របយករណ៍សេងខបស្តព
ី ីករ

យតៃម្លបឋមេលើ

េសចក្តី្រពង្របកសស្តព
ី ីករ្រគប់្រគងែ្រសអំបល
ិ និងផលិតកមមអំបល
ិ
េ

យកន្លងមក ករផលិតអំបិលេនកនុង្រពះ ជ

មុខរបរេនះមន

ំងពីយូរយ

ច្រកកមពុជ មនែតកនុងេខត្តែកប និងេខត្តកំពត េហើយ

ស់មកេហើយ។ មយ៉ ងភព្របឈមនិងករទុកដីែ្រសអំបិលឱយេនទំេនឬែកែ្របេទ

មុខសញញេផ ងគឺេកើតមនជេរឿយៗ េ

យរ ្ឋ ភិបលេនមិនទន់មនយន្តករ្រគប់្រគងចបស់

េនេឡើយ។ មយ៉ ងេទៀតសុវតថិភព គុណភព អំបិលេនមនក្រមិតគួរឱយចប់

រមមណ៍េ

ស់និងជ្របព័នធ

យកង្វះបេចចកេទសនិង

ករេលើកទឹកចិត្តពី ជរ ្ឋ ភិបល។

្ហ ៈ
១. ករកំណត់បញ
-េនមិនទន់ មនយន្តករ នីតិវ ិធី្រគប់្រគងផលិតអំបិលចបស់
-ករវ ិចខចប់េនទន់េធ្វើបន្រតឹម្រតូវ
-អំបិលបរ ិេភគេនមិនទន់មន

ស់េនេឡើយ

មលកខណៈបេចចកេទសេនេឡើយ
រធតុអុីយ៉ូដ្រគប់្រគន់ (របយករណ៍ UNICEF កលពីឆនំ២០១៥)

-កង្វះករចូលរួមពីសមតថកិចចជំនញេដើមបីបេងកើនសមតថភពបេចចកេទសនិងេ

ះ្រ

យបញ
្ហ ្របឈមនន

ដល់ផលិតករអំបិល
-កង្វះទំនុកចិត្តពីអនកេ្របើ្របស់អំបិល
-មនករបែង្វរដីែ្រសអំបិលេទកមមវតថុេផ ង ឬទុកដីឱយេនទំេនរ
២. េគលបំណងៈ
- កំណត់សមតថកិចច្រគប់្រគងែ្រសអំបិលចបស់
- េលើកកមពស់គុណភព ផលិតភពអំបិល(
- ជួយជ្រមុញកំេណើនេសដ្ឋកិចច

ស់និងជលកខណៈ្របព័នធ

មរយៈករផ្តល់លកខណៈបេចចកេទសនិងចូលរួមភពអសកមមនន)

មរយៈករបងកទំនុកចិត្តពីអនកេ្របើ្របស់

៣. ជេ្រមើសៈ
១. រក

ថ នភពេដើម

២. សំេណើបញញត្តិកមមៈេសចក្តី្រពង្របកសស្តីពីករ្រគប់្រគងែ្រសអំបិល និងផលិតកមមអំបិល
៤. ករប៉ន់
១. រក

ម នបឋមេលើ្របេភទបនទុកចំ

យកតព្វកិចច និងផលចំេណញ

ថ នភពេដើម៖

-រ ្ឋ ភិបលចំ
-ធុរជនចំ

យអស់ទឹក្របក់ចំនួន ២,៤៤៩,២០០ ដុ
យអស់ទឹក្របក់ចំនួន ៦,៤៩៨ ដុ

្ល

្ល

េមរ ិក

េមរ ិក
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២. ្របកសស្តព
ី ីករ្រគប់្រគងែ្រសអំបិល និងផលិតកមមអំបិល៖
រ ្ឋ ភិបលចំ
អស់ចំនួន៧,១៩៦ ដុ

យទឹក្របក់អស់ចំនួន២,៤៣៩,៦៣៨ ដុ
្ល

្ល

េមរ ិក និងធុរជនចំ

យទឹក្របក់

េមរ ិក។

៥. កិចចពិេ្រគះេយបល់បឋម(ជមួយអនកពក់ព័នធ)

ិ គ និង យតៃម្លអំពីផលប៉ះពល់េលើេសចក្តី្រពង្របកសស្តីពីករ្រគប់្រគងែ្រសអំបិល និងផលិតកមម
ករវភ

