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ករ យតៃម្លផលប៉ះពលប់ឋមេលើេសចក្តី្រពង្របកស 
ស្តពីីករបេងកើត និងករ្រគប់្រគងកសិ ្ឋ នចឹញចមឹសត្វ 

7 
្រកសួកសិកមមរកុខ ្របមញ់ និងេន ទ 

េលខេយង:   [បញចូ លេលខេយងែដលមនែតមួយគត់-មូល ្ឋ នទិនន័យ] 

កលបរេិចឆទចប់េផ្ដើម : [ៃថងទី០១  ែខឧសភ ឆន ំ២០១៤]  
កលបរេិចឆទបញច ប់ : [ៃថងទី៣១  ែខធនូ        ឆន ំ២០១៤]  
 
អ ថ ធិបបយសេងខបអំពីសំេណើ បញញត្តិកមម 
(េរៀប ប់ពីចំណុចសំខន់ៗ ដូចជកតព្វកិចច វ ិ លភព និងេគលបំណង) 

្របកសេនះ ែចងពីករ្រគប់្រគងកសិ ្ឋ នចិញច ឹមសត្វ េដើមបីទប់ ក ត់កររកី ល លជំងឺឆ្លងសត្វ 
ករពរសុខភពសត្វ សុខភព ធរណៈ និងករករពរបរ ិ ថ ន។ នីតិបុគគល ឬរបូវន័្តបុគគល ែដល
មនបំណង្របកប ជីវកមមចិញច ឹមសត្វមនកតព្វកិចច ដូចខងេ្រកម៖ 

 េសនើសំុលិខិតអនុញញ តបេងកើតកសិ ្ឋ ន និងសំុចុះបញជ ីកសិ ្ឋ ន 
 ករ ងសង់្រតូវេគរព មបទ ្ឋ នបេចចកេទស 
 ធនករអនុវត្តវធិនបសុពយបល និងបទ ្ឋ នបេចចកេទស្រគប់្រគន់ស្រមប់ករចឹញច ឹម។ 

្របកសេនះមនវ ិ លភពអនុវត្តចំេពះកសិ ្ឋ នចឹញច ឹមសត្វ (្របេភទ«ក» ្របេភទ«ខ» និង្របេភទ 
«គ» )។ 
 

្របេភទបញញត្តិកមម   
សូមគូសសញញ កនុង្របអប់ឲយ្រតូវនឹង្របេភទបញញត្តិកមម មួយ េហើយសូមអធិបបយ្របសិនេបើសំេណើ េនះជ្របេភទ
េផ ងេទៀត។ 
 

ចបប់ ្រពះ ជ្រកឹតយ អនុ្រកឹតយ ្របកស េសចក្តីសេ្រមច ចរ េផ ងេទៀត 

      
 

ផលប៉ះពល់ៃនសំេណើ បញញត្តិកមមេលើវស័ិយ ៖ 
 េសដ្ឋកិចច   សងគមកិចច   បរ ិ ថ ន   សុខភព ធរណៈ 

១. ករកំណត់បញ្ហ   
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បញ្ហ មនដូចជ  សុខភពនិងសុវតថិភព ធរណៈ   ករករពរ និងអភិរក បរ ិ ថ ន  សមធម៌េយនឌ័រ 
និងសងគម និងករអភិរក វបបធម៌   ករ្របកួត្របែជង   ករ្របមូលព័ត៌មន អនុេ ម ម កិចច្រពមេ្រព ងអន្តរជតិ
េផ ង។ល។ 
១.ក. បញ្ហ ចមបងែដលបញញត្តិកមមមនបំណងេ ះ្រ យ េ យផ្តល់អំណះអំ ង (ភស្តុ ង/ភពជក់ែស្ដង ្របសិនេបើ
ចំបច់) 

១.សុខភព និងសុវតថភព ធរណៈ  
សុវតថភពចំណី រជក ្ត ចមបងដល់សុខភពមនុស  ែដលចំបច់្រតូវមនករ្រតួតពិ

និតយពីផលិត ផល ដំបូងរហូតដល់ករែកៃចន។ ក ្ត េនះ និយយេ យែឡកេនកមពុជ ផលិតផល
ច់សត្វេនមិនទន់ ធននូវសុវតថភពដល់ករបរេិភគេនេឡើយេទ េ យ រ ច់សត្វែដល

