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របយករណ៍សេងខបស្តពីីករ យតៃម្លបឋម 
(Preliminary Assessment-PA)    

 

អនុ្រកឹតយស្តីពីករ្រគប់្រគងសត្តឃត ្ឋ ន ករ្រតួតពិនិតយអនម័យសត្វ
ច់ និង ផលិតផលសត្វ ឆន ំ២០០៧  

 

្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ 

េលខេយង               :  ០០០០០២១    

កលបរេិចឆទចប់េផ្ដើម : ៃថងទី១៩ ែខកុមភៈ  ឆន ំ២០១៤  
កលបរេិចឆទបញច ប់     : ៃថងទី0៨ ែខេម  ឆន ំ២០១៤ 
 

ករ្រគប់្រគងសត្តឃត ្ឋ ន ករ្រតួតពិនិតយអនម័យសត្វ ច់ និងផលិតផលសត្វ មន
េគលបំណងេលើកកមពស់សុវតថិភពផលិតផល ច់សត្វនិងបរ ិ ថ នឲយបនជអតិបរមិ។ ជីវករ
្របកបរបរពិឃតសត្វស្រមប់ផគត់ផគង់ទីផ រ្រតូវសំុករអនុញញ តពី ជញ ធរមនសមតថកិចចកនុងដំេណើ រ
កររបស់ខ្លួន។ េនះជ្របធនបទមួយែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសមកេធ្វើករសិក និង យតៃម្លបឋម 
េ យេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្ត RIA។ កនុងដំេណើ រករសិក និងវភិគេលើ្របធនបទេនះ ជេ្រមើស២ គឺ ទី
១- យតៃម្លេលើអនុ្រកឹតយស្តីពីករ្រគប់្រគងសត្តឃត ្ឋ ន ករ្រតួតពិនិតយអនម័យសត្វ ច់    និង 
ផលិតផលសត្វ និងទី២- ព្រងឹងករអនុវត្តអនុ្រកឹតយេលខ២៩ចស់្រតូវបនយកមកពិចរ េដើមបី
េ ះ្រ យបញ្ហ  និងសេ្រមចេគលបំណងែដលចង់បន។  កនុងដំេណើ រករ RIA ករវភិគបនទុក
ចំ យនិងផលចំេណញ (CBA) គឺជធតុដ៏សំខន់ស្រមប់វភិគនិងថ្លឹងែថ្លងជេ្រមើសទំងពីរេនះ 
ថេតើជេ្រមើសមួយ ផ្តល់ផលចំេណញេ្រចើនជងដល់សងគមនិយយជរមួ។ លទធផលៃនករ
សិក យតៃម្លបឋមមនដូចខងេ្រកម៖ 
 

១.អំពីបនទុកចំ យ 

     ជេ្រមើសទី១  
 

មករវភិគអំពីបនទុកចំ យេលើជេ្រមើសទី១ បង្ហ ញថ  ធុរកិចចេលើវស័ិយេនះទំងអស់
ចំ យ ៦ ៣៨២ ២៩៣ ដុ ្ល រ េសមើនឹង៨៣% ៃនបនទុកចំ យសរបុ ែដលមច ស់សត្តឃត ្ឋ ន១ 
្រតូវចំ យជមធយម ៥២ ៧៤៦ ដុ ្ល រ។ បុ៉ែន្ត ជីវករវនិិេយគកនុងឆន ំដំបូងអស់ជមធយម ៥០ ០០០
ដុ ្ល រ េលើករ ងសង់សត្តឃត ្ឋ នមួយកែន្លង េហើយ ចេធ្វើ ជីវកមមជេរៀងរហូត េ យ្រគន់
ែតសំុបន្តលិខិតអនុញញ តកនុងេពល៥ឆន ំម្តង។ ដូេចនះ សត្តឃត ្ឋ ន១ េដើមបីអនុវត្ត មបញញត្តិកមម
(ជេ្រមើសទី១) ចំ យ្រតឹមែត ២ ៧៤៦ ដុ ្ល របុ៉េ ្ណ ះ េបើដកៃថ្លករ ងសង់េចញ។ មយ៉ងេទៀត 
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ជមធយមកនុង១ៃថង សត្តឃត ្ឋ ន១ ចពិឃតេគបន៣កបល និង្រជូក២២កបល ែដល ចរក 
្របក់ចំេណញ្របមណ ៥ ៤៧០ ដុ ្ល កនុង១ែខ េបើ មលទធផលសមភ សន៍ជមួយ ជីវករ ម្រន្តី 
បសុពយបលមនសមតថកិចច និងសមតថកិចចពក់ព័នធ។   រឯីរ ្ឋ ភិបលមនបនទុកចំ យចំនួន 
១ ២៩១ ៥១៨ ដុ ្ល រ េសមើនឹង ១៧% ៃនចំ យសរបុ េសមើនឹង ៧% ៃនថវកិ្របចំឆន ំរបស់ កសក 
ែដលជតួេលខមួយខពស់។ 
 

ជេ្រមើសទី២ 
 

 ជីវករមិនបនរងនូវបនទុកចំ យេលើែបបបទ លិខិតអនុញញ តននេទ េ យ្រគន់ែត
មនបនទុកចំ យរដ្ឋបលកនុងករចូលរមួកនុងដំេណើ រករផ ព្វផ យបុ៉េ ្ណ ះ និងករ ងសង់សត្ត
ឃត ្ឋ នបែនថមចំនួន ៤០ េ យែផ្អកេលើត្រមូវករទីផ រ។ េយើងេឃើញថ ៣០៧ ធុរកិចចមនបនទុក
ចំ យ ៩៨៣ ៥៥៣ ដុ ្ល រ កនុងេនះ ធុរកិចច១ជមធយមមនបនទុកចំ យ ៣ ២០៤ ដុ ្ល រ  ែដល
ជចំ យបែនថម មបទ ្ឋ នចស់ រឯី្របក់ចំេណញមនក្រមិតខពស់ ពីេ្រពះ ធុរកិចចនីមួយៗមិន
បនរងបនទុកចំ យកតព្វកិចចេ្រចើនដូចជេ្រមើសទី១េទ។   ចំេពះរ ្ឋ ភិបលវញិចំ យ  
៤៩ ៧៥៩ ដុ ្ល រ េបើេ្រប បេធៀបនឹងថវកិ្របចំឆន ំរបស់្រកសួង េសមើនឹង ០,០០៣% បុ៉េ ្ណ ះ ែដលជ
ទំហំៃនករចំ យមិនគួរឲយកត់សមគ ល់េឡើយ ។ 