អំបិល

្រកុមករងរ យតៃម្លផលប៉ះពល់លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត្រកសួងឧស ហកមម

និងសិបបកមម

បនេធ្វើករ

ពិេ្រគះេយបល់ជមួយភគីពក់ព័នធដូចជ៖
១-ពិភក ជមួយ្រកុម ORIA ្របចំECOSSOC ៃនទីសីក
្ត រគណៈរដ្ឋម្រន្តី ចំនួន៤ដង
២-ពិេ្រគះេយបល់ជមួយម្រន្តីមនទីរឧស ហកមម និងសិបបកមមេខត្តែកប និងកំពត

៣-ពិេ្រគះេយបល់ជមួយវ ិស័យឯកជន (េខត្តែកប ចំនួន៣៥នក់ និងេខត្តកំពត ចំនួន៦៥
នក់)៖


សមគមអនកផលិតអំបិល



្រកុមអនកផលិតអំបិល



អនកផលិត និងែកៃចនអំបិល



អនកលក់អំបិល



អនកេ្របើ្របស់អំបិល

៦. សននិ ្ឋ នៈ
មករវ ិភគអំពីបនទុកចំ

យេឃើញថ ជេ្រមើសទី២្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស េ

បលេនជេ្រមើសទី១មនចំនួនទឹក្របក់ ២,៤៤៩,២០០ ដុ
េមរ ិក រ ីឯបនទុកចំ

្ល

របស់ធុរជនមនចំនួនខុសគនបន្តិចបន្តួច

្ល

យទឹ ក្របក់ចំនួន ២,៤៣៩,៦៣៨ ដុ

េមរ ិក។ េបើេធៀបេទនិងករចំ
ប៉ុែន្តចំ

យរបស់រ ្ឋ ភិ

េមរ ិក និងធុរជនមនចំនួនទឹក្របក់ ៦,៤៩៨ ដុ

យរបស់ជេ្រមើសទី២វ ិញ រ ្ឋ ភិបល្រតូវចំ

ក និងធុរជនទឹក្របក់ចំនួន ៧,១៩៦ ដុ

យបនទុកចំ

្ល

យជេ្រមើសទី១ និងទី២ ចំ

្ល
េមរ ិ
យ

យរ ្ឋ ភិបលមនចំនួនទឹក្របក់ខុសគនយ៉ ងខ្លំងគួរឱយគត់

សមគល់ ។

៧. ករអនុវត្ត និងករ

ម

នៈ

្របសិនេបើជេ្រមើសបញញ តិ្តកមម្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស អនកផលិតអំបិលនឹងទទួលបនករេលើកទឹកចិត្ត ទទួលករ
គំ្រទែផនកបេចចកេទសផលិត និងែកៃចនអំបិល។ មយ៉ ងអំបិលែដលផលិតបន មនស្តង់
្របែជងទីផ រជតិ និងអន្តរជតិ។ បញញ តិក
្ត មមេនះ គួរេធ្វើករពិនិតយ ឬ

ម

រគុណភពែដល

ច្របកួត

នរយៈេពល ៣ េទ ៥ឆនំម្តង។
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ករ

យតៃម្លបឋមេលើផលប៉ះពល់

ចំណងេជើងបញញ តិក
្ត មម:

េសចក្តី្រពង្របកសស្តីពីករ្រគប់្រគងែ្រសអំបិល និងផលិតកមមអំបិល

្រកសួង:

្រកសួងឧស ហកមម និងសិបបកមម

េលខេយង:

ឧ.ស.ហ/០០១

កលបរ ិេចឆទចប់េផ្ដើម :

[ៃថងទី១៥ ែខកកក

កលបរ ិេចឆទបញចប់ :

[ៃថងទី៦ ែខតុ

ឆនំ២០១៦]
ឆនំ២០១៦]

អ ថ ធិបបយសេងខបអំពីសេំ ណើ្របកស
េសចក្តី្រពង្របកសេនះមនេគលបំណង
អំបិលេនកនុង្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ

្រគប់្រគងែ្រសអំបិល

ផលិតកមមអំបិល

េដើមបីធនឱយបននូវសុវតថិភព

គុណភព

និងផលិតផល
និរន្តភពៃន

ផលិតកមម និងអភិវឌ ផលិតភពអំបិលេឆពះេទរកករ្របកួត្របែជងេនេលើទីផ រជតិ និងអន្តរជតិ ក៏
ដូចជចូលរួមេលើកកមពស់ជីវភព្របជពលរដ្ឋ និងេសដ្ឋកិចចជតិផងែដរ និងទប់
លិតអំបិលេ