កំពុងផគត់ផគង់េនេលើទីផ រមិនមន ្របភពេចញពីកសិ ្ឋ នចិញច ឹមសត្វ ែដលមនវធិនបសុពយបល
និងបទ ្ឋ នបេចចកេទស្រគប់្រគន់។ កែន្លង ចិញច ឹមសត្វភគេ្រចើនមិនមនលិខិតអនុញញ ត និងគម ន
បទ ្ឋ នបេចចកេទសៃនករចិញច ឹម្រតឹម្រតូវ ចេធ្វើឲយសត្វមនជំងឺដូចជជំងឺេប៉ះេគ-្រកបី ជំងឺរ ក 
េ្រ មសួតេគ-្រកបី ជំងឺេប៉ះ្រជូក ជំងឺឈមេខម  ជំងឺឆគួត ជំងឺបូសខយល់ ជំងឺ ទឹក ជំងឺចុងអងករ និង
ជំងឺផ្ត យបក ីជេដើម ្រតូវបនេគដឹកជញជូ ន និងេធ្វើពណិជជកមមេនេលើទីផ រ។ ជំងឺទំងេនះ មន
លកខណៈកច វ និងឆ្លង តតបតឆប់រហ័សបំផុតគម ន្រពំែដនកំណត់ជក់ ក់ និងេធ្វើ ឲយ
មនផលវបិកខ្ល ំងដល់សុខភព ធរណៈនិងេសដ្ឋកិចចសងគម។ ជក់ែស្តងជំងឺផ្ត យបក ី 
េយង មរបយករណ៍របស់អងគករសុខភពពិភពេ កឆន ំ២០១៣ ជំងឺផ្ត យបក ីបនប ្ត ល
ឲយមនុស ្ល ប់បត់បង់ជីវតិអស់ចំនួន៣៧នក់ េ យែឡក្របេទសកមពុជមន្របជពលរដ្ឋបន 

្ល ប់ចំនួន២៩នក់ ។ 
 ២.ករករពរបរ ិ ថ ន  
អនកចិញច ឹមសត្វេន្របេទសកមពុជមនទម្ល ប់ចិញច ឹមសត្វ េ យគម នករ្រគប់្រគងដូចជ

ែលងេចលពស លពសកល រឯីករចិញច ឹមសត្វខ្លះេទៀតមន្រទង់្រទយជកសិ ្ឋ នែដរ ែតទី
ំងេនមិនទន់សម្រសប គម នបទ ្ឋ នបេចចកេទស គម នករ្រតួតពិនិតយពីសមតថកិចចផលិតកមមនិង

បសុពយបល ប ្ត លឲយប៉ះពល់បរ ិ ថ នដូចជ ក្លិនស្អុយពីកកសំណល់ៃនករចិញច ឹមសត្វ បន
បងករឲយមនសត្វរយុ និងសត្វល្អិតេផ ងៗេទៀត ករបង្ហូរទឹកកខ្វក់ សេម្លងសត្វែ្រសក ករចម្លងេម
េ គ មខយល់។ល។ េធ្វើឲយប៉ះពល់ដល់អនករស់េនជិតខង (ករចុះសមភ សន៍ផទ ល់ជមួយសមតថ
កិចចផលិតកមមនិងបសុពយបល និង្របជពលរដ្ឋពក់ព័នធ)។ ទនទឹមនឹងេនះែដរ មរយៈៃនករជួប
ពិេ្រគះេយបល់ជមួយសមតថកិចចមូល ្ឋ ន និងម្រន្តីជំនញបសុពយបលេនេខត្តកំពង់សពឺ កំពង់
ឆន ំង និងេខត្តៃ្រពែវងបនឲយដឹងថ មន្របជពលរដ្ឋែដលបនចូលរមួកនុងេវទិក ធរណៈជ
េ្រចើន បនសំណូមពរដល់ ជញ ធរមនសមតថកិចចឲយមនវធិនករេ ះ្រ យ ចំេពះកសិ ្ឋ នចិញច ឹម
សត្វមនបរ ិ ថ ន មិនសម្រសប(ដូចជមនក្លិនស្អុយ មនរយុេ្រចើន កកសំណល់ បង្ហូរចូល
្រប យទឹកជេដើម...) ។ 

៣.ករ្របកួត្របែជង  
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ករចិញច ឹមសត្វជលកខណៈ្រគួ រ និងករចិញច ឹម ស្រមប់េធ្វើ ជីវកមមេនកនុង្រពះ ជ
ច្រកកមពុជ ្រតូវបនរដ្ឋេលើកទឹកចិត្ត មិនមនករ ម្របមឫរតឹបន្តឹងេទ ែតករចិញច ឹមសត្វ ក់េន
មនក្រមិតេនេឡើយ។ បរមិណផគត់ផគង់ ច់សត្វរបស់កមពុជស្រមប់ត្រមូវករហូបចុកេនកនុង
្របេទសេនមិនទន់្រគប់្រគន់េនេឡើយ ែដលចំបច់ត្រមូវឲយមនករនំចូល ច់សត្វ សត្វរស់ 
និងសុ៊តពីេ្រក្របេទស។ ដូេចនះ សមតថភព្របកួត្របែជងេលើករចិញច ឹមសត្វេនកមពុជ េនទន់
េខ យ េ យ រៃថ្លេដើមៃនករចញច ឹមមនក្រមឹតខពស់ មិន ច្របកួតជមួយ ច់សត្វ ែដល នំ
ចូលពីេ្រក្របេទសបន ឧទហរណ៍្រជូក ច់នំចូលពី្របេទសជិតខងកមពុជ មនតៃម្លេថកជង
្រជូក ច់ ែដលបនចិញច ឹមេនកនុង្រសុក។ ករណីៃថ្លេដើមៃនករចញច ឹមមនក្រមឹតខពស់ ែដលប ្ត
លមកពីក ្ត ពូជ ចំណី និងក ្ត បេចចកេទសៃនករចិញច ឹមេនះ មយ៉ងេទៀតលំហូរៃន ករនំចូល ច់
សត្វ សត្វរស់និងសុ៊តពីេ្រក្របេទស បនកំពុងេធ្វើឲយមនផលប៉ះពល់អវជិជមនដល់ករចិញច ឹមសត្វកនុង
្រសុក។ (កិចចសមភ សន៍ ជមួយសមតថកិចចផលិតកមមនិងបសុពយបលនិងអនកចិញច ឹម សត្វៃនេខត្តកំពង់
សពឺ ៃ្រពែវង និងេខត្ត កំពង់ឆន ំង ) ។  