២.អំពីផលចំេណញ 

     ជេ្រមើសទី១  

  ជេ្រមើសទី១ផ្តល់ផលចំេណញ ដូចខងេ្រកម៖ 
- ករពរបរ ិ ថ ន និងទប់ ក ត់បននូវកររកី ល លៃនជំងឺឆ្លងពីសត្វេទមនុស  
- េធ្វើឲយ ច់សត្វមនសុវតថិភព និងបេងកើនទំនុកចិត្តដល់អនកេ្របើ្របស់ 
- បេងកើនករ្របកួត្របែជង មរបត់េសដ្ឋកិចចទីផ រ 
- េធ្វើឲយមន្របសិទធភពដល់ករ្រគប់្រគង សថិតិសត្តឃត ្ឋ ន ចំនួនសត្វ និងបរមិណ ច់ 

សត្វេនេលើទីផ រ 
- រ ្ឋ ភិបលទទួលបនចំណូលពីសត្តឃត ្ឋ ន ដូចជ តៃម្លលិខិតអនុញញ ត និងេ ហុ៊យ 

េស កមម្រតួតពិនិតយអនម័យសត្វ និង ច់សត្វ។ល។ ចំនួន្របមណ ៦៥៧ ៩៨៤ ដុ ្ល រ ែដលជ
ចំណូល្របចំឆន ំ (េយង មករគណន)។ 
 

ជេ្រមើសទី២  
 

  ជេ្រមើសទី២ ផ្តល់ផលចំេណញតិចតួច េ យ រក ្ត មួយចំនួន ដូចខងេ្រកម៖ 
- ករ្របកួត្របែជងមនក្រមិតទប និងមិនទន់សម្រសប មរបត់េសដ្ឋកិចចទីផ រេសរ ី  
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- បរ ិ ថ ន និងកររកី ល លៃនជំងឺឆ្លងពីសត្វេទមនុស រង និភ័យខពស់ 
- ករ្រគប់្រគងសត្តឃត ្ឋ ន ផលិតកមម ច់ និងសថិតិមិនសម្រសបនឹងក្រមិតអភិវឌ េសដ្ឋ 

កិចចកមពុជនេពលបចចុបបនន 
- ករបង់ចំណូលពីសត្តឃត ្ឋ នេទកនុងថវកិជតិមិនចបស់ ស់ ។ 

៣.េសចក្តីសននិ ្ឋ ន  
 

េបើេទះបីជេ្រមើសទី១ មនបនទុកចំ យេ្រចើនជងជេ្រមើសទី២ក៏េ យ ក៏ជេ្រមើសទី១ េនះ
គួរ្រតូវបនេ្រជើសយកមកអនុវត្ត ពីេ្រពះ ផ្តល់ផលចំេណញេ្រចើនជងជេ្រមើសទី២ េ យធន
បននូវសុវតថិភពនិងសុខភព ធរណៈ កត់បនថយករបំផ្ល ញបរ ិ ថ ន បេងកើនចំណូលចូលថវកិ
រដ្ឋ បេងកើតបរយិកស្របកួត្របែជង េលើកកមពស់សមតថភព្របកួត្របែជង ជពិេសស បេងកើន្របសិទធ
ភពៃន្រគប់្រគងេលើវស័ិយេនះឲយកន់ែត្របេសើរ។ 
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របយករណ៍ស្តពីីករ យតៃម្លបឋម    

អនុ្រកឹតយស្តីពីករ្រគប់្រគងសត្តឃត ្ឋ ន ករ្រតួតពិនិតយអនម័យសត្វ
ច់ និង ផលិតផលសត្វ ឆន ំ២០០៧  

 

្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ 

េលខេយង               :  ០០០០០២១    

កលបរេិចឆទចប់េផ្ដើម : ៃថងទី១៩ ែខកុមភៈ  ឆន ំ២០១៤  
កលបរេិចឆទបញច ប់     : ៃថងទី០៨ ែខេម  ឆន ំ២០១៤ 

ទំនក់ទំនង : 
 េឈម ះ េលខទូរស័ពទ អីុែមល 
IA-ទទួលបនទុក េ ក អំុ៊ វ ី ០១២ ៧២៧ ៦៦៤ oum.savy@yahoo.com 
IA-ជំនួស េ ក វ ផ ០១២ ៨៣៧ ៦៦៥ hao_72pha@yahoo.com 
IA-សមជិក េ ក េខង យ៉សិទធ ០១២ ៨៦៥៦១៧ khengyasith@yahoo.com 

IA-សមជិក េ ក អិុត ភំុ ០១២ ៨៨៩ ៩៤១ phum_kh@hotmail.com 
ORIA-ទទួលបនទុក េ ក ឈិត រតនៈ ០៨១ ៤៤៤ ៤១២ Ch_rotanak77@yayoo.com 

ORIA-ជំនួស ល.ជ ៊ ង សុផ ្ល  ០១២ ៦៦៥២០១ seangsophalla@yahoo.com 

 
អ ថ ធិបបយសេងខបអំពីសំេណើ បញញត្តិកមម 

អនុ្រកឹតយេនះែចងពីករ្រគប់្រគងសត្តឃត ្ឋ ន ករ្រតួតពិនិតយអនម័យសត្វ ច់ និង
ផលិតផលសត្វ េដើមបីទប់ ក ត់កររកី ល លជំងឺឆ្លងសត្វ ករពរសុខភពសត្វ ធនគុណ
ភពផលិតផល និងករពរសុខភព ធរណៈ។ ជីវករែដល្របកប ជីវកមមពក់ព័នធនឹងករ
ពិឃតសត្វមនកតព្វកិចច ដូចខងេ្រកម៖ 

 េសនើសំុលិខិតអនុញញ តបេងកើតសត្តឃត ្ឋ ន និង ជីវកមមពិឃតសត្វពីនយក ្ឋ ន 
ផលិតកមម និងបសុពយបល (្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់និងេន ទ) 

