
របយករណ៍វយតៃមលបឋមេលផលប៉ះពល ់
 

បញញតិតកមម៖ េសចកតីរពងរបកសសតីពីវធិនសរមប់រគប់រគង និងដំេណីរករ  
 សហរគស សិបបកមម ផលិតទឹកពិសដប។ 
រកសងួ៖ ឧសសហកមម និងសិបបកមម 
េលខេយង៖ ០០០២/ឧ.ស  
កលបរេិចឆទចប់េផតម៖  ៃថងទី១៥ ែខតុល ឆន  ំ២០១៧ 
កលបរេិចឆទបញចប់៖ ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន  ំ២០១៨ 
 
អតថ ធិបបយសេងខបអំពីសេំណ របញញតតិកមម 
 ទឹកពិសដបជរបេភទទឹកែដលផលិតេឡងីេដីមបបីរេិភគ និងជួយរទរទង់សុខភពមនុសសជតិ។ 
ភពអនុេលមតមសតង់ដរទឹកពិសដបជកតពវកិចចែដលផលិតកររតូវអនុវតតតមឱយបនរតឹមរតូវេដយមិនអចខកខនប
នេឡយី។ េទះជកនលងមកេយងីមនរបកសសតីពីវធិនសរមប់រគប់រគង និងដំេណីរករសហរគស 
សិបបកមមផលិតទឹកពិសដប 
េហយីកតី ក៏របកសេនះេនមនលកខណៈខវះខត មិនរគប់រជុងេរជយ ជេហតុបងកឱយមនផលលំបកដល់ផលិតករកនុងករ 
អនុវតត មយង៉េទៀតផលិតផលទឹកពិសដបភគេរចីនមិនបនបំេពញេទតមសតង់ដរែដលបនកំណត់ ជេហតុបណត លឱយ 
ប៉ះពល់ដល់សុខភពអនកេរបីរបស់ េហយីឈនេទរកករបត់បង់នូវទំនុកចិតត ក៏ដូចជបរយិកសវនិិេយគផងែដរ។ 

េដីមបឱីយទឹកពិសដបផលិតេឡងីរសបតមសតង់ដរគុណភពទឹកសុទធ 
ចបំច់រតូវេធវីវេិសធនកមមរបកសសតីពីវធិនសរមប់រគប់រគងដំេណីរករសហរគសសិបបកមមផលិតទឹកពិសដប 
េដយកំណត់នូវវធិននិងលកខណៈបេចចកេទសនន កនុងេគលបំណងបងកភពងយរសួលដល់ករអនុវតត 
េដីមបឱីយផលិតផលទឹកពិសដបមនភពអនុេលមែដលជទំនុកចិតតពីសំណក់អនកេរបីរបស់ក៏ដូចជសមតថកិចចពក់ព័នធ។ 

 
របេភទបញញតតិកមម៖   

ចបប់¨    រពះរជរកឹតយ¨    អនុរកឹតយ¨    របកសþ     
េសចកតីសេរមច¨   សរចរ¨    េផសងៗេទៀត¨ 

 
ផលប៉ះពលច់មបងៃនសេំណ របញញតតិកមមេលវិសយ័៖ 
   េសដឋកិចច̈  សុខភពþ  បរសិថ ន¨ េផសងៗ¨ 

 
១. ករកំណត់បញហ  
១.១បញហ ែដលបញញតិកមមេនះមនបំណងចង់េដះរសយ 
បញហ របភពទឹក៖ ទឹករតូវបនយកមកពីរបភពេផសងៗគន  ដូចជ ទឹកសអ ត ទឹកអណតូ ង ទឹករសះ ទឹកសទឹង ... ជេដីម 
ជេហតុនឱំយរបភពទឹកមនគុណភពខុសៗគន ។ បចចុបបននទឹកសអ តែដលយកមកផលិតជទឹកពិសដប 
ជទឹកែដលអចផឹកបន ចំែណកឯទឹកែដលយកមករពភពេផសងៗេទៀតមនគុណភពភពខុសៗគន  
ែដលមិនមនភពអនុេលមតមសតង់ដរគុណភពទឹកសអ តថន ក់ជតិ ែដលខលះមនជតិែដក ខលះមនជតិអេសនិក 



ខលះសភពកខវក់ ជេហតុែដលរតូវេធវីរបរពឹតតកមមបឋមជមុន 
េដយេហតុថកនលងមករបភពទឹកមួយចំនួនមិនគបបរីតូវបនយកមកផលិតជទឹកពិសដប។ 

 
បញហ របរពឹតតិកមម៖េដយករេធវីរបរពឹតតិកមម 
និង/ឬផលិតកមមទឺកពិសដបមួយចំនួនមិនមនភពអនុេលមតមបទដឋ នបេចចកេទសសតង់ដរទឹកពិសដបេនេឡយី។  

 
បញហ សំបកេវចខចប់៖ េដយសរអនកផលិតមួយចំនួនបនយកសំបកែដលេរបីរបស់រចួេហយី 
យកមកេរបីរបស់ឬែកៃឆនេធវីជសំបកដបថមី(Recycle)មតងេទៀត 
េរពះករៃកៃឆនេធវីជសំបកដបថមី(Recycle)បនេរបីរបស់នូវសរធតុគីមីបែនថមេដីមបជំីរុញឱយមនកររលយ 
េធវីឱយប៉ះពល់ដល់សុខភព(ជំងឺៗេផសង)។ 
 
បញហ ករដឹកជញជូ ន និងរកសទុក៖ ទឹកពិសដបភគេរចីនរតូវបនរចកកនុងដបជ័រែដលងយនឹងរបតិកមម 
បេញចញសរធតុគីមីពីសំបកដបេនេពលែដលរតូវកំេដរពះអទិតយ េហយីេធវីឱយមនអុកសីុតកមមនឹងសរធតុផស ំ
បងករឱយទឹកមនកលិនប៉ះពល់ដល់សុខភពអនកេរបីរបស់។  
 