កង្វះខតបទ ្ឋ នគត្តិយុត្តពក់ព័នធនឹងករចិញច ឹមសត្វ ក៏ជឧបសគគដល់ករវនិិេយគេលើ
ករចិញច ឹមសត្វផងែដរ េហើយ ចេធ្វើឲយ្របេទសកមពុជបត់បង់សមតថភព្របកួត្របែជងជអន្តរជតិ
េលើករនំេចញ ច់សត្វ ឬសត្វ។ មទិសេ សមហរណកមម ៊ នឆន ំ២០១៥ ្របេទស ៊
ននីមួយៗ ត្រមូវឲយមនចបប់ស្តីពីករបេងកើតនិងករ្រគប់្រគងកសិ ្ឋ នចិញច ឹមសត្វនិងលិខិតបញជ ក់
ករអនុវត្តល្អ្របេសើរៃនកសិ ្ឋ នចិញច ឹមសត្វ ( Good Animal Husbandry Practice ) េទើប ចេធ្វើ ជីវ
កមមនំេចញ ច់សត្វ ឬសត្វេទលក់េនកនុងតំបន់ ៊ នបន ( កិចចសមភ សន៍ជមួយនឹងម្រន្តីមន
សមតថកិចច ៃន នយក ្ឋ នផលិតកមមនិងបសុពយបល)។  

៤.ករ្រគប្់រគងពត័ម៌ននិងទិនននយ័ៃនករចិញច ឹមសត្វ  
នយក ្ឋ នក៏ដូចជ្រកសួងកសិកមមរកុខ ្របមញ់និងេន ទ កំពុងជួបករលំបកេលើករ

្រគប់្រគងព័ត៌មន និងទិននន័យៃនករចិញច ឹមសត្វ េ យក្ត ប់មិនបនពីសថិតិសត្វនិង ថ នភពជំងឺ
សត្វ  ពិេសសករ្របមូលទិននន័យស្រមប់ក ងេគលនេយបយ យុទធ ្រស្ត និងែផនកររបស់
្រកសួងកនុងវស័ិយសត្វ។ ទនទឹមនឹងេនះ ព័ត៌មនពក់ព័នធនឹងជំងឺឆ្លងសត្វ ក៏មនករ្របឈមកនុង
្រគប់្រគង េ យ រករចិញច ឹមពំុមនលកខណៈ្របមូលផ្តុំ េ យពំុមនចបប់ទម្ល ប់្រតឹម្រតូវ ។ 

 
១.ខ. បញ្ហ ពក់ព័នធេផ ងេទៀតែដលបញញត្តិកមម ចជួយេ ះ្រ យផងែដរ េ យផ្តល់អំណះអំ ង (ភស្តុ ង/ភព
ជក់ែស្ដង ្របសិនេបើចំបច់)   
-្របជពលរដ្ឋពំុសូវមនទំនុកចិត្តេលើករចិញច ឹមសត្វ េ យខ្វះបេចចកេទសកនុងករចិញច ឹម 
-គម នលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តពក់ព័នធនឹងករេបើកកសិ ្ឋ នចិញច ឹមសត្វ េធ្វើឲយអនកវនិិេយគមិនសេ្រមច 
ចិត្តវនិិេយគេលើវស័ិយចិញច ឹមសត្វ  
-លំបកកនុងដឹកជញជូ នសត្វកនុងេគលបំណងពណិជជកមម ។ 
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១.គ. សូម យបញជ លិីខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តែដលមន្រ ប់ ែដលពក់ព័នធ ឬ្រប ក់្របែហល។ 
ចូរបញជ ក់ថ េតើេហតុអ្វីបនជលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តទំងេនះមិនទន់្រគប់្រគន់? 
១.អនុ្រកឹតយេលខ១៦ ស្តីពីករ្រតួតពិនិតយអនម័យសត្វ និងផលិតផលមនេដើមកំេណើ តពីសត្វ  
២.្របកស ស្តីពីករបេងកើតគណៈកមម ធិករចុះបញជ ីករ និងករផ្តល់លិខិតអនុញញ តេស កមម ផលិតកមម និង 

បសុពយបល 
៣.្របកសេលខ២២៧្របក.កសក ចុះៃថងទី២៣/០៦/២០០៨ ស្តីពីែបបបទៃនករ្រតួតពិនិតយអនម័យ សត្វនិងផលិតផល 

