកររកសួងចំនួន២៨េលីក 
និងរបជំុេនមនទីរឧសសហកមម និងសិបបកមម ចំនួន ១៤េខតត ៖ េខតតេពធិ៍សត់ េខតតបត់ដំបង េខតតៃប៉លិន េខតតឧតតរមនជ័យ 
េខតតកំពង់ធំ េខតតេសៀមរប េខតតតបូងឃមុ ំ េខតតរកេចះ េខតតសទឹងែរតង េខតតរតនគីរ ី េខតតមណឌ លគីរ ី េខតតសវ យេរៀង  េខតតកំពត 
និងេខតតរពះសីហនុ។    

២.ករេធវីអេងកត៖ 

ករមងសំណួររតូវបនេរៀបចំេឡងីេដយរកុមករងរវយតៃមលផលប៉ះពល់លិខិតបទដឋ នគតិយុតតរកសួងឧសសហកមម 
និងសិបបកមម(MIH-RIA Team) េដយមនកិចចសហករជមួយអងគករសហរបតិបតតិករជបុ៉ន(JICA)។  
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ករអេងកតតមរយៈករមងសំណួរ រតូវបនេធវីេឡងីេដយមរនត ី MIH-RIA Team 
និងបុគគលិកអងគករសហរបតិបតតិករជបុ៉ន(JICA) េនេខតតេពធិ៍សត់ េខតតបត់ដំបង េខតតៃប៉លិន េខតតឧតតរមនជ័យ 
េខតតកំពង់ធំ េខតតេសៀមរប េខតតតបូងឃមុ ំ េខតតរកេចះ េខតតសទឹងែរតង េខតតរតនគីរ ី េខតតមណឌ លគីរ ី េខតតសវ យេរៀង  េខតតកំពត 
និងេខតតរពះសីហនុ។ 

អនកេឆលីយសំណួររតូវបនេរជីសេរសីកនុងចំេណមអនកែដលមនករពក់ព័នធនឹងទឹកសអ ត(របតិបតតិករផគត់ផគង់ទឹកសអ ត 
និងអនកេរបីរបស់ទឹកសអ ត) ែដលកនុងេនះរបតិបតតិករផគត់ផគង់ទឹកសអ តមនចំនួន៦៧នក់ និងអនកេរបីរបស់ទឹកសអ តមនចំនួន 
៤៥៧នក់ កនុងេខតតចំនួន១៤។ 

លទធផលៃនកិចចពិេរគះេយបល់ែដលេធវីេឡងីតមរយៈកិចចរបជំុ និងពិេរគះេយបល់ 
បនបងហ ញថរបតិបតតិករផគត់ផគង់ទឹកសអ តចំនួន៦២នក់បនេឆលីយគរំទ និងចំនួន៥នក់មិនេឆលីយនឹងសំនួរ 
កនុងចំេណមរបតិបតតិករផគត់ផគង់ទឹកសអ តចំនួនសរុប៦៧នក់ 
េហយីអនកេរបីរបស់ទឹកសអ តចំនួនសរុប៤៥៧នក់ែដលបនជួបពិេរគះេយបល់បនគរំទ 
េលីសំេណីេសចកតីរពងចបប់សតីពីករផគត់ផគង់ទឹកសអ តទីរបជំុជន(ជេរមីសទី២)។ 
េនកនុងេនះផងែដរក៏មនករេលីកេឡងីនូវសំណូមពរមួយចំនួនពីសំណក់របតិបតតិករផគត់ផគង់ទឹកសអ ត 
និងអនកេរបីរបស់ទឹកសអ ត ដូចជ៖ 