បញហ មិនសីុសងវ ក់គន រវងសមតថកិចចពក់ព័នធ៖ ករមិនមនករឯកភពរវងសមតថកិចចនឹងសមតថកិចច បងករឱយមនកររខំន 
ដល់ធុរជនផងែដរ។  
 
១.២.សូមរយបញជ ីលិខិតបទដឋ នគតិយុតតែដលមនរសប់ែដលពក់ព័នធ ឬរបហក់របែហល។ ចូរបញជ ក់ថ 

េតីេហតុអវីបនជលិខិតបទដឋ នគតិយុតតទងំេនះមិនទន់រគប់រគន់? 

១.ចបប់សតីសតីពីកររគប់រគងេរងចរក និងសិបបកមម និងចបប់សតីពីវេិសធនកមមចបប់សតីពី កររគប់រគងេរងចរក 

និងសិបបកមម៖  
-មរត២  មរត៣ថមី និងមរត៤ថមី  ែចងអំពីសមតថកិចចរគប់រគងេលីេរងចរកសិបបកមម និងរបេភទេរងចរក  
សិបបកមមែដលសថិតេរកមសមតថកិចចរបស់រកសួងឧសសហកមម និងសិបបកមម 
រពមទងំកំណត់នូវសញញ ណែដលចត់ទុកជេរងចរក និងសិបបកមម សរមប់ឱយធុរជនយល់អំពីសិទធិ 
និងកតពវកិចចរបស់ខលួនកនុងករបេងកីត និងដំេណីរករមូលដឋ នផលិតកមមរបស់ខលួន។ 

-មរត២៣ ែចងអំពីកតពវកិចចមច ស់សិបបកមមកនុងករបេងកីត និងដំេណីរករមូលដឋ នផលិតកមមរបស់ពួកគត់ 
រពមទងំកំណត់នូវសិទធិអំណចរបស់រកសួងឧសសហកមម 
និងសិបបកមមកនុងករបេងកីតលិខិតបទដឋ នគតិយុតតសរមប់រគប់រគង ករបេងកីត កិចចដំេណីរករ 
និងកិចចករននរបស់សិបបកមម សំេដេធវីឱយសិបបករមនភពរបកដនិយម 
រសបតមបចចុបបននភពៃនតរមូវករលិខិតបទដឋ នគតិយុតតេធៀបេទនឹងសងគម និងផតល់ទំនុកចិតតមកេលីរកសួង 
ក៏ដូចជរជរដឋ ភិបលកមពុជទងំមូល។ 

            ២.ចបប់សតង់ដរកមពុជ៖  

             -មរត១ និងមរត២ ចបប់េនះរគប់រគងរល់សកមមភពទក់ទិនេទនឹងសតង់ដរូបនីយកមម ធនគុណភព 
និងសកមមភពកនុងរពះរជណចរកកមពុជ កនុងេគលបំណងេធវីឱយកន់ែតរបេសីរេឡងីនូវគុណភពផលិតផល 



ទំនិញ និងេសវ េដីមបឱីយករេរបីរបស់ផលិតផលមនលកខណៈងយរសួល បេងកនីករករពរអនកេរបីរបស់ 
និងេលីកកមពស់សុខុមលភពសធរណៈ។ 
-មរត១៦ថមី ៃនចបប់សតីពីវេិសធនកមមចបប់សតីពីសតង់ដរកមពុជ 
មនេគលបំណងធនឱយមនសុវតថិភពពិតរបកដ 
េដីមបបីងក រភពមហនតរយែដលប៉ះពល់ជសធរណៈឬប៉ះពល់ដល់វស័ិយឧសសហកមមឬេសដឋកិចច 
របេភទៃនផលិតផលឬរបព័នធណមួយ រតូវអនុេលមេទតមសតង់ដរណមួយជកំណត់ 
េហយីសតង់ដរេនះរតូវកំណត់ជបទបបញញតតិបេចចកេទស តមករេសនីរបស់រកសួង សថ ប័នពក់ព័នធ 
និងតមករសេរមចរបស់រកុមរបឹកស។   
៣.ចបប់សតីពីកររគប់រគងគុណភព សុវតថិភពេលីផលិតផល ទំនិញ និងេសវ៖  

-មរត៣ បនកំណត់ថផលិតករ និងេសវករមនកតពវកិចចបងហ ញជភសរែខមរេលីផលិតផល ទំនិញ 
និងេសវរបស់ខលួនអំពីធតុផស ំ វធីិេរបីរបស់ កលបរេិចឆទផលិតផល និងរយៈេពលហួសកំណត់េរបីរបស់ 
រមួទងំេគលករណ៍េផសងៗេទៀត ែដលធនបននូវសុវតថិភព 
និងសុខភពអនកេរបីរបស់កនុងេគលបំណងបងករលកខណៈងយរសួល 
កនុងករសេរមចចិតតពីសំណក់អនកេរបីរបស់េលីមុខផលិតផលែដលខលួនរតូវេរបី 
និងករពរសុខភពអនកេរបីរបស់។ 

-មរត៤ បនកំណត់ថ ផលិតករ និងេសវកររតូវបំេពញនូវកតពវកិចចែដលធនអំពីធតុពិតៃនធតុផស ំ
និងរូបភពៃនផលិតផលទំនិញ ឬេសវរបស់ខលួន េដីមបេីជៀសវងកំុេអយអនកេរបីរបស់មនករភ័នតរចឡ ំ
ឬេជៀសវងេធវីឱយមនករប៉ះពល់ដល់សុខភពអនកេរបីរបស់ និងកររបកួតរបែជង។  