មនេដើមកំេណើ តពីសត្វ កនុង្រសុក 
៤.អនុ្រកឹតយស្តីពីករ្រគប់្រគងសត្តឃត ្ឋ ន ករ្រតួតពិនិតយអនម័យសត្វ ច់និងផលិតផលសត្វ 
៥.្របកសស្តីពីករ្រគប់្រគង និងករ ក់ឲយេ្របើ្របស់ ្ល កេលខសមគ ល់សត្វចតុបបទ 
៦.េសចក្តីែណនំេលខ០១ សណន ស្តីពីករបេងកើន្របសិទធិភព្រគប់្រគងផលិតកមមសត្វ និងផលិតផលមនេដើម 

កំេណើ តពីសត្វ។ 

េទះបី្រកសួងមនលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តពក់ព័នធនឹងវស័ិយផលិតកមមនិងបសុពយបលក៏ពិតែមន ែតលិខិត 
បទ ្ឋ នទំងេនះ េនមិនទន់េឆ្លើយតបនឹងត្រមូវករៃន ថ នករអភិវឌ ន៍វស័ិយចិញច ឹមសត្វេនេឡើយេទ។ េដើមបីរត់ 
ឲយទន់សភពករណ៍កនុងតំបន់ ពិេសសេគលេ ពណិជជកមមៃនតំបន់ ៊ ន បនកំពុងត្រមូវឲយកមពុជព្រងឹង 
សមតថភពកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ េទើប ចមនសមតថភព្របកួត្របែជងេសដ្ឋកិចចទំងកនុងតំបន់ និងទំងេនក្រមិតអន្តរ
ជតិបន។ 
 

១.ឃ. េតើសំេណើ បញញត្តិកមមមនផលប៉ះពល់អវជិជមនដល់ករ្របកួត្របែជងែដរឬេទ?   
(្របសិនេបើមន សូមពនយល់) 

ពំុមនប៉ះពល់ដល់ករ្របកួត្របែជងេទ ។ 

២. េគលបំណង - េតើេយើងចង់សេ្រមចបនអ្វី? 
ចូរបញជ ក់អំពីេគលបំណង (លទធផល) ចុងេ្រកយ មិនែមន្រគន់ែតជលទធផលភ្ល ម  ៗឬជមេធយបយេនះេទ។ (សូម
េជៀស ងករេលើកេឡើងអំពីមេធយបយេដើមបីសេ្រមចេគលបំណងេនចំណុចេនះ)។  

មិន្រតូវកំណត់េគលបំណងឲយចេង្អ តេពកេទែដលរតឹតបិតជេ្រមើស  ែតក៏មិន្រតូវឲយទូលំទូ យេពកឬមិនចបស់ ស់
ែដលនឹងេធ្វើឲយករវភិគមនករលំបក។ សូមផ ភជ ប់េទ នឹងេគលបំណងៃនេគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល
្របសិនេបើពក់ព័នធ។ ករេកៀរគរចំណូលឬបេងកើតឥទ្ឋិពល ស្រមប់ ថ ប័ន មិនែមនជេគលបំណងសម្រសបរបស់បញញត្តិ
កមមេទ។ 

 
េដើមបីបេងកើនផលិតភពសត្វ ទប់ ក ត់កររកី ល លជំងឺសត្វ ករពរសុខភពសត្វ សុខមលភពសត្វ សុខ

ភព ធរណៈ  និងបរ ិ ថ ន ។ 
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៣. ជេ្រមើស 
ជេ្រមើសេផ ងៗរមួទំងសំេណើ បញញត្តិកមម (ស្រមប់ករវភិគេលើផលប៉ះពល់ ) 

( ពិចរ រកជេ្រមើសេផ ងេទៀតជករសំខន់ េហើយសូមកត់សមគ ល់ថបញញត្តិកមមមិនែមនជជេ្រមើស ដំបូងបង្អស់េនះេទ 
) 

១. សំេណើ បញញត្តិកមម : េសចក្តី្រពង្របកសស្តីពីករបេងកើត និងករ្រគប់្រគងកសិ ្ឋ នចិញច ឹមសត្វ ។ 

២. ព្រងឹងករអនុវត្តលិខិតបទ ្ឋ នមន្រ ប់ េ យេលើកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីករចិញច ឹមសត្វ ។ 
 

៤. ករប៉ន់ ម នបឋមេលើ្របេភទបនទុកចំ យកតព្វកិចច និងផលចំេណញ 

៤.១. ករកំណត់ភរកិចច និង្របេភទបនទុកចំ យ (tasks and cost-categories) 
         ងខងេ្រកមេនះ្រគន់ែតរេំលចពី្របេភទបនទុកចំ យែតបុ៉េ ្ណ ះ ពំុចំបច់ករគណន លម្អិតេទ។ 
 
ជេ្រមើស  ជរ ្ឋ ភិបល ធុរកិចច 
សំេណើ បញញត្តិកមម: ……… េរៀបចំ្របកសថមី  
ជេ្រមើសទី១:្របកសស្តីពីករ
បេងកើត និងករ្រគប់្រគងកសិ
្ឋ នចិញច ឹមសត្វ  

១.ករេរៀបចំេសចក្តី្រពង 
២.ពិេ្រគះេយបល់ 
៣.ករេចញលិខិតអនុញញ ត 
និងផលិតឯក រ ( ពកយសំុ
បេងកើតនិងចុះបញជ ីកសិ ្ឋ ន
ចិញច ឹមសត្វ) 
៤.ករចុះ្រតួតពិនិតយនិងេធ្វើវធិន
បសុេពទយ ៥. ម នករអនុ
វត្តរបស់  កសិ ្ឋ ន 
៦.ករងរ្រគប់្រគងទិននន័យ 
៧.ករងរផ ព្វផ យ  
 