ក ត់ករេបះបង់ករផ

យទុកដីែ្រសអំបិលឱយេនទំេនរ និងករែកែ្របដីែ្រសអំបិលេទមុខសញញេផ ង។

រ ំលិច៖េយងេលើចបប់អី េគលបំណង វ ិ

ភព កតព្វកិចច

្របេភទបញញតិក
្ត មម
ចបប់ ្រពះ ជ្រកឹតយ អនុ្រកឹតយ

្របកស

េសចក្តីសេ្រមច











ចរ

េផ ងេទៀត





ផលប៉ះពល់ៃនសំេណើបញញ តិ្តកមមេលើវ ិស័យ ៖
 េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច បរ ិ

ថន

□សុខភព

ធរណៈ

១. ករកំណត់បញ
្ហ
១.១. បញ
្ហ ចមបងែដល្របកសមនបំណងេ

ះ្រ

-ែ្រសអំបិល និងសិបបកមមអំបិលេន្រពះ ជ
្រគប់្រគងឱយបនចបស់

ស់េនេឡើយ។

យេ

យផ្តល់អំណះអំ

ង

ច្រកកមពុជេនពុំទន់មនែបបបទ និងនីតិវ ិធីៃនករ

-ដីែ្រសអំបិលនិងករផលិតអំបិលមិនទន់មនករ្រគប់្រគង្របកបេ
គណេនយយភព េធ្វើឱយមនបញ
្ហ ្របឈមនូវសកមមភព

យប្របសិទិភ
ធ ព តម្លភព និង

ធិបេតយយជីកដី ឬចក់ដី បូបបំេពញេន

តំបន់ដីែ្រសអំបិល និងតំបន់មនសក្តនុពលអំបិល។
-សិបបករមួយចំនួនបនេបះបង់េចលករផលិតអំបិលេ

យទុកដីែ្រសអំបិលឱយេនទំេនរ និងែកែ្រប

ដីែ្រសអំបិលេទជមុខសញញេផ ងៗ។
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-អំបិលកនុង្របេទសកមពុជែដលផលិតបនកន្លងមកមិនទន់មនករេវចខចប់ឱយបន្រតឹ ម្រតូវេទ
លកខណៈបេចចកេទស និតស្តង់

ម

រេនេឡើយ ែដលេធ្វើឱយអំបិលេនះមនសភពកខ្វក់ និងមិន

ចេធ្វើ

ករនំេចញបនេនេឡើយ។

-អនកវ ិនិេយគ និងអនកេ្របើ្របស់មិនទន់មនទំនុកចិត្តកុងករេ្របើ
ន
្របស់អំបិលេនេឡើយ ជេហតុេធ្វើឱយ

ទីផ រអំបិលកនុង្របេទសកមពុជមនករធ្លក់ចុះ។ មយ៉ ងេទៀតអំបិលមួយចំ នួនែដលបនផលិត មិនទន់
មន

ធតុអុីយ៉ូត្រគប់្រគន់ស្រមប់ជំនួយដល់

រពងគកយមនុស េនេឡើយ

(

មរបយ

ករណ៍របស់អងគករ UNICEF កលពីឆនំ២០១៥)។
១.២. បញ
្ហ ពក់ព័នធេផ ងេទៀតែដល្របកស

ចជួយេ

១.៣. សូម យបញជីលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តែដលមន្រ

ះ្រ

យផងែដរ េ

យផ្តល់អំណះអំ

ប់ ែដលពក់ព័នធ ឬ្រប

១.ចបប់សព
ី្ត ីករ្រគប់្រគងេ ងច្រក និងសិបបកមម ៖ ម្រ

១ ម្រ

ង

ក់្របែហល។

២ និងម្រ

២៣ ែចងអំពី

ថ ប័នមន

សមតថកិចចកុនងករ្រគប់្រគង ្របេភទេ ងច្រក-សិបបកមម និងេដើមបីឱយករបេងកើតេ ងច្រក-សិបបកមមមួយ្រសប់

ចបប់ ត្រមូវមចស់េ ងច្រក-សិបបកមម េធ្វើករចុះបញជីជមុនេន្រកសួងឧស ហកមម និងសិបបកមម ឬមនទីរ
ឧស ហកមម និងសិបបកមម ជធនី-េខត្ត។
២.អនុ្រកឹតយស្តព
ី ីករ្រគប់្រគងករេធ្វើ