៤.របកសេលខ១៩៨ MIH/2016 ចុះៃថងទី៩ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៦ សតីពីនីតិវធីិ និងែបបបទេសនីសំុបេងកីត 

 េរងចរក សិបបកមម៖ ែចងអំពីនីតិវធីិ និងែបបបទកនុងករេសនីសំុរបកសបេងកីត និងករចុះបញជ ីេរងចរក សហរគស
 ធុនតូចនិងមធយម និងសិបបកមម េនកនុងរពះរជណចរកកមពុជ េដីមបពីរងឹងករអនុវតតចបប់សតីពីកររគប់រគងេរង
 ចរក និងសិបបកមម។ 
           ៥.របកសេលខ១៩៩ MIH/2016 ចុះៃថងទី៩ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៦ សតីពីនីតិវធីិអនុវតតបទបបញញតតិេលីកិចចដំេណីរករ

 េរងចរក និងសិបបកមម៖ ែចងអំពីនីតិវធីិកនុងករអនុវតតបទបបញញតតិេលីកិចចដំេណីរករេរងចរក សហរគសធុនតូចនិង
 មធយម និងសិបបកមម កនុងេគលបំណងធនគុណភព និងសុវតថិភពៃនកិចចដំេណីរករេរងចរក សហរគសធុនតូច
 និងមធយម និងសិបបកមម បរយិកសសងគម។  

៦.សតង់ដរគុណភពទឹកពិសដប៖របសិនេបីករផលិតទឹកមិនេគរពតមសតង់ដរ នឲំយមនផលប៉ះពល់ដល់      
 ផលិតករ និងអនកេរបីរបស់ ជពិេសស ដល់សុខមលភពអនកេរបីរបស់ ទងំេលីែផនកសុវតថិភពនិងគុណភព 
 ជអទិ៍៖ កនុងករណីមន PH(កំេបរ) េរចីន នឲំយទឹកមនកករ េនះប៉ះពល់ដល់គុណភពទឹក េបីទឹកមនអសូ
 និកនឲំយេកីតជជំងឺមហរកី េបីមនអីុកូឡយ នឲំយមនជំងឺរគ នីរតីតបងកឱយមនផលប៉ះពល់ដល់ែសបក 
 ទងំេនះនឲំយប៉ះពល់ដល់សុវតថិភពអនកេរបីរបស់។  
         ៧.របកសសតីពីវធិនសរមប់រគប់រគង និងដំេណីរករសហរគស សិបបកមមផលិតទឹកពិសដប៖ 

របកសេនះបនកំណត់នូវែបបបទកនុងករផលិតទឹកពិសដប 
េដីមបឱីយមនភពអនុេលមតមសតង់ដរគុណភពទឹកពិសដប 
ែតមិនមនខលឹមសររគប់រគន់សរមប់បងហ ញដល់ផលិតករ 
និងមរនតីសមតថកិចចពក់ព័នធេដីមបអីនុវតតតមជនិយមេនេឡយី 



ជេហតុនឱំយមនកររខំនដល់ផលិតករកនុងករអនុវតតតមករែណនរំបស់មរនតីមនសមតថកិចច។ 
មយង៉េទៀតករេរបីរបស់េឈម ះរកសួងសមតថកិចចពីមុនជរកសួងឧសសហកមម ែរ ៉ និងថមពល 
ែតបចចុបបននេនះបនបំែបករកសួងជពីរ ែដលរកសួងទទួលបនទុក គឺរកសួងឧសសហកមម និងសិបបកមម។ 

 
            លិខិតបទដឋ នគតិយុតតខងេលីជលិខិតបទដឋ នគតិយុតតេគល និងពំុបនែចងអំពីេគលករណ៍ 
និងវធិនចបំច់សំខន់ៗែដលរតូវេគរពរបតិបតតិតមេដយមច ស់សហរគស 
សិបបកមមផលិតទឹកពិសរដបកនុងេគលបំណងពណិជជកមមេនេឡយី។ រកសួងឧសសហកមម និងសិបបកមម 
េរៀបចំតក់ែតងនិងែកសរមួលខលឹមសររបកសសតីពីវធិនសរមប់រគប់រគង និងដំេណីរករសហរគស 
សិបបកមមផលិតទឹកពិសដប 
េដីមបកំីណត់នូវេគលករណ៍និងវធិនចបំច់សំខន់ៗឱយបនចបស់លស់រគប់រជុងេរជយរសបតមតរមូវករបចចុបបននភពរប
ស់មច ស់មូលដឋ នផលិតកមមជងរបកសមុន ែដលតរមូវឱយមច ស់សហរគស 
សិបបកមមផលិតទឹកពិសដបអនុវតតឱយបនរតឹមរតូវនូវវធិនែដលមនែចងកនុងេសចកតីរពងែកសរមួលេនះ 
េជៀសវងមច ស់សហរគស សិបបកមមផលិតទឹកពិសដប 
ផលិតទឹកពិសដបេដយមិនបនអនុេលមតមវធិនអនុវតតលអេលីករផលិត ករេលីកដក់ េវចខចប់ និងដឹកជញជូ ន 
ែដលធនបនថករផលិតទឹកពិសរដបរបរពឹតតេទរបកបេដយគុណភព និងសុវតថិភព។ 
 
១.៤. េតីសំេណីបញញតតិកមមមនផលប៉ះពល់អវជិជមនដល់កររបកួតរបែជងែដរឬេទ? 