 េសនើសំុលិខិតអនុញញ តដឹកជញជូ នសត្វរស់ អមេ យវញិញ បនប្រតសុខភពសត្វ 
 មុនពិឃតសត្វ្រតូវឆ្លងកត់ករ្រតួតពិនិតយេ យភន ក់ងរបសុេពទយ 
 ករេធ្វើ ជីវកមម ច់សត្វ្រតូវមនេបះ្រ េ យភន ក់ងរបសុេពទយ  

អនុ្រកឹតយេនះ មនវ ិ លភពអនុវត្តចំេពះអនកបេងកើតសត្តឃត ្ឋ ន អនកេធ្វើ ជីវកមមពិឃតសត្វ 
និងអនក្របកប ជីវកមម្របមូលទិញសត្វ។  
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្របេភទបញញត្តិកមម   
ចបប់ ្រពះ ជ្រកឹតយ អនុ្រកឹតយ ្របកស េសចក្តីសេ្រមច ចរ េផ ងេទៀត 

       
សំេណើ េនះ មនចរកិជបញញត្តិកមម  េហើយ មនផលប៉ះពល់ដល់ធុរកិចច 

១. ករកំណត់បញ្ហ   
 

បញ្ហ សំខន់ៗ បញញត្តិកមមេនះមន
បំណងេ ះ្រ យ 
(គូស  ែមន ឬមិនែមន) 

ភស្តុ ង/ភពជក់ែស្ដង (សូមភជ ប់កំណត់
សមគ ល់្របសិនេបើចំបច់) 

សុខភព និងសុវតថិភព
ធរណៈ 

ែមន ករបរេិភគ ច់សត្វផទុកេ យេមេ គេធ្វើឲយប៉ះ
ពល់ដល់សុខភពមនុស ។ កន្លងមក មរបយ
ករណ៍បូកសរបុករងរកសិកមម និងរបយករណ៍
របស់អងគករសុខភពពិភពេ ក (WHO) បន
បង្ហ ញឲយេឃើញថ ្របេភទជំងឺផ្ត យបក ីជជំងឺ
កច វឆ្លងពីសត្វេទមនុស មរយៈករប៉ះ
ពល់បក ីេ យផទ ល់ និងករបរេិភគ ច់បក ីផទុក
ជំងឺផ្ត យបក ី កំពុងរកី លេនេលើពិភពេ ក។ 
េយង មរបយករណ៍របស់អងគករសុខភពពិភព
េ កឆន ំ២០១៣ ជំងឺេនះ ប ្ត លឲយមនុស ្ល ប់
បត់បង់ជីវតិអស់ចំនួន ៣៧៥ នក់ កនុងេនះ្របេទស
កមពុជមន្របជពលរដ្ឋបន ្ល ប់េ យជំងឺកច

វេនះ ចំនួន ២៩ នក់។ េ្រកពីជំងឺផ្ត យបក ី ក៏
មន ច់សត្វេគ ្រកបីមនជំងឺ បនេធ្វើឲយអនកបរ ិ
េភកមនជំងឺ ដូចជជំងឺេប៉ះេគ្រកបី ជំងឺរ ក
េ្រ មសួតេគ្រកបី ជំងឺេប៉ះ្រជូក ជំងឺឈមេខម  ជំងឺ
ឆគួត ជំងឺបូសខយល់ ជំងឺ ទឹក ជំងឺចុងអងករជេដើម។ 
ជំងឺទំងេនះ មនលកខណៈកច វ និងឆ្លង ត
តបតឆប់រហ័សបំផុតគម ន្រពំែដនកំណត់ជក់ ក់ 
និងេធ្វើឲយមនផលវបិកខ្ល ំងដល់សុខភព ធរ
ណៈនិងេសដ្ឋកិចចសងគម ជពិេសស ចំេពះករេធ្វើ
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ពណិជជកមមសត្វជអន្តរជតិ និងផលិតផលមន
េដើមកំេណើ តពីសត្វ។   

ករករពរ និងអភិរក  
បរ ិ ថ ន 

ែមន បចចុបបននេនះ ករសម្ល ប់សត្វ ល លេ យគម ន
ករអនុញញ ត គម នបទ ្ឋ នបេចចកេទស គម នករ្រតួត
ពិនិតយពីសមតថកិចចផលិតកមម និងបសុពយបល 
ប ្ត លឲយប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ដូចជ កកសំណល់ 
ក្លិនស្អុយ ករបង្ហូរទឹក្រកខ្វក់ សេម្លងសត្វែ្រសក ករ
ចម្លងេមេ គ មខយល់។ល។ មករចុះ កសួរ
្របជជនែដលរស់េនជំុវញិសត្តឃត ្ឋ នសទឹងមន
ជ័យនិយយថ ចប់ពីេម៉ង១យប់ដល់េទៀបភ្លឺ លឺ
សំេឡង្រជូកែ្រសក ធំុក្លិនេឈង មែផ ងេភ្លើងដុត 
កំេទច្រក ត់ និងសំបកកង់ ំទឹកេកស្រជូក 
ហុយចូលផទះ ធំុក្លិនស្អុយ។ េលើសពីេនះ កក
សំណល់បង្ហូរចូលបឹងេនខងេ្រកយផទះពួកគត់ែត
ម្តង។ 

សមធម៌េយនឌ័រ និង
សងគម និងករអភិរក វបប
ធម៌ 

មិនែមន  

ករ្របកួត្របែជង ែមន ករេធ្វើ ជីវកមម ច់សត្វមនរបំងពណិជជកមម ៃន
ករចូលកនុងទីផ រ េ្រពះ មអនុ្រកឹតយេលខ ២៩ 
ចស់ កនុងមួយ្រសុក ្រកុង អនុញញ តឲយមនសត្តឃត
្ឋ នែតមួយកែន្លងបុ៉េ ្ណ ះ។ ករណ៍េនះ េធ្វើឲយអនក

ទទួលបនសិទធិេធ្វើ ជីវកមមមនអំ ចផ្ត ច់មុខកនុង 
ទីផ រ ែដលកនុងក្រមិត មួយបនប៉ះពល់ដល់
ដំេណើ រករ្របកួត្របែជង។ 