១.ករចូលរមួពិេ្រគះេយបល់ 
២.សំុលិខិតអនុញញ តបេងកើតកសិ ្ឋ ន 
    ចិញច ឹមសត្វ 
៣.សំុចុះបញជ ីកសិ ្ឋ នចិញច ឹមសត្វ 
៤.េ្រជើសេរ ើសទី ំងនិបេងកើតេហ ្ឋ រចនសម័ពនធក
សិ ្ឋ នចិញច ឹមសត្វ 
៥.េស កមម្រតួតពិនិតយអនម័យសត្វ  និងសុខ
ភពសត្វ 
៦.វញិញ បនប្រតអនម័យសត្វ 
៧.ចូលរមួកនុងកិចច្របជំុផ ព្វផ យ 
៨.ចូលរមួកនុងដំេណើ រករ្រតួតពិនិតយរបស់សមតថ
កិចច ។ 

ជេ្រមើសទី២: ព្រងឹងករអនុវត្ត
លិខិតបទ ្ឋ នមន្រ ប់ 
េ យេលើកកមពស់ករយល់ដឹង
អំពី ករចិញច ឹមសត្វ ។  

១.្របជំុផ ព្វផ យដល់អនក 
   ចិញច ឹមសត្វ 
២.ផ ព្វផ យ មវទិយុ 
៣.ចុះ្រតួតពិនិតយ មកសិ
្ឋ ន 

១.ចូលរមួកនុងដំេណើ រករផ ព្វផ យ  
២.បេងកើតកសិ ្ឋ នថមី 
៣.ករេធ្វើបដិស ្ឋ រកិចច ចំេពះករអនុវត្ត ចបប់
េ យម្រន្តីបសុពយបលមនសមតថកិចច ។ 
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៤.ផលិតឯក រនិងេបះពុមព 
   ឯក រ និងរបូភពផ ព្វ
ផ យ ។ 
 

 

៤.២. ករកំណត់្របេភទៃនផលចំេណញ (benefit-categories) 
ងខងេ្រកមេនះរេំលចពី្របេភទផលចំេណញ។ 

ជេ្រមើស ្របេភទៃនផលចំេណញ 

សំេណើ បញញត្តិកមម:េសចក្តី្រពង្របកស ស្តីពីករបេងកើត 
និងករ្រគប់្រគងកសិ ្ឋ នចិញច ឹមសត្វ ។ 

 

ជេ្រមើសទី១:សំេណើ បញញត្តិកមម : េសចក្តី្រពង្របកស 
ស្តីពីករបេងកើត និងករ្រគប់្រគងកសិ ្ឋ នចិញច ឹមសត្វ ។ 

- ករពរបរ ិ ថ ន និងទប់ ក ត់បននូវកររកី ល លៃន
ជំងឺឆ្លងពីសត្វេទសត្វ និងពីសត្វេទមនុស  

-េធ្វើឱយ ច់សត្វមនសុវតថភព និងបេងកើនទំនុកចិត្តរបស់
អនកេ្របើ្របស់ 

-បេងកើនសមតថភព្របកួត្របែជង ៃនករចិញច ឹមសត្វកនុង
្រសុក េដើមបីបំេពញត្រមូវករផគត់ផគង់ទីផ រកនុង្រសុក និង 
ឈនេទដល់នំេចញេនេពលអនគត 
-េធ្វើឱយមន្របសិទធភព ដល់ករ្រគប់្រគង សថិតិកសិ ្ឋ ន
ចិញច ឹមសត្វ និងបរមិណសត្វ 

- បេងកើតករងរកនុង្រសុកជូន្របជពលរដ្ឋែខមរ 
-បេងកើនទំនុកចិត្តដល់ករវនិិេយគកនុងវស័ិយចិញច ឹមសត្វ 
-ងយ្រសួលដល់ករងរ្រគប់្រគងចំណូលកនុងវស័ិយសត្វ។

ជេ្រមើសទី២:ព្រងឹងករអនុវត្តលិខិតបទ ្ឋ នមន្រ ប់ 
េ យេលើកកមពស់ករយល់ដឹង អំពីករចិញច ឹមសត្វ ។  

ជេ្រមើសទីពីរេនះ មនផលចំេណញបន្តិចបន្តួច ្រតង់អនក
រកសីុចិញច ឹមសត្វែដលមន្រ ប់ មិនបនរងនូវបនទុក
ចំ យេលើែបបបទសំុលិខិតអនុញញ តននេទ។  

៤.៣. វ ិ លភពៃនជេ្រមើសនីមួយៗ 
ចូរេរៀប ប់អំពីវស័ិយ ឬ្របេភទធុរកិចចែដលរងឥទធិពល ្រពមទំងេធ្វើករពយករផលប៉ះពល់ពីករអនុវត្ត មជេ្រមើសែដល
បនេសនើេឡើង (សូមផ្ដល់ភស្តុ ងេដើមបីគំ្រទករប៉ន់ ម នេនះ)។ 