 
សំេណីបញញតតកមមេនះមិនមនផលប៉ះពល់អវជិជមនដល់កររបកួតរបែជងេទ។ 

 
២.េគលបំណង 
របកសេនះមនេគលបំណង៖ 

-េលីកកមពស់គុណភព 
និងសុវតថិភពផលិតផលទឹកពិសដបេនរបេទសកមពុជឱយមនភពអនុេលមតមសតង់ដរគុណភពទឹកពិសដប 

-កំណត់នូវេគលករណ៍ និងវធិនែដលជនិយមសរមប់មរនតីមនសមតថកិចចពក់ព័នធយកេទអនុវតត និង  
-កំណត់នូវេគលករណ៍ និងវធិនចបំច់សំខន់ៗែដលរតូវេគរពរបតិបតតិតមេដយមច ស់សហរគស 

សិបបកមមផលិតទឹកពិសដបកនុងេគលបំណងពណិជជកមម។ 
 

៣.ជេរមស 
េដីមបេីដះរសយបញហ ែដលបនេលីកេឡងីខងេលី 

រកុមករងរវយតៃមលផលប៉ះពល់លិខិតបទដឋ នគតិយុតតរកសួងឧសសហកមម និងសិបបកមម បនេលីកយកជេរមីសចំនួន ២ 
(ពីរ) មកេធវីករសិកសវភិគ ដូចខងេរកម៖ 

ទី១. រកសសថ នភពេដីម៖ បនតករអនុវតតរបកសសតីពី វធិនសរមប់រគប់រគង និងដំេណីរករសហរគសសិបបកមម 
ផលិតទឹកពិសរដប។ 
ទី២. សំេណីបញញតតិកមម៖ េសចកតីរពងែកសរមួលរបកសសតីពីវធិនសរមប់រគប់រគង និងដំេណីរករសហរគសសិបបកមម 
ផលិតទឹកពិសដប។ 



 
៤.ករប៉ន់សម នបឋមេលរបេភទបនទុកចំណយកតពវកិចចនិងផលចំេណញ 
៤.១.ករកំណត់ភរកិចច និងរបេភទបនទុកចំណយ 

ជេរមីស រជរដឋ ភិបល ធុរកិចច 

ជេរមីសទី១ គឺរកសសថ នភពេដីម៖ 
បនតអនុវតតរបកសសតីពី 
វធិនសរមប់រគប់រគង 
និងដំេណីរករសហរគសសិបបកមមផ
លិតទឹកពិសរដប។  
 

១.ភរកិចច៖ 

-ពិនិតយតមដន 
និងពរងឹងយនតករកនុងកររគប់រគងរតួត
ពិនិតយ។ 
-
បេងកីនករផសពវផសយតមរយៈករេធវីសិ
កខ សល 
ឬេវទិករផសពវផសយបេចចកេទស 
រេបៀបរគប់រគង ។ល។ 
 ដល់មច ស់សហរគស 
និងមច ស់សិបបកមមផលិតទឹកពិសដប។ 
-
បណតុ ះបណត លបេចចកេទសដល់មច ស់ស
ហរគស សិបបកមមផលិតទឹកពិស 
ដប។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

២.ចំណយ៖ 

-

េលីរបក់េបសកកមមសរមប់មរនតមីនស
មតថកិចចកនុងករចុះរតួតពិនិតយតមដន 
ករអនុវតត។ 

១.ភរកិចច៖ 

-
ែសវងរករបភពទឹកេដីមបមីនករឯកភពពីមរនតី
មនសមតថកិចច។ 
-ពរងឹងកររគប់រគង 
និងរតួតពិនិតយរបភពទឹកសរមប់យកមកផលិ
តទឹកពិសដប។ 
-ករេរបីរបស់បេចចកវទិយ 
និងរបរពឹតតិកមមសមអ តរបភពទឹកេដយេគរព
តមសតង់ដរគុណភពទឹកសអ តថន ក់ជតិ 
កនុងករណីមិនមនរបភពទឹកជទឹកសអ ត។ 
-ពរងឹងសមតថភពកនុងករេរៀបចំករបូម 
ករបញជូ ន 
និងករសតុកទឹកទុកសរមប់ផលិតទឹកពិសរដប
។  
-េធវីករេរៀបចំបេងកីតសហរគស សិបបកមម 
ផលិតទឹកពិសដបឱយរសបតមសមតថភពផលិ
តកមម និងេគលករណ៍បេចចកេទស។ 
-រតូវេរជីសេរសីឱយបនសមរសប 
និងរតឹមរតូវតមលកខណៈបេចចកេទសកនុងករ
េរបីរបស់ 
និងេរបីរបស់េឡងីវញិនូវេរគឿងបរកិខ  
និងសមភ រៈនន។ 
-ពរងឹងកររគប់រគង 
និងកររតួតពិនិតយដំេណីរករផលិតកមម 
និងផលិតផលសេរមច។ 
២.ចំណយ៖ 

-េលីករែសវងរករបភពទឹក 
េដីមបសំុីករឯកភពពីមរនតីមនសមតថកិចចកនុងក
រណីមិនមន 
ទឹកសអ ត។ 



-
េលីករផសពវផសយតមរយៈករេធវីសិកខ
សល ឬេវទិករផសពវផសយដល់ 
ឧសសហករ និងសិបបករផលិតទឹក 
ពិសដប េដយេបះពុមពេសៀវេភ  
ឯកសរ និងខិតប័ណណនន។ 
-េលីករបណតុ ះបណត លបេចចកេទសដល់ 
មរនតី និងមច ស់សហរគស សិបបកមម 
ផលិតទឹកពិសដប។ 