១.របតិបតតិករផគត់ផគង់ទឹកសអ ត៖ 

-េសនីសំុឱយចបប់សតីពីករផគត់ផគង់ទឹកសអ តទីរបជំុជន េហយីអនុវតតរបកបេដយតមល ភព 
និងបំេរផីលរបេយជន៍របេទសជតិពិតរបកដ។ 
-េសនីសំុឱយមនកិចចសហករលអរវងរដឋ និងឯកជន កនុងករដក់លូ និងេធវីផលូវ។ 
-េសនីសំុរកសួង ឬមនទីរ ជួយអនតរគមន៍ឱយទន់េពលេវលេពលេនែដលរបតិបតតិករជួបបញហ ។ 
-េសនីសំុឱយរកសួង ឬមនទីរេធវីករផសពវផសយអំពីអតថរបេយជន៍ៃនករេរបីរបស់ទឹកសអ ត។ 
-ជួយឱយរចួពនធេលីេសវពក់ព័នធនឹងទឹកសអ ត េដីមបឱីយរបជពលរដឋបនទទួលទឹកសអ តេរបីរបស់កនុងតៃមលេថក។ 
-េសនីសំុផតល់របកសអនុញញ តេធវីអជីវកមមឱយបនឆប់រហ័ស និង 
បងកភពងយរសួលេលីឯកសរកនុងករេសនីសំុរបកសអនុញញ តែដលមនសុពលភព២០ឆន ។ំ 
-េសនីសំុកំុឱយេសវកមមផគត់ផគង់ទឹកសអ តរតួតសីុគន (បណត ញជន់គន ...)។ 
-ជួយទប់សក ត់ចំេពះកររកសីុែដលមិនមនចបប់អនុញញ តរតឹមរតូវ។ 
-សរមួលរល់កងវះខតេលីករពរងីកបណត ញ  បេចចកេទស និងករឧបតថមភធន។ 
-េសនីសំុឱយជួយែសវងរករបភពទឹក។ 
-េសនីសំុឱយជួយបេចចកេទសេលីរបព័នធផលិតកមម។ 
-េសនីសំុកំុឱយមនករបញចុ ះតៃមលទឹកសអ ត។ 
-ជួយែសវងរឥណទនែដលមនអរតកររបក់ទបសរមប់ជួយដល់របតិបតិតករផគត់ផគត់ទឹកសអ ត។ 
-េសនីសំុជួយករពរ និងបងកភពងយរសួលដល់របតិបតិតករផគត់ផគង់ទឹកសអ តែដលមនចបប់អនុញញ តរតឹមរតូវ។ 

 ២.អនកេរបីរបស់ទឹកសអ ត៖ 

-េសនីសំុបញចុ ះតៃមលៃថលលក់ទឹកសអ ត។ 
-េសនីសំុបញចុ ះតៃមលភជ ប់បណត ញទឹកសអ ត។ 
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-េសនីសំុឱយទឹកផលិតរបកបេដគុណភព។ 
-េសនីសំុឱយករផគត់ផគង់ទឹកសអ ត២៤េម៉ង/២៤េម៉ង។ 
-េសនីសំុឱយនឡកិរសទង់មនភពរតឹមរតូវ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
១. ទិនន័យេខតតែដលបនចុះពិេរគះេយបល់ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
២.ចំនួនអនកផគត់ផគង់ទឹកសអ ត និងអនកេរបីរបស់ទឹកសអ ត ែដលបនេធវីករពិេរគះេយបល់ជមួយ 
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េខត
-កំពត

 

េខត
-Iពះ

សីហ
នុ 

អ]កផ_ត់ផ_ង់ អ]កេIប̀I9ស់ 

៦៧ aក់ 

៤៥៧ aក់ 

ចំនួនអ]កផ_ត់ផ_ង់ផ_ង់ទឹក1d ត  

អ]កេIប̀I9ស់ទឹក1d ត  
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៣.លទធផលែដលបនពិេរគះេយបល់េលីករគរំទឱយមនសំេណីរេសចកតីរពងចបប់សតីពីករផគត់ផគង់ទឹកសអ តទីរបជំុជន 
 ៣.១.របតិបតតិករផគត់ផគង់ទឹកសអ ត៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៣.២.អនកេរបីរបស់ទឹកសអ ត 
 
 

៦២ 

០ 

៥ 

០ 
០ 

១០ 

២០ 

៣០ 

៤០ 

៥០ 

៦០ 

៧០ 

eំIទ មិនeំIទ មិនេឆg`យ េផhង 

100%

៤៥៧aក់ 
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៤.មូលេហតុែដលអនកផគត់ផគង់ទឹកសអ តគរំទនូវសំេណីេសចកតីរពងចបប់ សតីពីករផគត់ផគង់ទឹកសអ តទីរបជំុជន 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
៦.សននិដឋ ន 
េតីចបំច់េធវី RIS ែដរឬេទ? 