ករ្របមូលព័ត៌មន ែមន ្រកសួងជួបករលំបកកនុងករទទួលបនព័ត៌មន
ពក់ព័នធនឹងសថិតិសត្តឃត ្ឋ ន និងសថិតិសត្វបន
សម្ល ប់ ។ 

អនុេ ម មកិចច្រពម
េ្រព ង WTO និងកិចច្រពម
េ្រព ងអន្តរជតិេផ ងេទៀត 

 
ែមន 

Terrestrial Animal Health Code 2011 (OiE) 
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្របសិនេបើមនបញ្ហ េផ ងេទៀត សូម អធិបបយ និងផ្ដល់ភស្តុ ង 
  

វស័ិយសត្តឃតេន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ មនភពមិនទន់សម័យ ខ្វះបទ ្ឋ នបេចចកេទស និង
ស្តង់  មិនេឆ្លើយតបនឹងត្រមូវករទីផ រ ែដលេធ្វើឲយវស័ិយេនះខ្វះភព្របកួត្របែជង។ សុ្រកឹតយកមម 
 វស័ិយេនះ ជករចំបច់។ 

 
សូម យបញជ លិីខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តែដលមន្រ ប់ ែដលពក់ព័នធ ឬ្រប ក់្របែហល។ 

 

១. អនុ្រកឹតយេលខ ២៩ អន្រក ចុះៃថងទី២២ ែខវចិឆករ ឆន ំ១៩៩០ ស្តីពីសត្តឃត ្ឋ ននិងកែន្លង 
     ពិឃតសត្វ 
២. ចរែណនំេលខ៤១៩ កសក.សរណន ចុះៃថងទី១៤/១២/១៩៩០  
៣. េសចក្តីែណនំេលខ ៥១៣ សនណ.កសក ចុះៃថងទី០៥ ែខកញញ  ឆន ំ២០០០ ស្តីពីែបបបទបេងកើត

្រគប់្រគងសត្តឃត ្ឋ ន កែន្លងពិឃតសត្វ និងករេធ្វើ ជីវកមមពិឃតសត្វ 
៤. ្របកសេលខ០ ៨៦ ្របក.កសក ចុះៃថងទី២០  ែខកុមភៈ  ឆន ំ១៩៩៥ ស្តីពី ករអនម័យសត្វ និង   
     ផលិតផលមនេដើមកំេណើ តពីសត្វ។ 

 

ចូរបញជ ក់ េតើេហតុអ្វីបនជលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តទំងេនះ មិនទន់្រគប់្រគន់? 

 

េយង មលិខិតបទ ្ឋ នគត្តិយុត្តមន្រ ប់ េគបនសេងកតេឃើញថ មនលកខណៈចេង្អ ត ខ្វះករ
្របកួត្របែជង និងមិនទន់សម្រសប មរបត់េសដ្ឋកិចចទីផ រេសរ។ី ម៉យងវញិេទៀត សមតថកិចច្រគប់្រគង 
េនមិនទន់សម្រសបនឹង ថ នភពបចចុបបនន ជពិេសស ករបង់ចំណូលពីវស័ិយឯកជនចូលកនុងថវកិ
ជតិមិនចបស់ ស់ ។  

 

២. េគលបំណង  

េលើកកមពស់សុវតថិភពផលិតផល ច់សត្វ និងបរ ិ ថ នឲយបនជអតិបរមិ ។ 
 

៣. ជេ្រមើស  

១. សំេណើ បញញត្តិកមម: អនុ្រកឹតយស្តីពីករ្រគប់្រគងសត្តឃត ្ឋ ន ករ្រតួតពិនិតយអនម័យសត្វ ច់ 
ផលិតផសត្វ។ 

២. ព្រងឹងករអនុវត្តលិខិតបទ ្ឋ នមន្រ ប់ េ យេលើកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីករេធ្វើ ជីវកមម
ពិឃតសត្វ។ 
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៤. ករប៉ន់ ម នបឋមេលើចំ យកតព្វកិចច និងផលប៉ះពលដ់លក់រ្របកតួ
្របែជង 

៤.១. ករកំណត់ភរកិចច និង្របេភទចំ យ (tasks and cost-categories) 
 
ជេ្រមើស ជរ ្ឋ ភិបល ធុរកិចច 
ជេ្រមើសទី១: 
អនុ្រកឹតយស្តីពី
ករ្រគប់្រគង
សត្តឃត ្ឋ ន 
ករ្រតួតពិនិតយ
អនម័យសត្វ 

ច់ ផលិត
ផលសត្វ 

១. ករេរៀបចំេសចក្តី្រពង 
២. ពិេ្រគះេយបល់ 
៣. បណ្តុ ះប ្ត លសមតថភពម្រន្តី 
៤. ករេចញលិខិតអនុញញ ត 
៥. មេធយបយ និងសមភ រ្រតួតពិនិតយ   
     ច់ និងផលិតផលសត្វ 
៦. ករងរ្រគប់្រគងទិននន័យ 
៧. ករងរផ ព្វផ យ និងផលិតឯក 
     រ (ពកយសំុបេងកើតសត្តឃត   
     ្ឋ ន ពកយសំុេធ្វើ ជីវកមមពិឃត  
     សត្វ…) 
៨. ករងរ ម ន ្រតួតពិនិតយ។  
 

១. ករចូលរមួពិេ្រគះេយបល់ 
២. លិខិតអនុញញ តបេងកើតសត្តឃត ្ឋ ន 
៣. លិខិតអនុញញ តេធ្វើ ជីវកមម 
     ពិឃតសត្វ 
៤. ករ ងសង់សត្តឃត ្ឋ ននិង 
     ឧបករណ៍បំពក់កនុងសត្តឃត ្ឋ ន 
៥. េស កមម្រតួតពិនិតយអនម័យសត្វ   
     ច់ និងផលិតផលសត្វ 
៦. លិខិតដឹកជញជូ នសត្វ 
៧. វញិញ បនប្រតអនម័យសត្វ 
៨. ចូលរមួកនុងកិចច្របជំុផ ព្វផ យ 
៩. បង់េស ្រតួតពិនិតយអនម័យសត្វ  
    ច់ និងផលិតផលមនេដើមកំេណើ ត    
    ពីសត្វ 
១០. ចូលរមួកនុងដំេណើ រករ្រតួតពិនិតយ 
       របស់សមតថកិចច ។ 