-េលីករពរងឹងកររគប់រគង 
និងរតួតពិនិតយរបភពទឹកសរមប់យកមកផលិ
តទឹកពិស 
ដប។ 
-េលីករេរបីរបស់បេចចកវទិយ 
និងរបរពឹតតិកមមសំអតរបភពទឹកេដីមបឱីយអនុ
េលមតមសតង់ដគុណភពទឹកសអ តថន ក់ជតិ
។ 
-
េលីករពរងឹងសមតថភពរបស់បុគគលិកកនុងករ
េរៀបចំករបូម ករបញជូ ន 
និងករសតុកទឹកទុកសរមប់ផលិតទឹកពិសរដប 
។ 
-េលីករេរៀបចំបេងកីតសហរគស សិបបកមម 
ផលិតទឹកពិសដប។ 
-េលីករេរជីសេរសីឱយបនសមរសប 
និងរតឹមរតូវតមលកខណៈបេចចកេទសកនុងករ
េរបីរបស់ 
និងេរបីរបស់េឡងីវញិនូវេរគឿងបរកិខ  និង 
សមភ រៈនន។ 
-េលីករពរងឹងកររគប់រគង 
និងកររតួតពិនិតយដំេណីរករផលិតកមម 
និងផលិតផលសេរមច។ 
 

ជេរមីសទី២ សំេណីបញញតតិកមម៖ 

េសចកតីរពង របកសសតីពី 
វធិនសរមប់រគប់រគង 
និងដំេណីរករសហរគស 
សិបបកមមផលិតទឹកពិសរដប។ 

១.ភរកិចច៖ 

-េរៀបចំរបកសថមី 
េដយែកសរមួលរបកសចស់េឡងីវញិ 
-េរៀបចំកិចចរបជំុពិភកស 
និងចុះពិេរគះេយបល់ជមួយភគីពក់
ព័នធ េដីមបែីសវងរកចំណុចវជិជមន 
និងអវជិជមនៃន 
បទបបញញតតិចស់េនថន ក់ជតិ 
និងថន ក់េរកមជតិ។ 
-
េធវីករផសពវផសយតមរយៈករេធវីសិកខ
សល ឬេវទិករផសពវផសយេផសងៗដល់ 

១.ភរកិចច៖ 

-ពរងឹងកររគប់រគង 
និងរតួតពិនិតយរបភពទឹកសរមប់យកមកផលិ
តទឹកពិសដប។ 
-េរបីរបស់បេចចកវទិយ 
និងរបរពឹតតិកមមសំអតរបភពទឹកេដយេគរព
តមសតង់ដរគុណភពទឹកសអ តថន ក់ជតិ។ 
-ពរងឹងសមតថភពកនុងករេរៀបចំករបូម 
ករបញជូ ន 
និងករសតុកទឹកទុកសរមប់ផលិតទឹកពិសរដប 
។ 



មរនតីមនសមតថកិចច  មច ស់សហរគស 
និងមច ស់សិបបកមមផលិតទឹកពិសដប 
នូវខលឹមសររបកសថមី។ 
-អនុវតតយនតករថមកីនុងកររគប់រគង 
និងតមដនរតួតពិនិតយ 
-
បណតុ ះបណត លបេចចកេទសដល់មរនតីម
នសមតថកិចច និងមច ស់សហរគស 
សិបបកមមផលិតទឹកពិសដប។ 
-មិនរតូវមនកររខំនពីសំណក់ 
សមតថជំនញ 
និងសមតថកិចចពក់ព័នធមកេលីមូលដឋ នផ
លិតកមមេដយសំអងេហតុផលផទុយគន ពី
សមតថកិចចមួយេទសមតថកិចចមួយេផសង
េទៀត។ 
-ែសវងរកជំនួយបេចចកេទស កររគប់រគង 
និងរបភពឥណទនែដលមនអរតករ
របក់អនុេរគះ សរមប់រទរទង់ដល់ 
សហរគស សិបបកមមផលិតទឹកពិស 
ដប។ 
 

 

២.ចំណយ៖ 

-
េលីករេរៀបចំរបកសថមីរសបតមតរមូវ
ករបចចុបបននភពៃនឧសសហករ និង 
ផលិតករ។  
-េលីករេរៀបចំកិចចរបជំុពិភកស 
និងចុះពិេរគះេយបល់ជមួយភគីពក់
ព័នធ េដីមបែីសវងរកចំណុចវជិជមន 
និងអវជិជមនៃនបទបបញញតតិចស់ 
េនថន ក់ជតិ និងថន ក់េរកមជតិ 
េដយេធៀបនឹងតរមូវករបចចុបបនន។ 
-េលីករ 
ផសពវផសយតមរយៈករេធវីសិកខ សល 
ឬេវទិករផសពវផសយេផសងៗដល់មរនត ី

-េរៀបចំបេងកីតសហរគស 
សិបបកមមផលិតទឹកពិសដប 
ឱយរសបតមសមតថភពផលិតកមម 
និងលកខណៈបេចចកេទស។ 
-រតូវេរជីសេរសីឱយបនសមរសប 
និងរតឹមរតូវតមលកខណៈបេចចកេទសកនុងករ
េរបីរបស់ 
និងេរបីរបស់េឡងីវញិនូវេរគឿងបរកិខ  
និងសមភ រៈនន។ 
-ពរងឹងកររគប់រគង 
និងកររតួតពិនិតយដំេណីរករផលិតកមម 
និងផលិតផលសេរមច។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

២.ចំណយ៖ 

-េលីករពរងឹងកររគប់រគង 
និងរតួតពិនិតយរបភពទឹកសរមប់យកមកផលិ
តទឹកពិស 
ដប។ 
-េលីករេរបីរបស់បេចចកវទិយ 
និងរបរពឹតតិកមមសំអតរបភពទឹកេដីមបឱីយមន
ភពអនុេលមតមសតង់ដរជតិ 
សតីពីទឹកពិសដប។ 
-េលីករពរងឹងសមតថភពរបស់បុគគលិក កមមករ 
កនុងករេរៀបចំករបូម ករបញជូ ន 