 ចបំច់   
√ មិនចបំច់  
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បងiរjពkយIសlលដល់អ]កវnនិេoគេល̀វnស័យទឹក1d ត េធY`ឱqេសrកមWផ_ត់ផ_ង់ទឹក1d តsន់ែតលdIបេស̀រ ចtប់uលិខិតបទvw នគតិយុត-ែដលxំ9ច់IតUវែត?នសI?ប់Iគងេល̀វnស័យទឹក1d ត 
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ជេយបល់មិនចបំច់េធវីករវយតៃមលផលប៉ះពល់េពញេលញ (RIS)េលីេសចកតីរពងចបប់េនះេទ 
េរពះករវយតៃមលផលប៉ះពល់បឋម (PAS)មនលកខណៈរគប់រគន់ និងអចទទួលយកបន 
េដយចបប់ែចងនូវចំណុចេគលៗៃនវធិននីមួយៗទុកសរមប់ឱយរជរដឋ ភិបល 
ក៏ដូចជរកសួងទទួលបនទុកយកមកេរៀបចំជេគលនេយបយ និងលិខិតបទដឋ នគតិយុតតេរកមចបប់ 
េដយមនភពអនុេលម។  
 ដូចេនះ ជេរមីសទី២ េសចកតីរពងចបប់សតីពីករផគត់ផគង់ទឹកសអ តទីរបជំុជន រតូវបនេរជីសេរសី។  

 

៧. ករអនុវតតនិងករតមដនរតួតពិនិតយ របសិនេបីបញញតតិកមមរតូវបនេរជីសេរសី៖ 
េរកយេពលចបប់សតីពីករផគត់ផគង់ទឹកសអ តទីរបជំុជន រតូវបនរដឋសភបនអនុម័ត 

និងរពះមហកសរតឡយរពះហសតថេលខេលីរពះរជរកមរបកសឱយេរបីជផលូ វកររួចមក វធិនករអនុវតត និងតមដន 
មនដូចខងេរកម៖ 

-រកសួងរតូវេធវីករផសពវផសយអំពីខលឹមសរចបប់េនះ ឱយបនទូលំទូលយេដីមប ី
បរញជ បករយល់ដឹងដល់អនកផតល់េសវផគត់ផគង់ទឹកសអ ត និងអនកពក់ព័នធ រពមទងំដក់កំរតិឱយមនទីរឧសសហកមម 
និងសិបបកមមរជធនី-េខតត ចុះផសពវផសយបនតដល់មូលដឋ ន េដីមបធីនរដល់ករអនុវតតរបកបេដយរបសិទធភព 
និងមនករទទួលខុសរតូវខពស់។ 

-រកសួងរតូវេរៀបចំេគលនេយបយ ែផនករយុទធសរសត 
និងលិខិតបទដឋ នគតិយុតតននឱយរសបតមចបប់សតីពីករផគត់ផគង់ទឹកសអ តទីរបជំុជន និងេធវីករផសពវផសយ 
េដីមបីរគប់រគងេសវផគត់ផគង់ទឹកសអ តរបកបេដយគុណភព របសិទធភព តមល ភព និងគណេនយយភព។ 

-រកសួងឧសសហកមម និងសិបបកមម ជពិេសសអគគនយកដឋ នទទួលបនទុក និងអងគភពពក់ព័នធ គួរេធវីកររតួតពិនិតយ 
តមដន វយតៃមលេលីរបសិទធភពៃនករអនុវតតចបប់េនះ េធវីករបណតុ ះបណត លអំពីបេចចកេទស ករផតល់បេចចកវទិយ 
និងែសវងរកៃដគូរអភិវឌឍន៍  រពមទងំសរមបសរមួលជមួយធនគរជតិ និងរគឹះសថ នហិរញញវតថុននកនុងករផតល់ឥណទន 
ែដលមនអរតកររបក់ទបឬេសមីសូនយ រពមទងំករបនធូបនថយពនធឬេលីកែលងពនធ 
េដីមបផីតល់លទធភពដល់របតិបតតិករផគត់ផគង់ទឹកសអ តកនុងករេរៀបចំរបព័នធរបរពឹតតិកមមនិងរបព័នធែចកចយតមលកខណៈបេចចកេទ
ស េធវីករពរងីកតំបន់េសវកមម និងករវនិិេយគេនតមតំបន់ដច់រសយល។ 