ជេ្រមើស វស័ិយ ឬ្របេភទធុរកិចច ចំនួនធុរកិចច ឯក រេយង/ភស្តុ ង 
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សំេណើ បញញត្តិកមម: េសចក្តី្រពង
្របកស ស្តីពីករបេងកើតនិងករ្រគប់
្រគងកសិ ្ឋ នចិញច ឹមសត្វ ។ 

   

ជេ្រមើសទី១:េសចក្តី្រពង្របកស 
ស្តីពីករបេងកើត និងករ្រគប់្រគងក
សិ ្ឋ នចិញច ឹមសត្វ ។ 

 
កសិ ្ឋ នចិញច ឹមសត្វ 

 
១៣១២ 

-របយករណ៍ឆន ំ២០១១ 
-ករចុះពិេ្រគះេយបល់ 

ជេ្រមើសទី២: ព្រងឹងករអនុវត្ត
លិខិតបទ ្ឋ នមន្រ ប់ េ យ
េលើកកមពស់ករយល់ដឹង អំពីករ
ចិញច ឹមសត្វ ។ 

 
កសិ ្ឋ នចិញច ឹមសត្វ 

 
១៩២ 

-របយករណ៍ឆន ំ២០១១ 
-ករចុះពិេ្រគះេយបល់ 

៥. កិចចពិេ្រគះេយបលប់ឋម(ជមួយអនកពក់ព័នធ) 
កិចចពិេ្រគះេយបល់េនះមនេគលបំណងេធ្វើឲយចំណុចខងេលើកន់ែត្របេសើរេឡើង។ កិចចពិេ្រគះេយបល់

ជមួយសំ ក (	Sample ) ៃនអនកពក់ព័នធ។ សូមេធ្វើជរេបៀបករ្របជំុ្របមូលគំនិត ( brainstorming session ) ឬករពិេ្រគះ
េយបល់ជ្រកុមជំនញ ( focus group interviews )។ កិចចពិេ្រគះេយបល់លម្អិត ចេធ្វើេឡើង មេ្រកយ ្របសិនេបើ
ត្រមូវឲយមន FIA ។ 

េដើមបីមនមូល ្ឋ ន្រគប់្រគន់កនុងករវភិគ និង យតៃម្លអំពីផលប៉ះពល់េលើេសចក្តី្រពង្របកស ស្តីពីករ
បេងកើតនិងករ្រគប់្រគងកសិ ្ឋ នចិញច ឹមសត្វេនះ ្រកុម RIA របស់្រកសួង បនេធ្វើករពិេ្រគះេយបល់ដូចតេទ៖ 

១-ពិភក ជមួយ្រកុម ORIA ្របចំECOSSOC ៃនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី កនុងមួយែខចំនួន៤ដង។ 
២-ពិេ្រគះេយបល់ជមួយ្របធនករយិល័យផលិតកមមៃននយក ្ឋ នផលិតកមម និងបសុពយបលចំនួន

២ដង និងជមួយអគគេលខធិកររងៃន្រកសួងចំនួន១ដង។ 
៣-ចុះពិេ្រគះេយបល់ជមួយ្របធនករយិល័យ មមនទីរកសិកមម និងជមួយអនកចិញច ឹមសត្វេនេខត្ត

កំពង់សពឺ កំពង់ឆន ំង និងេខត្តៃ្រពែវង (បនជួបមច ស់កសិ ្ឋ ន្របេភទ ក ចំនួន២ ្របេភទ ខ ចំនួន៦ និងកសិ ្ឋ នមិន
មនចំ ត់ថន ក់ចំនួន១២កសិ ្ឋ ន ) ។ 

 

៦. សននិ ្ឋ ន 
 មករវភិគអំពីបនទុកចំ យេលើជេ្រមើសទី១េនះេឃើញថ កសិ ្ឋ នចិញច ឹមសត្វទំងបី្របេភទ (្របេភទ 

ក,ខ,គ េសមើនឹង១៣១២កសិ ្ឋ ន)បនចំ យអស់ចំនួន ៣៥.៥៤០.៦៧០ ដុ ្ល រ េសមើនឹង៩៧,២៨% ៃនបនទុក
ចំ យសរបុ៣៦.៥៣៤.៩៨៩ដុ ្ល រ ែដលកសិ ្ឋ នមួយ ្រតូវចំ យជមធយម ២៧.០៨៩ដុ ្ល រ ។ េ យែឡក
ស្រមប់កសិ ្ឋ ន្របេភទ ក និង ខ ចំនួន១៩២កសិ ្ឋ ន ែដលមនករចំ យេ្រចើនេលើករ ងសង់េហ ្ឋ  រចន 

សមព័នធ េបើគិតជមធយមកនុងឆន ំដំបូងកសិ ្ឋ នមួយចំ យអស់៩៦.១៣៣ដុ ្ល រ។ រឯី្របេភទ គ មនករចំ យ
តិចតួចេលើករ ងសង់េហ ្ឋ រចនសមព័នធ ែតកសិ ្ឋ ន្របេភទេនះមនចំនួនេ្រចើន។ 
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េទះបីករចំ យសរបុរបស់ធុរកិចចមនចំនួនេ្រចើនក៏ពិតែមន ែត្របេភទ ក និង ខ ចំ យ៥២% ឯ 