ជេ្រមើសទី២: 
ព្រងឹងករ 
អនុវត្តលិខិត
បទ ្ឋ នមន
្រ ប់ េ យ
េលើកកមពស់ករ
យល់ដឹងអំពី
ករេធ្វើ ជីវកមម
ពិឃតសត្វ។ 

១. ្របជំុផ ព្វផ យដល់ ជីវករ 
២. ផ ព្វផ យ មវទិយុ 
៣. ចុះ្រតួតពិនិតយ មសត្តឃត ្ឋ ន 
៤. ផលិតឯក រេបះពុមពឯក រ  
     និងរបូភពផ ព្វផ យ។ 
 

១. ចូលរមួកនុងដំេណើ រករផ ព្វផ យ  
២. បេងកើតសត្តឃត ្ឋ នថមីចំនួន៤០ 
៣. ករេធ្វើបដិស ្ឋ រកិចចចំេពះករអនុវត្ត 
     ចបប់េ យម្រន្តីបសុពយបលមន 
     សមតថកិចច។ 
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៤.២. វ ិ លភពៃនជេ្រមើសនីមួយៗ 

ជេ្រមើស 
វស័ិយ ឬ្របេភទ 
ធុរកិចច 

ចំនួន 
ធុរ កិចច 

ឯក រេយង/ភស្តុ ង 

អនុ្រកឹតយស្តីពីករ្រគប់្រគង
សត្តឃត ្ឋ ន ករ្រតួតពិនិតយ
អនម័យសត្វ ច់ និង 
ផលិតផលសត្វ 

 
ជីវកមមពិឃតសត្វ 

 
១២២ 

របយករណ៍្របចំឆន ំ
២០១៣  របស់្រកសួង
កសិកមម រកុខ ្របមញ់ និង
េន ទ 

ជេ្រមើសទី២: ព្រងឹងករអនុវត្ត 
លិខិតបទ ្ឋ ន ែដលមន
្រ ប់ េ យេលើកកមពស់ករ
យល់ដឹងអំពីករេធ្វើ ជីវកមម
ពិឃតសត្វ។ 

 
ជីវកមមពិឃតសត្វ 

 
៣០៧ 

របយករណ៍្របចំឆន ំ
២០០៧ របស់្រកសួង
កសិកមម រកុខ ្របមញ់ និង
េន ទ 

៤.៣. ប៉ន់ ម នចំ យបែនថមរបស់ធុរកិចច និង ជរ ្ឋ ភិបល 

ធុរកិចច 

ជេ្រមើស 
កំេណើ នចំ យ 

អនុេ ម មបញញត្តិកមម
ផ្តល់អំណះអំ ង 

ជេ្រមើសទី១:  អនុ្រកឹតយស្តី
ពីករ្រគប់្រគងសត្តឃត
្ឋ ន ករ្រតួតពិនិតយ 

អនម័យសត្វ ច់  
និងផលិតផលសត្វ។ 

 
 
មិនគួរឲយកត់សមគ ល់ 

មករវភិគអំពីបនទុកចំ យេលើជេ្រមើស
ទី១េនះ េឃើញថ  ធុរកិចចបនចំ យអស់
ចំនួន ៦ ៣៨២ ២៩៣ ដុ ្ល រ េសមើនឹង ៨៣% 
ៃនបនទុកចំ យសរបុ ែដលមច ស់សត្ត ្ឋ ន
១ ្រតូវចំ យជមធយម ៥២ ៧៤៦ ដុ ្ល រ។ 
បុ៉ែន្ត ជីវករវនិិេយគកនុងឆន ំដំបូងអស់ជ
មធយម ៥០ ០០០ ដុ ្ល រ េលើករ ងសង់
សត្តឃត ្ឋ នមួយកែន្លង េហើយ ចេធ្វើ

ជីវកមមជេរៀងរហូត េ យ្រគន់ែតសំុបន្ត
លិខិតអនុញញ តកនុងេពល៥ឆន ំម្តង។ ដូេចនះ
សត្តឃត ្ឋ ន១ េដើមបីអនុវត្ត មបញញត្តកមម 
ចំ យ្រតឹមែត ២ ៧៤៦ ដុ ្ល របុ៉េ ្ណ ះ េបើ
ដកៃថ្លករ ងសង់េចញ។ មយ៉ងេទៀត ជ
មធយមកនុង១ៃថង សត្តឃត ្ឋ ន១ ចពិឃត
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េគបន៣កបល និង្រជូក២២កបល ែដល
ចរក្របក់ចំេណញ្របមណ ៥ ៤៧០

ដុ ្ល កនុង១ែខ េបើ មលទធផលសមភ សន៍ជ
មួយ ជីវករ ម្រន្តីបសុពយបលមន 
សមតថកិចច និងសមត្តកិចចពក់ព័នធ។ 

ជេ្រមើសទី២:  ព្រងឹងករ
អនុវត្តលិខិតបទ ្ឋ ន 
មន្រ ប់ េ យេលើក
កមពស់ករយល់ដឹងអំពី
ករេធ្វើ ជីវកមមពិឃត  
សត្វ។ 

 
 
មិនគួរឲយកត់សមគ ល់ 

ជីវករមិនបនរងនូវបនទុកចំ យេលើែបប
បទ លិខិតអនុញញ តននេទ េ យ្រគន់ែត
មនចំ យរដ្ឋបលកនុងករចូលរមួកនុង
ដំេណើ រករផ ព្វផ យបុ៉េ ្ណ ះ និងករ ង
សង់សត្តឃត ្ឋ នបែនថមចំនួន ៤០ េ យ
ែផ្អកេលើត្រមូវករទីផ រ។  េយើងេឃើញថ 
៣០៧  ធុរកិចចមនបនទុកចំ យ  
៩៨៣ ៥៥៣ ដុ ្ល  កនុងេនះធុរកិចច១ជ
មធយមមនបនទុកចំ យ ៣ ២០៤ ដុ ្ល រ  
ែដលជចំ យបែនថម (incremental cost) 
េលើបទ ្ឋ នចស់ រឯី្របក់ចំេណញមន
ក្រមិតខពស់ េ្រពះ ធុរកិចចនីមួយៗមិនបនរង
បនទុកចំ យកតព្វកិចចេ្រចើនដូចជេ្រមើសទី
១េទ។ 