មច ស់សហរគស 
និងមច ស់សិបបកមមផលិតទឹកពិសដប 
នូវខលឹមសររបកស 
ថមី។ 
-េលីករអនុវតតយនតករថមីកនុងកររគប់រគង 
និងតមដនរតួតពិនិតយ។ 
-េលីករបណតុ ះបណត លបេចចកេទសដល់ 
មរនតី និងមច ស់សហរគស សិបបកមម 
ផលិតទឹកពិសដប។ 
 

និងករសតុកទឹកទុកសរមប់ផលិតទឹកពិសរដប
។  
-េលីករេរៀបចំបេងកីតសហរគស សិបបកមម 
ផលិតទឹកពិសដប ឱយមនភពអនុេលមតម 
លកខណៈបេចចកេទស។ 
-េលីករេរជីសេរសីឱយបនសមរសប 
និងរតឹមរតូវតមលកខណៈបេចចកេទសកនុងករ
េរបីរបស់ 
និងេរបីរបស់េឡងីវញិនូវេរគឿងបរកិខ   
និងសមភ រៈនន។ 
-េលីករពរងឹងកររគប់រគង 
និងកររតួតពិនិតយដំេណីរករផលិតកមម 
និងផលិតផលសេរមច។ 
 

 

៤.២.ករកំណត់របេភទៃនផលចំេណញ 

ជេរមីស របេភទៃនផលចំេណញ 

ជេរមីសទី១ 

គឺរកសសថ នភពេដីម៖ 

របកស 
សតីពីវធិនសរមប់រគប់រគង 
និងដំេណីរករ 
សហរគសសិបបកមម  
ផលិតទឹកពិសដប។ 
 

១.រដឋ ភិបល៖ 

-មិនមនករចំណយេទេលីករេធវបីញញតតិកមមថម ី
-ភគីពក់ព័នធមនករយល់ដឹងនូវបទបបញញតតិែដលមនរសប់។ 
២.ធុរជន៖ 

-ទទួលបនចំេណះដឹងបែនថម តមរយៈករបណតុ ះបណត លនន 
-ទទួលបនករគរំទ  ែបបបទៃនកររគប់រគង បេចចកេទស  
និងយនតករេផសងៗេទៀតពីរជរដឋ ភិបល 
-មនទីផសរកន់ែតធំទូលយ ែដលអចរបកួតរបែជងផលិតផលរបស់ខលួនេទកន់ 
ទីផសរកនុងតំបន់ ។ 

ជេរមីសទី២ 

គឺសំេណីបញញតតិកមម៖ 

េសចកតីរពងែកសរមួលរបកស 
សតីពីវធិនសរមប់រគប់រគង 
និងដំេណីរករសហរគស 
សិបបកមមផលិតទឹកពិសដប។ 
 

១.រដឋ ភិបល៖ 

-េធវីបញញតតិកមមឱយកន់ែតមនលកខណៈងយយល់ និងរគប់រជុងេរជយ 
-បេងកីនភពរបកដនិយមកនុងករអនុវតតបញញតិតកមម  

-េធវីឱយមនករឯកភពរវងមូលដឋ នផលិតកមមមួយេទមូលដឋ នផលិតកមម 
មួយេទៀត 
-
េលីកកមពស់គុណភពទឹកពិសដបែដលជផលិតផលកនុងរសុកេដីមបេីធវីកររបកួតរបែជងេលីទីផសរ  
-ងយរសួលកនុងកររគប់រគង ផតល់នូវទំនុកចិតតដល់បុគគលែដលពក់ព័នធ កនុងករែសវងរកឥណទន 
និងេរបីរបស់ទឹកពិសដប។ 
២.ធុរកិចច៖ 



-យល់ដឹងបែនថមពីករអនុវតតបទបបញញតិតេលីវធិនករអនុវតតសរមប់ករផលិត 
ទឹកពិសដប តមរយៈករផសពវផសយរបស់មរនតីមនសមតថកិចច 
-ទទួលបនករគរំទទងំែផនករគប់រគង និងបេចចកេទសពីរជរដឋ ភិបល 
-ទទួលបនទំនុកចិតតពីមច ស់ឥណទន និងទទួលបនឥណទនែដលមន 
អរតកររបក់អនុេរគះ 
-ទទួលបនទឹកែដលមនភពអនុេលមតមសតង់ដរគុណទឹកពិសដបែដល 
ជមូលដឋ ននឱំយមនទំនុកចិតតពីសធរណៈជន 
-មនករឯកភពគន កនុងកររគប់រគង និងអនុវតតចបប់ជធរមន 
េដីមបឱីយកររបកួតរបែជងេសនីភពគន ។ 

 

៤.3. វសិលភពៃនជេរមីសនីមួយៗ 

ជេរមីស វស័ិយ ឬរបេភទធុរកិចច ចំនួនធុរកិចច ឯកសរេយង/ភសតុតង 

ជេរមីសទី១ គឺរកសសថ នភពេដីម៖ 

របកស សតីពីវធិនសរមប់រគប់រគង 
និងដំេណីរករ សហរគសសិបបកមម  
ផលិតទឹកពិសដប។ 
 

-សហរគស សិបបកមម 
ផលិតទឹកពិសដប 

៣៦០ សហរគស 
សិបបកមមផលិតទឹក
ពិសដប 

 

  

ជេរមីសទី២ គឺសំេណីបញញតតិកមម៖ 

េសចកតីរពងែកសរមួលរបកស 
សតីពីវធិនសរមប់រគប់រគង 
និងដំេណីរករសហរគស 
សិបបកមមផលិតទឹកពិសដប។ 
 