្របេភទ គ ចំ យអស់រហូតដល់ ៤៨%។ កសិ ្ឋ ន្របេភទ ក និងខ ែដលចំ យអស់៩៦.១៣៣ដុ ្ល រ ជ មធយម
គឺជករចំ យកនុងឆន ំដំបូងែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ដូេចនះ េបើដកករចំ យេលើករ ងសង់េហ ្ឋ រចនសម័ពនធ ករ
ចំ យរបស់កសិ ្ឋ ន្របេភទ ក និង ខ េនសល់្រតឹមែត៦.១៣៣ដុ ្ល រ េហើយ ចេធ្វើ ជីវកមមជេរៀងរហូត 
េ យ្រគន់ែតសំុបន្តលិខិតអនុញញ តកនុងេពល៥ឆន ំម្តង ( រឯីបនទុកចំ យេលើករសំុលិខិតអនុញញ តវញិធុរកិចច 
ចំ យកនុង១ឆន ំែត៤០ដុ ្ល រស្រមប់្របេភទ ក និង ២០ដុ ្ល រស្រមប់្របេភទ ខ ែដលជចំ យមួយទប)។  

ផលចំេណញៃនជេ្រមើសទី១េបើេធៀបនឹងករចំ យមនេ្រចើនេលើសលុប៖ 
១-ករពរបរ ិ ថ ន និងទប់ ក ត់បននូវកររកី ល លៃនជំងឺឆ្លងពីសត្វេទសត្វ និងពីសត្វេទមនុស  
២-េធ្វើឱយ ច់សត្វមនសុវតថភព និងបេងកើនទំនុកចិត្តរបស់អនកេ្របើ្របស់ 
៣-បេងកើនសមតថភព្របកួត្របែជង ៃនករចិញច ឹមសត្វកនុង្រសុក េដើមបីបំេពញត្រមូវករផគត់ផគង់ទីផ រកនុង្រសុក និង 
ឈនេទដល់ករនំេចញេនេពលអនគត 
៤-េធ្វើឱយមន្របសិទធភព ដល់ករ្រគប់្រគង សថិតិកសិ ្ឋ នចិញច ឹមសត្វ និងបរមិណសត្វ 
៥- បេងកើតករងរកនុង្រសុកជូន្របជពលរដ្ឋែខមរ 
៦-បេងកើនទំនុកចិត្តដល់ករវនិិេយគកនុងវស័ិយចិញច ឹមសត្វ 
៧-ងយ្រសួលដល់ករងរ្រគប់្រគងចំណូលកនុងវស័ិយសត្វ។ 

មករវភិគអំពីបនទុកចំ យេលើជេ្រមើសទី២ េឃើញថ កសិ ្ឋ នចិញច ឹមសត្វទំងបី្របេភទ (្របេភទ ក,ខ,គ 
េសមើនឹង១.៣១២កសិ ្ឋ ន)បនចំ យអស់ចំនួន ៧៨.៨០០ដុ ្ល រ េសមើនឹង៦០%ៃនបនទុកចំ យសរបុ១៣១.៥៦៩ 
ដុ ្ល រៃនជេ្រមើសទី២ ែដលកសិ ្ឋ នមួយ ្រតូវចំ យជមធយម៦០ដុ ្ល រែដលជចំ យតិចតួចស្តួចេស្តើងបំផុត
ែតផលចំេណញស្រមប់សងគមវញិ ក៏តិចតួចែដរេ យរងនូវគុណវបិត្តិមួយចំនួន៖  

  - សមតថភព្របកួត្របែជងមនក្រមិតទប ែដល ចជឧបសគគកនុងដំេណើ រករសមហរណកមម ៊ ន   
- បរ ិ ថ ន និងកររកី ល លៃនជំងឺឆ្លងពីសត្វេទសត្វនិងពីសត្វេទមនុស រង និភ័យខពស់ 

- ករ្រគប់្រគងផលិតកមម និងសថិតិសត្វ មិនសម្រសបនឹងក្រមិតអភិវឌ េសដ្ឋកិចចកមពុជបចចុបបនន 

- ករបង់ចំណូលពីករចិញច ឹមសត្វ េទកនុងថវកិជតិមិនចបស់ ស់ ។ 

ជេ្រមើសទី១ មនផលចំេណញេលើសលុបេធៀបនឹងជេ្រមើសទី២។ ដូេចនះ ្របកសស្តីពីករបេងកើត និងករ្រគប់

្រគងកសិ ្ឋ នចិញច ឹមសត្វ្រតូវែតមន។ 

 
. េតើចំបច់េធ្វើ FIA ែដរឬេទ?  