-អគគនយកដឋ នទឹកសអ ត រតូវេរៀបចំែបបបទនីតិវធីិឱយបនរតឹមរតូវ េដីមបវីយតៃមល និងកំណត់ៃថលទឹកឱយបនសមរសប 
ែដលអចទទួលយកបនទងំរបតិបតតិករ ក៏ដូចជអនកេរបីរបស់ទឹកសអ ត។ 

-រកសួងឧសសហកមម និងសិបបកមម រតូវករពរទប់សក ត់ផលប៉ះពល់េលីបណត ញ 
ែដលបណត លមកពីករេរៀបចំេហដឋ រចនសមព័នធតមរជធនី-េខតត 
តមរយៈកិចចសហករលអជមួយរគប់រកសួងសថ ប័នពក់ព័នធ។ 

-រកសួងឧសសហកមម និងសិបបកមម រតូវធននិរនតរភពៃនរបភពទឹក កិចចករពរករបំពុលរបភពទឹក 
សរមប់យកមកេធវីរបរពឹតតិកមមទឹកសអ ត។ 

រកុមករងរវយតៃមលផលប៉ះពល់ៃនលិខិតបទដឋ នគតិយុតតរកសួងឧសសហកមម និងសិបបកមម រតូវពិនិតយ 
និងវយតៃមលេលីផលប៉ះពល់ជក់ែសតងៃនករអនុវតត និងេលីកេយបល់ជូនថន ក់ដឹកនពិំនិតយ 
និងសេរមចនូវភពខវះចេនល ះៃនចបប់េធៀបេទនឹងបចចុបបននភពៃនតរមូវករេរៀងរល់៥ឆន មំតង។ 
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ដំេណីរករ េឈម ះ មុខងរ 

េរៀបចំេដយ 
រកុមករងរវយតៃមលផលប៉ះពល់លិខិ

តបទដឋ នគតិយុតតរកសួង 
ឧសសហកមម និងសិបបកមម 

េលក ចតសូ សុភ័រក អគគនយករង និងជរបធនរកុមករងរRIA 

េលក េចង លឹមជី របធននយកដឋ ន និងជអនុរបធន 

រកុមករងរRIA 

េលក េសម គនធ  របធននយកដឋ ន និងជសមជិក 

រកុមករងរRIA 

េលក េហង បុ៊នហួរ អនុ.នយកដឋ ន និងជសមជិក 

រកុមករងរRIA 

េលករសី េសង សីុណ របធនករយិល័យ 
និងជរបធនេលខធិករRIA 

េលក ថច់ េកត អនុ.កររយិល័យ 
និងជសមជិកេលខធិករRIA 

កញញ  តន់ េឆងប៉ មរនតីៃននយកដឋ ននីតិកមម 

េលក បុ៊ន ចន់គង់ អនុរបធននយកដឋ ន 

េលក ហុ៊ន វុទធ ី អនុរបធនករយិល័យ ៃន 

អគគនយកដឋ នទឹកសអ ត 

កញញ  ថន់ រសីធួក អនុរបធនករយិល័យ ៃន 

អគគនយកដឋ នទឹកសអ ត 

សហករេរៀបចំេដយ 
ទីភន ក់ងរសហរបតិបតតិករជបុ៉ន 
ទទួលបនទុកទឹកសអ តរបច ំ

រកសួងឧសសហកមម និងសិបបកមម 

Mr NONAKA Hiroyuki JICA Expert 

Mr HIROWATARI Hiroshi JICA Expert 

កញញ  វ៉ន់ ច័នទកញញ  JICA Staff 

កញញ  លីវ លីនី JICA Staff 

េលក សំរទឹធ សុភព Technical Staff 

 