-សហរគស សិបបកមម 
ផលិតទឹកពិសដប 

អចមនេរចីនជង
៣៦០ សហរគស 
សិបបកមមផលិតទឹក
ពិសដប 

 

 

 

៥.កិចចពិេរគះេយបល ់(ជមួយភគីពក់ព័នធ) 
កិចចពិេរគះេយបល់រតូវបនេធវីេឡងីតមរេបៀប៖ 



១.កិចចរបជំុ៖ រកុមករងរវយតៃមលផលប៉ះពល់លិខិតបទដឋ នគតិយុតតរកសួងឧសសហកមម និងសិបបកមម (MIH-RIA 
Team) េដយមនកិចចសហករជមួយរកុមORIAរបចEំCOSSOCៃនទីសតីករគណៈរដឋមរនតី 
បនេរៀបចំកិចចរបជំុេនទីសតីករគណៈរដឋមរនតី និងរបជំុេនមនទីររកសួងឧសសហកមម និងសិបបកមមចំនួន ៩េខតត 
៖េខតតបត់ដំបង េខតតេសៀមរប េខតតរតនគីរ ី េខតតមណឌ លគីរ ី េខតតេកះកុង េខតតរពះសីហនុ េខតតសទឹងែរតង េខតតេពធិ៍សត់ 
េខតតកំពត។ 
២.ករេធវីអេងកត៖ 

ករមងសំណួររតូវបនេរៀបចំេឡងីេដយរកុមករងរវយតៃមលផលប៉ះពល់លិខិតបទដឋ នគតិយុតតរកសួងឧសសហកមម 
និងសិបបកមម(MIH-RIA Team) េដយមនកិចចសហករជមួយរកុមORIAរបចEំCOSSOCៃនទីសតីករគណៈរដឋមរនតី)។  
ករអេងកតតមរយៈករមងសំណួរ រតូវបនេធវីេឡងីេដយមរនត ី MIH-RIA Team និងមរនតOីRIAរបចEំCOSSOC 

ៃនទីសតីករគណៈរដឋមរនតី េនេខតតបត់ដំបង េខតតេសៀមរប េខតតរតនគីរ ី េខតតមណឌ លគីរ ី េខតតេកះកុង េខតតរពះសីហនុ 
េខតតសទឹងែរតង េខតតេពធិ៍សត់ និងេខតតកំពត។ 
អនកេឆលីយសំណួររតូវបនេរជីសេរសីពីមច ស់សហរគសសិបបកមមផលិតទឹកពិសរដប ែដលកនុងេនះមនចំនួន១៣១នក់ 

កនុងេខតតចំនួន៩។ 

៣.ចុះអេងកតទីតងំផលិតកមមផលិតទឹកពិសដបកនុងេខតតមួយចំនួន  កនុងេនះមន៖ េខតតេកះកុង ១កែនលង េខតតរពះសីហនុ 
២កែនលង េខតតកំពត ២កែនលង េខតតេសៀមរប ៣កែនលង េខតតរតនគីរ ីនិងេខតតមណឌ លគីរ ី២កែនលង។ 
 

លទធផលៃនកិចចពិេរគះេយបល់ែដលេធវីេឡងីតមរយៈកិចចរបជំុ និងពិេរគះេយបល់ 
បនបងហ ញថមច ស់សហរគសសិបបកមមផលិតទឹកពិសរដប៧៨នក់បនេឆលីយគរំទ និងចំនួន៥៣នក់មិនេឆលីយនឹងសំនួរ 
កនុងចំេណមមច ស់សហរគសសិបបកមមចំនួនសរុប១៣១នក់ 
េលីសំេណីេសចកតីរពងែកសរមួលរបកសសតីពីវធិនសរមប់រគប់រគង 
និងដំេណីរករសហរគសសិបបកមមផលិតទឹកពិសរដប(ជេរមីសទី២)។ 
េនកនុងេនះផងែដរក៏មនករេលីកេឡងីនូវសំណូមពរមួយចំនួនពីសំណក់មច ស់សហរគសសិបបកមម ដូចជ៖ 

-ជួយែកសរមួលបេចចកេទសផលិតកមម 
-ជួយបណតុ ះបណត លបេចចកេទសកនុងករផលិតទឹកឱយបនលអ និងទទួលបនសតង់ដរ 
-េសនីសំុឱយមនទីរជួយជំរុញឱយមច ស់សិបបកមមទងំអស់េធវីអជីវកមមមនចបប់ដូចៗគន  និងសតង់ដរផងែដរ 
-ជួយឧបតថមភធន 
-កំុឱយមនករលក់ទំលក់តៃមលេលីទីផសរ 
-េសនីសំុបនថយតៃមលេសវសធរណៈ 
-េសនីឱយមនភពរបកដនិយមកនុងករេរៀបចំ 

េដីមបទីទួលបនភពអនុេលមតមសតង់ដរេជៀសវងភពមិនរតូវគន រវងសមតថកិចចមួយេទសមតថកិចចមួយ។ 
 

 
៦. សននិដឋ ន 

ែផអកតមករវភិគេទេលីករសនមត់បនទុកចំណយ និងផលចំេណញៃនជេរមីសទងំពីរខងេលី េឃញីថជេរមីសទី២ 
មនចំេណញេរចីនជងជេរមីសទីមួយ។  
 ដូចេចនះជេរមីសទីពីរ របកសសតីពីវធិនសរមប់រគប់រគង និងដំេណីរករ សហរគសសិបបកមមផលិត 
ទឹកពិសដប គួររតូវបនេរជីសេរសី។ 