ចំបច់ - សូមបញច ប់ករ យតៃម្លផលប៉ះពល់បឋម ( PIA )  េហើយចប់េផ្ដើមេរៀបចំករ យតៃម្លផលប៉ះពល់េពញ
េលញ FIA េបើសិនជករប៉ន់ ម នបឋមេលើបនទុកចំ យមនតៃម្លចប់ពី១ នដុ ្ល រ េមរកិ ( សូមបញជ ក់ថ
បនទុកចំ យេនះ្រគន់ែតជលកខណៈវនិិចឆ័យមួយបុ៉េ ្ណ ះកនុងចំេ មលកខណៈវនិិចឆ័យេផ ងៗេទៀត។ កនុង
ករណីបនទុកចំ យតូចជងេនះ ឬបនទុកចំ យមនភពសម្ុរគ ម ញេពកពិបកគណន បុ៉ែន្តផលប៉ះពល់
មនវ ិ លភពធំ  ប៉ះពល់អវជិជមនដល់ករ្របកួត្របែជង  ក៏ត្រមូវឲយេរៀបចំ FIA ផងែដរ។) 
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មិនចំបច់ - សូមផ្តល់អំណះអំ ងនិងបំេពញករ យតៃម្លផលប៉ះពល់បឋម (PIA) ែដលេនេសសសល់។ 
(េនះ្រតូវែផ្អកេទេលើក្រមិតៃនភពសំខន់ៃនចំ យកតព្វកិចចបែនថម និងផលចំេណញេហើយពិចរ ផង ថេតើមន

ផលប៉ះពល់ដល់ករ្របកួត្របែជងែដរឬេទ)។ 

េយង មករវភិគអំពីបនទុកចំ យៃនជេ្រមើសទី១ ករ យតៃម្លបឋម(PAS)េនះ មិនចំបច់ឈនេទ
រកករ យផលប៉ះពល់តៃម្លេពញេលញេទ(FIA)។	

	

៧. ករអនុវត្ត និងករ ម ន 
្របសិនេបើជេ្រមើសបញញត្តិកមម្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស៖ 
៧.១.េតើវធិនករអ្វី្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសេដើមបីេលើកកមពស់តម្ល ភពនិងអភិបលកិចចល្អកនុងអំឡុងេពលៃនករ
្របតិបត្តិ? 

កនុងអំឡុងេពលៃនករ្របតិបត្តិបញញត្តកមមេនះ  េដើមបីេលើកកមពស់តម្ល ភព និងអភិបលកិចចល្អ ្រតូវឲយមន
ករចុះេធ្វើអធិករកិចចបួនដងកនុងមួយឆន ំ កនុងេនះមនករចុះពិនិតយ ម នេ យម្រន្តីមនសមតថកិចចថន ក់ ជធនី
េខត្តចំនួនបីដងនិងករេធ្វើអធិករកិចចេ យថន ក់្រកសួងចំនួនមួយដង្របចំឆន ំនីមួយៗ ្រពមទំងព្រងឹងសមតថភព
ម្រន្តីជំនញ។ 

៧.២. េតើគួរេធ្វើករពិនិតយ/ ម នបញញត្តិកមមេនះេឡើងវញិេ្រកយេពលបញញត្តិកមមេនះ្រតូវបន្របតិបត្តិែដរឬេទ? េបើ
ដូេចន ះ េតើបញញត្តិកមមេនះគួរ្រតូវបនពិនិតយេឡើងវញិ/ ន នយ៉ងដូចេម្តច និងេនេពល ? 

បញញត្តិកមមេនះ នឹង្រតូវ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិកនុងរយៈេពល ៥ឆន ំ ។ 

អ ថ ធិបបយេផ ងេទៀត 

បញញត្តិកមមេនះមន រសំខន់ និងចំបច់បំផុត កនុងបរបិទេសដ្ឋកិចចសម័យបចចុបបនន ែដលកមពុជ្រតូវែត
ព្រងឹង្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ និងបេងកើនសមតថភពភព្របកួត្របែជងកនុងវស័ិយផលិតកមមសត្វ កនុងលកខខណ្ឌ មហរ
ណកមមេសដ្ឋកិចចជតិកនុងតំបន់ និងសកលេ ក។ 

ដំេណើ រករ េឈម ះ មុខងរ ហតថេលខ កលបរេិចឆទ 
េរៀបចំេ យ 
(្រកសួងកសិកមម) 

១.េ ក អំុ៊ វ ី ្របធនែផនក RIA   

២.េ ក វ ផ អនុ្របធនែផនក RIA   

៣.េ ក េខង យ៉សិទធ សមជិកែផនក RIA   

៤.េ ក អិុត ភំុ សមជិកែផនក RIA   
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្រតួតពិនិតយេ យ (ORIA) េ ក អឹុម រ ្ឋ ៉  សមជិក RIA   

េ កជំុទវ ៊ ង សុផ ្ល សមជិក RIA   

ឯ.ឧ. េអង រតនមុនី ្របធនែផនក RIA   

ឯ.ឧ. ម៉ម រទិធ ្របធនែផនក CBA   

ឯកភពេ យ (ORIA) ឯ.ឧ បិុច សុខ ្របធនគេ្រមង   

បញចូ លទិននន័យេ យ     

    

្របមូលឯក រ និងចុះ 
្រសង់ព័ត៌មន 

១.េ ក អំុ៊ វ ី

២.េ ក វ ផ 

៣.េ ក េខង យ៉សិទធ 

៤.េ ក អិុត ភំុ 

្របធនែផនក RIA 

អនុ្របធនែផនក RIA 

សមជិកែផនក RIA 

សមជិកែផនក RIA 

  

 