ជីវកមមអំបិលអុីយដ
៉ូ ៖ ម្រ

២ និងម្រ

៣ ែចងពីករលុបបំបត់កង្វះ

ជតិអុីយ៉ូដ និងបនត្រមូវឱយជន្រគប់រប
ូ េភជនីយ ្ឋ នទំងអស់ េ ងច្រក សហ្រគស សិបបកមម មនទីរ
េពទយ និង្រគប់កែន្លងែដលេរៀបចំ
រ ិេភគ។

រួម ្រតូវេ្របើអំបិលអុីយ៉ូដកនុងករផលិតម្ហូប

៣.្របកសស្តីពីករេធ្វើ្របតិភូកមមមុខងរចុះបញជស
ី ប
ិ បកមមផលិតអំបិល ៖ ម្រ
េធ្វើ្របតិភូកមមមុខងរចុ ះបញជីសិបបកមមែ្រសអំបិលេទថនក់េ្រកមជតិ
ធរណៈជូនមចស់សិបបកមមផលិតអំបិល។
េ

រ

រនំចំណីស្រមប់ប

១ និងម្រ

២ ែចងអំពីករ

និងេដើមបីស្រមួលដល់ករផ្តល់េស

យលិខិតបទ ្ឋ នទំងបីខងេលើេនះ ជលិខិតេគល និងពុំមនកំណត់ពីែបបបទ និងនីតិវ ិធី

លម្អិតចបស់

ស់កុងករ្រគប់
ន
្រគងែ្រសអំបិលេនេឡើយ

្របកសស្តព
ី ីករ្រគប់្រគងែ្រសអំបិល
អំបិលកនុង្រពះ ជ

េទើប្រកសួងបនេរៀបចំ

េដើមបីកំណត់ែបបបទ

និងនីតិវ ិធីចបស់

ច្រកកមពុជកុំឱយមនករលុបបំបត់ដីែ្រសអំបិល និងករេធ្វើ

ក់ែតងនូវេសចក្តី្រពង

សកនុងករ្រគប់្រគងែ្រស
ជីវកមមអំបិលខុសចបប់។

១.៤. េតើសំេណើ្របកសមនផលប៉ះពល់អវ ិជជមនដល់ករ្របកួត្របែជងែដរឬេទ ?
ពុំមនផលប៉ ះពល់អវ ិជជមនដល់ករ្របកួត្របែជងេទ។
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២. េគលបំណង - េតើេយើងចង់សេ្រមចបនអ្វី?
១. ករ្រគប់្រគងែ្រសអំបិលជលកខណៈ្របព័នធ
២. េលើកកមពស់ែផនកបេចចកេទសដល់ករផលិត និងែកៃចនអំបិល
៣. បេងកើន និងព្រងឹងករ្របកួត្របែជងទំងថនក់ជតិ និងអន្តរជតិ ។
៣. ជេ្រមើស
ជេ្រមើសេផ ងៗរួមទំងសំេណើបញញតិក
្ត មម
១.រក

ថ នភពេដើម

២.សំេណើបញញ តិ្តកមម : េសចក្តី្រពង្របកសស្តីពីករ្រគប់្រគងែ្រសអំបិល និងផលិតកមមអំបិល
៤. ករប៉ន់

ម នបឋមេលើ្របេភទបនទកចំ
ុ

៤.១. ករកំណត់ភរកិចច និង្របេភទបនទុកចំ
ជេ្រមើស

ជេ្រមើសទី១:
រក

ថ នភពេដើម

យកតព្វកិចច និងផលចំេណញ
យ

ជរ ្ឋ ភិបល

១.

ធុរកិចច

េលើកែលងពនធនំចូលម៉ សុីនបញូ ជ ល ១.េសនើសុំករអនុញញតេផ ងៗសំ ប់ដំ

រធតុអុីយ៉ូដ ១០០% (ម៉ សុីនធំ
និងមធយម)
២.េលើែលងសួយ

េដើរករសិបបកមម

-្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉ និងថមពល
រ

-្រកសួងពណិជជកមម

ករ

៣.តៃម្លដីែដលរដ្ឋ្របគល់ឱយអនកសិបបករ
៤.េលើកែលងពនធនំចូល

រធតុអុីយ៉ូដ

១០០%

-្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉ និងថមពល
និង្រកសួងពណិជជកមម
-មនទីរពណិជជកមមេខត្ត
-មនទីរឧស ហកមម ែរ ៉និងថមពល និង
មនទីរពណិជជកមមេខត្ត
-