េតីចបំច់េធវី RIS ែដរឬេទ? 
¨ ចបំច់ 

þ មិនចបំច់ 
 
នយកដឋ ននីតិកមមរតូវេរៀបចំែកសរមួល 

និងបំេពញនូវភពខវះខតៃនេសចកតីរពងរបកសសតីពីវធិនសរមប់រគប់រគង និងដំេណីរករសហរគស 

សិបបកមមផលិតទឹកពិសដប េដីមបឱីយមនលកខណៈរគប់រជុងេរជយ របកដនិយម និងងយយកេទអនុវតត 

េដយគម នកររខំន តមរយៈករបេងកីតរកុមករងរែដលមនរគប់សមសភពពក់ព័នធចូលរមួ។ 

 
៧. ករអនុវតតនិងករតមដនរតួតពិនិតយ របសនិេបបញញតតិកមមរតូវបនេរជសេរ ស៖ 
៧.១.េតីវធិនករអវីរតូវបនេរជីសេរសីេដីមបេីលីកកមពស់តមល ភព 

និងអភិបលកិចចលអកនុងអំឡុងេពលៃនករដក់ឱយអនុវតត? 

េរកយេពលេសចកតីរពងរបកសសតីពីវធិនសរមប់រគប់រគង និងដំេណីរករសហរគស 
សិបបកមមផលិតទឹកពិសដបបនចូលជធរមនបញញតតិរចួមកវធិនករអនុវតត និងតមដន មនដូចខងេរកម៖ 

-រកសួងគួរេធវីករផសពវផសយអំពីខលឹមសររបកសេនះឲយបនទូលំទូលយេដីមបបីេរញជ ៀបករយល់ដឹងដល់ឧសសហករ 
សិបបករ និងបុគគលែដលពក់ព័នធ េដីមបធីនរករអនុវតតរបកបេដយរបសិទធិភព 

-រកសួងឧសសហកមម និងសិបបកមម រតូវតមដនករអនុវតតរបកសេនះេដយយកចិតតទុកដក់ជពិេសសគឺរតូវចត់ 
មរនតីមនសមតថកិចចេអយចុះតមមូលដឋ ន េដីមបរីតួតពិនិតយពីរបសិទធិភពៃនករអនុវតតរបកសេនះ។ 
-រកសួងរតូវកត ប់ឱយបននូវបញហ និងឬសគល់ៃនបញហ និងចូលរមួេដះរសយឱយបនចំេគលេដនិងទន់េពលេវល។ 
 

៧.២.េតីគួរេធវីករពិនិតយតមដនបញញតតិកមមេនះេឡងីវញិេរកយេពលបញញតតិកមមេនះរតូវបនដក់ ឱយអនុវតតែដរឬេទ?  

ដូេចន ះេតីបញញតតិកមមេនះគួររតូវបនពិនិតយេឡងីវញិឬតមដនយ៉ងដូចេមតច? 

រកុមករងរវយតៃមលផលប៉ះពល់លិខិតបទដឋ នគតិយុតតរកសួងឧសសហកមម និងសិបបកមម គួរេធវីករពិនិតយ  
និងតមដន របកសេនះេឡងីវញិកនុងរយៈេពល៥ឆន  ំេដយមនករសិកស និងវយតៃមលពីរបសិទធិភពៃនករអនុវតត 
របកសេនះ និងផតល់ពត៌មនរតឡប់នូវលទធផលែដលសេរមចបន 
េហយីេធវីករែកសំរលួរបកសរបសិនេបីរកេឃញីថមនភពខវះចេនល ះកនុងករអនុវតត។ 

 

ដំេណីរករ េឈម ះ តួនទី េលខទូរស័ពទ 

េរៀបចំេដយ៖ 
រកុមករងរRIAរកសួងឧសសហកមម 

និងសិបបកមម 

េលក ចតសូ 
សុភ័រក 

អគគនយករង និង 
ជរបធនរកុមករងរRIA 

012 320 013 

េលក េចង លឹមជី 
របធននយកដឋ ន និងជ 
អនុរបធនរកុមករងរRIA 

095 444 234 

េលក េឡ សតស 
អគគនយករង និង 

ជសមជិករកុមករងរRIA 
017 528 183 

េលក សូ៊ វ៉ន់នី 
អគគនយករង និង 

ជសមជិករកុមករងរRIA 
078 415 215 



េលក េហង បុ៊នហួរ 
អនុរបធននយកដឋ ន និង 
ជសមជិករកុមករងរRIA 

089 872 888 

េលក ទំុែប៉ន វរីះវទូិ 
អនុរបធននយកដឋ ន និង 
ជសមជិករកុមករងរRIA 

012 859 921 

េលក លី ចេជន 
អនុរបធននយកដឋ ន និង 
ជសមជិករកុមករងរRIA 

012 845 846  

េលករសី េសង 
សីុណ 

របធនករយិល័យ និងជ 
របធនេលខធិករដឋ នRIA 

017 444 097 

េលក ថច់ េកត 
អនុរបធនករយិល័យ 

និងជសមជិករកុមករងរRIA 
077 484 544 

ផតល់េយបល់េដយរកុមRIA 
របស់ ECOSOCC 

ឯកឧតតម បិុច សុខ 
អគគេលខធិកររង ក.ស.វ 
ៃនទីសតីករគណៈរដឋមរនត ី

012 698 999 

ឯកឧតតម េអង 
រតនមុននី 

អគគេលខធិកររង ក.ស.វ 
ៃនទីសតីករគណៈរដឋមរនត ី

012 912 009 

កញញ  ឡ ំវចិហួង មរនតីគេរមងRIA 089 348 787 

េលក រ ៉ុម ផលលីស មរនតីគេរមងRIA 078 235 078 

   

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