 

ជរ ្ឋ ភិបល 

ជេ្រមើស 
កំេណើ នចំ យ 

អនុេ ម មបញញត្តិ
កមម 

ផ្តល់អំណះអំ ង 

ជេ្រមើសទី១:  អនុ្រកឹតយ 
ស្តីពីករ្រគប់្រគងសត្ត
ឃត ្ឋ ន ករ្រតួតពិនិតយ
អនម័យសត្វ ច់ និង 
ផលិតផលសត្វ។ 

 
គួរឲយកត់សមគ ល់ 

រ ្ឋ ភិបលចំ យចំនួន ១ ២៩១ ៥១៨
ដុ ្ល រ េសមើនឹង ១៧% ៃនចំ យសរបុ 
េសមើនឹង ៧% ៃនថវកិ្របចំឆន ំរបស់ កសក 
ែដលជតួេលខមួយខពស់។ 
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ជេ្រមើសទី២:  ព្រងឹងករ
អនុវត្តលិខិតបទ ្ឋ នមន
្រ ប់ េ យេលើកកមពស់
ករយល់ដឹងអំពីករេធ្វើ

ជីវកមមពិឃតសត្វ។ 

 
មិនគួរឲយកត់សមគ ល់ 

រ ្ឋ ភិបលចំ យ ៤៩ ៧៥៩ ដុ ្ល រ េបើ
េ្រប បេធៀបនឹងថវកិ្របចំឆន ំរបស់្រកសួង 
េសមើនឹង ០,០០៣% បុ៉េ ្ណ ះ។ 

៤.៤. ប៉ន់ ម នក្រមិតៃនផលចំេណញ 

ជេ្រមើស ផលចំេណញ ផ្តល់អំណះអំ ង 

ជេ្រមើសទី១:  អនុ្រកឹតយ 
ស្តីពីករ្រគប់្រគងសត្ត
ឃត ្ឋ ន ករ្រតួតពិនិតយ
អនម័យសត្វ ច់  
និងផលិតផលសត្វ។ 

 
 
 គួរឲយកត់សមគ ល់ 
 

-  ករពរបរ ិ ថ ន និងទប់ ក ត់បននូវកររកី 
    ល លៃនជំងឺឆ្លងពីសត្វេទមនុស  
-  េធ្វើឲយ ច់សត្វមនសុវតថិភព និងបេងកើន  
   ទំនុកចិត្តដល់អនកេ្របើ្របស់ 
-  បេងកើនករ្របកួត្របែជង មរបត់េសដ្ឋកិចច
   ទីផ រ 
-  េធ្វើឲយមន្របសិទធភពដល់ករ្រគប់្រគង    
   សថិតិសត្តឃត ្ឋ ន ចំនួនសត្វ និង 
   បរមិណ ច់សត្វេនេលើទីផ រ 
-  រ ្ឋ ភិបលទទួលបនចំណូលពីសត្តឃត
្ឋ ន ដូចជ តៃម្លលិខិតអនុញញ ត និង

េ ហុ៊យេស កមម្រតួតពិនិតយ អនម័យសត្វ 
និង ច់សត្វ។ល។ ចំនួន្របមណ  
៦៥៧ ៩៨៤ ដុ ្ល រ ែដលជចំណូល្របចំ
ឆន ំ(េយង មករគណន)។ 

ជេ្រមើសទី២: ព្រងឹងករ
អនុវត្តលិខិតបទ ្ឋ នមន
្រ ប់ េ យេលើកកមពស់
ករយល់ដឹងអំពីករេធ្វើ

ជីវកមមពិឃតសត្វ ។ 

 
 មិនគួរឲយកត់សមគ ល់ 

ជេ្រមើសទីពីរេនះ ផ្តល់ផលចំេណញតិចតួច 
េ យ រ ក ្ត មួយចំនួនដូចខងេ្រកម៖ 
- ករ្របកួត្របែជងមនក្រមិតទបនិងមិន
ទន់សម្រសប មរបត់េសដ្ឋកិចចទីផ រេសរ ី 
- បរ ិ ថ ន និងកររកី ល លៃនជំងឺឆ្លងពី 
  សត្វេទមនុស  រងនូវ និភ័យខពស់ 
- ករ្រគប់្រគងសត្តឃត ្ឋ ន ផលិតកមម 
  ច់ និងសថិតិ មិនសម្រសបនឹងក្រមិត 
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   អភិវឌ េសដ្ឋកិចចកមពុជនេពលបចចុបបនន 
- ករបង់ចំណូលពីសត្តឃត ្ឋ ន េទកនុង 
   ថវកិជតិមិនចបស់ ស់ ។ 

៤.៥. េតើសំេណើ បញញត្តិកមមមនផលប៉ះពល់អវជិជមនដល់ករ្របកួត្របែជងែដរឬេទ?  មិនែមន   
( ្របសិនេបើផលប៉ះពល់ដល់ករ្របកួត្របែជងគួរឲយកត់សមគ ល់ ត្រមូវឲយេធ្វើRIS)។ 

បនទុកចំ យរបស់ធុរកិចច មិនគួរឲយកត់សមគ ល់ េបើេ្រប បេធៀបនឹងចំណូលែដលធុរកិចចទទួល 

បន។ 

៤.៦.  េតើសំេណើ បញញត្តិកមមេនះមនផលប៉ះពល់អវជិជមនេលើសមធម៌េយនឌ័រែដរឬេទ?  មិនមន 

៥. កិចចពិេ្រគះេយបល ់
កិចចពិេ្រគះេយបល់បនេធ្វើេឡើងជមួយភគីពក់ព័នធ ដូចខងេ្រកម ៖ 

្រកុមអនកពក់ព័នធ  វធីិ ្រស្ត សេងខបទស នៈ 
ធុរកិចច 
 

សមគមធុរកិចច 
(តំ ងឲយ ១០% ៃនវស័ិយ
ធុរកិចច) 