ជញធរែដនដី

-

ជញធរែដនដី

និងមនទីរពណិជជកមម

េខត្ត
-េផ ងៗ
ជេ្រមើសទី២:

១. ពិេ្រគះេយបល់

១.េសនើសុំចុះបញជីឧស ហកមម

សំេណើបញញ កមម៖

-្របក់េបសកកមម (ម្រន្តី្រកសួង)

-មនទីរឧស ហកមម និងសិបបកមម

្របកសស្តីពីករ

-្របក់េបសកកមម (ម្រន្តីថនក់េខត្ត)
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២.្របកសបេងកើត

ន)

និងវ ិញញបនប្រត

្រគប់្រគងែ្រស

-មេធយបយេធ្វើដំេណើរ (

អំបិលនិង

-មេធយបយេធ្វើដំេណើរ (ម៉ូតូ)

ដំេណើរករ

ផលិតកមមអំបិល

២. ផ ព្វផ យ្របកស

-្រកសួងឧស ហកមម និងសិបបកមម

-្របក់េបសកកមម
-មេធយបយេធ្វើដំេណើរ (

ន)

៣. ជំនួយបេចចកេទសេដើមបីផលិតអំបិល
-ករបណុ ្ត ះប

្ត ល

-មេធយបយេធ្វើដំេណើរ
៤.ករែស្វងរកទីផ រ
-សិកខ

មតំបន់ែដលផលិត

អំបិល
+

រស្រមន់

+Backdrop
៥.កត់បនថយពនធនំចូលម៉ សុីនអុីយ៉ូដ
៦.តៃម្លដីែដលរដ្ឋ្របគល់ឱយអនកសិបបករ
៧.េលើកែលងពនធនំចូល

រធតុអុីយ៉ូដ

១០០%

៤.២. ករកំណត់្របេភទៃនផលចំេណញ
ជេ្រមើស

្របេភទៃនផលចំេណញ

ជេ្រមើសទី១:

-មចស់សិបបកមម

រក

-បនទទួលនូវចំេណះដឹងកន់ែតចបស់ពី

ថ នភពេដើម

-

ច្រគប់្រគងែ្រសអំបិលេ

ចេធ្វើករេវចខចប់អំបិលេ

-មិនចំ
ជេ្រមើសទី២:

រកសុី

រៈសំខន់អំបិល

យខ្លួនឯងបន

-មិនចំបច់ចុះបញជីកុងករេធ្វ
ន
ើ

-ចំេណញេពលេវ

យខ្លួនឯងបន

ជីវកមមរបស់ខួ្លន

យថវ ិករស្រមប់ករចុះបញជី

- បេងកើតភពចបស់

ស់ ្របកដនិយមៃននីតិវ ិធី

- បេងកើនទំនុកចិត្តដល់ធុរជន និងអនកេ្របើ្របស់

- ទក់ទញករវ ិនិេយគ និងបេងកើតទីផ រអំបិល
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សំេណើបញញ តិក
្ត មម : េសចក្តី្រពង - បេងកើនសមតថភព្របកួត្របែជង ទំងកនុង្របេទស និងអន្តរជតិ
្របកសស្តីពីករ្រគប់្រគងែ្រស

- បេងកើតករងរជូន្របជពលរដ្ឋ

អំបិលនិងផលិតកមមអំបិល

- េលើកកមពស់េសដ្ឋកិចច្រគួ

រ និងេសដ្ឋកិចចជតិ

- បេងកើន្របសិទធភពដល់ករ្រគប់្រគង និងករអភិវឌ ន៍អំបិល
្របកបេ
-ទប់
-េ
៤.៣. វ ិ

ះ្រ

យចីរភព

ក ត់ករយកដីែ្រសអំបិលេទេ្របើ្របស់កុនងកមមវតថុេផ ង
យភពអសកមមបនទន់េពលេវ

និងចំេគលេ

។

លភពនជេ្រមើសនីមួយៗ
វ ិស័យ ឬ្របេភទធុរជន

ជេ្រមើស
ជេ្រមើសទី១: រក

ថ នភព សហ្រគសផលិ

េដើម

ចំនួនធុរជន

ឯក

១០០

របយករណ៍..........