មតិេយបល់ជ
យលកខណ៍

អក រ  កិចច្របជំុ / 
ទូរស័ពទ 

 

ជីវករពិឃតសត្វ ចំនួន
០៥នក់ េនសត្តឃត
្ឋ នខុសៗគន  

សត្តឃត ្ឋ ន ដូចជ៖ 
១. ដំ ក់ធំ 
២. សទឹងមនជ័យ 
៣. ែសនសុខ 
៤. និងដៃទេទៀត។ 

 
សមភ សន៍ផទ ល់ 
និង មទូរស័ពទ 

- ចំ យទុនេ្រចើន    
  េលើករ ងសង់ 
- សត្វៃថ្ល ករេធ្វើ ជីវ 
  កមមពិឃតចំេណញ 
  តិច ឯចំ យ 
  េផ ងៗេ្រកផ្លូវករ  
  មនេ្រចើន 
- គំ្រទឲយមនសត្ត 
  ឃត ្ឋ នស្តង់ ។ 

អនកេ្របើ្របស់ 
្របជពលរដ្ឋរស់េនជិត 
សត្តឃត ្ឋ នសទឹងមន 
ជ័យ 

្រកុមអនកេ្របើ្របស់   
អនកេ្របើ្របស់ចមបងៗ (អនក
េ្របើ្របស់ទំនិញ/េស កមមអ្វី
មួយកនុងបរមិណេ្រចើន) 

 
សមភ សន៍ផទ ល់ 

ប៉ះពល់បរ ិ ថ ន 
រស់េន 
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អនកេ្របើ្របស់តូចៗ ( អនកេ្របើ
្របស់ទំនិញ/េស កមមអ្វីមួយ
កនុងបរមិណតិចតួច)។ 

  

ជរ ្ឋ ភិបល ្រកសួង/ ថ ប័ន   
១. អនុ្របធននយក
្ឋ ន 

២. ្របធន/អនុ្របធន
មនទីរ 

នយក ្ឋ នផលិតកមម និង
បសុពយបល 
- មនទីរកសិកមមេខត្តៃ្រពែវង 
- មនទីរកសិកមម ជធនី
ភនំេពញ 

 
កិចច្របជំុ 

មនករ្រគប់្រគង 
បនល្អ មេសដ្ឋកិចច
ទីផ រ 

អនកជំនញ 
១. េ ក េជត ផ ្ល   
២. េ ក សួង ៉ ន់េថន 
៣. េ ក យន ម៉រទិធ 
៤. េ ក ឡុង េគៀន
េផង 

មនទីរកសិកមម ជធនីភនំេពញ 
អនុ្របធនករ.ិបសុពយបល 
អនុ្របធនករ.ិបសុពយបល 
អនុ្របធនករ.ិបសុពយបល 
្របធនែផនកបសុពយបល 

 
មរយៈកិចច

្របជំុ 

 
- មនករ្រគប់្រគង 
  បនល្អ មេសដ្ឋ  
  កិចចទីផ រ 
- មនករលំបកកនុង   
  ្របមូលចំណូលេន   
  មសត្តឃត 
  ្ឋ ន។ 

េផ ងៗ េឈម ះ   

៦. សននិ ្ឋ ន 
៦.១.  េសចក្ដីសេងខបៃនចំ យកតព្វកិចចបែនថមនិងផលចំេណញ 

ជេ្រមើស ចំ យរបស់ធុរកិចច ចំ យរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ផលចំេណញ 
ជេ្រមើសទី១ មិនគួរឲយកត់សមគ ល់ គួរឲយកត់សមគ ល់ គួរឲយកត់សមគ ល់ 
ជេ្រមើសទី២ មិនគួរឲយកត់សមគ ល់ មិនគួរឲយកត់សមគ ល់ មិនគួរឲយកត់សមគ ល់ 

៦.២. េតើចំបច់េធ្វើ RIS ែដរឬេទ?  

មិនចំបច់ េ្រពះថ មករសិក បឋម បនទុកចំ យរបស់ជេ្រមើសេនះ ចំេពះធុរកិចចមន
ក្រមិតទប (បនទ ប់ពីករដកេចញនូវចំ យវនិិេយគេលើករ ងសង់) បុ៉ែន្តផលចំេណញ
ទទួលបនេ្រចើន។ គួរកត់សមគ ល់ថ បនទុកចំ យរបស់រ ្ឋ ភិបលមនក្រមិតខពស់ែមន ( ម
ករគណន) បុ៉ែន្ត រដ្ឋទទួលបនករប៉ះបូ៉វវញិ មរយៈករេចញលិខិតអនុញញ ត និងេ ហុ៊យ
េស កមម្រតួត 
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ពិនិតយអនម័យសត្វនិង ច់សត្វ។ល។ ែដលមនចំនួន្របមណ៦៥៧ ៩៨៤ដុ ្ល រកនុងមួយឆន ំ
ៗ។ 

៦.៣. ជេ្រមើសែដលបនេ្រជើសេរ ើស  
ជអនុ សន៍គួរេ្រជើសេរ ើសជេ្រមើសទី១ គឺអនុ្រកឹតយស្តីពីករ្រគប់្រគងសត្តឃត ្ឋ ន ករ្រតួត 
ពិនិតយអនម័យ សត្វ ច់ និងផលិតផសត្វ ពីេ្រពះ ផ្តល់ផលចំេណញេ្រចើនជងជេ្រមើសទី២។ 
ជេ្រមើសទី១េនះនឹងធនថ សត្វែដលមនជំងឺនឹងមិនអនុញញ តឲយពិឃតយក ច់េទបរេិភគ ឬ
ែកៃចនេធ្វើេផ ងេទ និងេធ្វើឲយមនមនទំេនើបកមមសត្តឃត ្ឋ ន្របកបេ យអនម័យនិងមនករ
្រគប់្រគងបរ ិ ថ នបនល្អ។ ច់សត្វែដលមនករ្រតួតពិនិតយ្រតឹម្រតូវផ្តល់ករធនសុវតថិភពខពស់
ចំេពះអនកទិញបរេិភគ និងមនតៃម្លទីផ រេបើកចំហរ (open market price)។ ជមួយជេ្រមើសេនះ 
្រកសួងកសិកមម រកុខ្របមញ់ និងេន ទមនភពងយ្រសួលកនុងករ្របមូលទិននន័យ ស្រមប់បេ្រមើ
កនុងេគលបំណងេផ ងៗ។ 

លកខណៈវនិិចឆ័យ  មូលេហតុ 
េតើ ជជេ្រមើសែដលមនចំ យកតព្វកិចច
បែនថមអបបបរមស្រមប់វស័ិយធុរកិចច និង  
សហគមន៍ែដរឬេទ? 

មិនែមន េ យ របនទុករដ្ឋបល និងករ
ចំ យវនិិេយគខពស់ជងជេ្រមើស
ទីពីរ 

េតើជេ្រមើសេនះផ្ដល់នូវផលចំេណញអតិបរម
ែដរឬេទ? 

ែមន  រ ្ឋ ភិបល ធុរកិចច និងអនកេ្របើ
្របស់ទទួលបនផលចំេណញទំង
អស់គន  េលើសពីេនះេទៀត ជេ្រមើស
េនះ ចជួយករពរបរ ិ ថ ន និង
ធនសុវតថិភព ច់ បនក្រមិតខព
ស់។ 

េទះបីជលកខណៈវនិិចឆ័យមួយខងេលើអវជិជមន ែតកររមួបញចូ លគន ៃនលកខណៈវនិិចឆ័យទំងពីរមន 
លកខណៈសម្រសប ចូរផ្ដល់អំណះអំ ងនិងបន្តេទចំណុចទី៧។ 
េទះបីបនទុកចំ យៃនជេ្រមើសែដលបនេ្រជើសេរ ើសខពស់ជងជេ្រមើសទី២ែមន បុ៉ែន្តផលចំេណញ
ៃនជេ្រមើសេនះរពឹំងថនឹងមនក្រមិតខពស់ជងជេ្រមើសទី២។ មយ៉ងេទៀត ជេ្រមើសេនះមន្របសិទធ
ភពកនុងករអនុវត្ត ។ 

៧. ករអនុវត្ត និងករ ម ន 
្របសិនេបើជេ្រមើសបញញត្តិកមម្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស៖ 
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៧.១. េតើវធិនករអ្វី្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសេដើមបីេលើកកមពស់តម្ល ភព និងអភិបលកិចចល្អកនុង
អំឡុងេពលៃនករ្របតិបត្តិ? 

នយក ្ឋ នផលិតកមមនិងបសុពយបល្រតូវេរៀបចំកមមវធីិផ ព្វផ យអនុ្រកឹតយេនះដល់អនកពក់ព័នធ
ទំង យ។ ម្រន្តីនយក ្ឋ នផលិតកមមនិងបសុពយបល និងម្រន្តីករយិល័យផលិតកមមនិង
បសុពយបលៃនមនទីកសិកមមេខត្ត ្រកុង េ យសហករជមួយសមតថកិចចពក់ព័នធ្រតូវចុះ្រតួតពិនិ
តយសកមមភពពិឃតនិងពណិជជកមម ច់សត្វដល់ទីកែន្លង មកមមវធីិករងរមួយែដល្រតូវ
បេងកើតេឡើង និង្រតូវបណ្តុ ះប ្ត លសមតថភពម្រន្តីជំនញ។  

៧.២. េតើគួរេធ្វើករពិនិតយ/ ម នបញញត្តិកមមេនះេឡើងវញិេ្រកយេពលបញញត្តិកមមេនះ្រតូវបន
្របតិបត្តិែដរឬេទ? េបើដូេចន ះ េតើបញញត្តិកមមេនះគួរ្រតូវបនពិនិតយេឡើងវញិ/ ម នយ៉ងដូចេម្តច 
និងេនេពល ? 

យន្តករ ម នមួយគួរ្រតូវបនបេងកើតេឡើង េដើមបីពិនិតយលទធផលៃនករអនុវត្តកនុងមួយឆន ំម្តង 
កត់្រ ទុកនូវចំណុចខ្វះខត នឹងេសនើែកលម្អចំណុចខ្វះខតេនះ យ៉ងយូររយៈេពល ៥ ឆន ំខង
មុខ ។ 

 

អ ថ ធិបបយេផ ងេទៀត 

បញញត្តិកមមេនះ មន រសំខន់និងចំបច់បំផុត កនុងបរបិទេសដ្ឋកិចចសម័យបចចុបបនន ែដលកមពុជ
្រតូវែតេធ្វើទំេនើបកមម និងបេងកើនភព្របកួត្របែជងផលិតកមម ច់ កនុងលកខខណ្ឌ មហរណកមម
េសដ្ឋកិចចជតិកនុងតំបន់ និងសកលេ ក។ 

 

ដំេណើ រករ េឈម ះ មុខងរ ហតថេលខ កលបរេិចឆទ 
េរៀបចំេ យ 

(្រកសួងកសិកមម) 
១. េ ក អុ៊ំ វ ី ្របធនែផនក RIA   

២. េ ក វ ផ អនុ្របធនែផនក RIA   

៣. េ ក េខង យ៉សិទធ សមជិកែផនក RIA   

៤. េ ក អិុត ភំុ សមជិកែផនក RIA   

្រតួតពិនិតយេ យ (ORIA) េ ក ឈិត រតនៈ សមជិក RIA   

ឯ.ឧ. េអង រតនមុនី ្របធនែផនក RIA   
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ឯ.ឧ. ម៉ម រទិធ ្របធនែផនក CBA   

ឯកភពេ យ (ORIA) ឯ.ឧ បិុច សុខ ្របធនគេ្រមង   

បញចូ លទិននន័យេ យ     

    

្របមូលឯក រ និងចុះ 
្រសង់ព័ត៌មន 

១. េ ក អុ៊ំ វ ី

២. េ ក វ ផ 

៣. េ ក េខង យ៉សិទធ 

៤. េ ក អិុត ភំុ 

្របធនែផនក RIA 

អនុ្របធនែផនក RIA 

សមជិកែផនក RIA 

សមជិកែផនក RIA 
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