តអំបិល

រេយង/ភស្តុ

ង

េសចក្តីែថ្លងករ
អនកនំពកយ្រកសួង

ជេ្រមើសទី២:េសចក្តី្រពង
្របកស

ស្តីពីករ្រគប់្រគង ែ្រសអំបិល ករែកៃចន

ែ្រសអំបិលនិងផលិតកមម

អំបិល(SME)

្របែហល
៣០០្រគួ

ងសថិតិែ្រសអំបិល និង
រ

្រគួ

រែដលមនដីែ្រសអំបិល

អំបិល
៥. កិចចពិេ្រគះេយបល់បឋម(ជមួយអនកពក់ព័នធ)
ករវ ិភគ

និង យតៃម្លអំពីផលប៉ះពល់េលើេសចក្តី្រពង្របកសស្តីពីករ្រគប់្រគងែ្រសអំបិល

និងផលិតកមមអំបិល ្រកុមករងរ យតៃម្លផលប៉ះពល់ លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត្រកសួងឧស ហកមម និង
សិបបកមម បនេធ្វើករពិេ្រគះេយបល់ជមួយភគីពក់ព័នធដូចជ៖
១-ពិភក ជមួយ្រកុម ORIA ្របចំECOSSOC ៃនទីសីក
្ត រគណៈរដ្ឋម្រន្តី ចំនួន៤ដង
២-ពិេ្រគះេយបល់ជមួយម្រន្តីមនទីរឧស ហកមម និងសិបបកមមេខត្តែកប និងកំពត

៣-ពិេ្រគះេយបល់ជមួយវ ិស័យឯកជន (េខត្តែកប ចំនួន៣៥នក់ និងេខត្តកំពតចំនួន ៦៥នក់)៖
 សមគមន៍អនកនផលិតអំបិល
 ្រកុមអនកផលិតអំបិល
 អនកផលិតនិងអនកែកៃចនអំបិល
 អនកលក់អំបិល
 អនកផលិតអំបិល
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៦. សននិ ្ឋ ន
មករវ ិភគអំពីបនទុកចំ

យេឃើញថ ជេ្រមើសទី២្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស េ

របស់រ ្ឋ ភិបលេនជេ្រមើសទី១មនចំនួនទឹក្របក់ ២,៤៤៩,២០០ ដុ
្របក់ ៦,៤៩៨ ដុ

្ល

ចំនួន ២,៤៣៩,៦៣៨ ដុ
ករចំ

េមរ ិក រ ីឯបនទុកចំ
្ល

្ល

យ

េមរ ិក និងធុរជនមនចំនួនទឹក

យរបស់ជេ្រមើសទី២វ ិញ រ ្ឋ ភិបល្រតូវចំ

េមរ ិក និងធុរជនទឹក្របក់ចំនួន ៧,១៩៦ ដុ

យជេ្រមើសទី១ និងទី២ ចំ

យបនទុកចំ

្ល

យទឹក្របក់

េមរ ិក។ េបើេធៀបេទនិង

យរបស់ធុរជនមនចំនួនខុសគនបន្តិចបន្តួច ប៉ុែន្តចំ

យរ ្ឋ ភិប

លមនចំនួនទឹក្របក់ខុសគនយ៉ ងខ្លំងគួរឱយគត់សមគល់ ។
.េតើចប
ំ ច់េធ្វើ RIS ែដរឬេទ?
ចំបច់
មិនចំបច់
អំណះអំ
េយងេទ

ង
មករវ ិភគអំពីបនទុកចំ

យៃនជេ្រមើសទី១ និងទី២ ៃនករ យតៃម្លបឋមេលើផលប៉ះពល់

(PAS) េនះ េឃើញថ មិនចំបច់្រតូវេធ្វើករ យតៃម្លេពញេលញេលើផលប៉ះពល់ (RIS) េ្រពះបនទុក
ចំ

យទបសំ ប់ធុរកិចច។

៧. ករអនុវត្ត និងករ

ម

ន

្របសិនេបើជេ្រមើសបញញ តិក
្ត មម្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស៖

៧.១.េតើវ ិធនករអ្វី្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសេដើមបីេលើកកមពស់តម្លភពនិងអភិបលកិចចលក
្អ ុងអំ
ន
ឡុងេពលៃន

ករ្របតិបត្តិ?

្របសិនេបើជេ្រមើសបញញ តិ្តកមម្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស អនកផលិតអំបិលនឹងករេលើកទឹកចិត្តដល់ករផលិត បនទទួលករ
គំ្រទែផនកបេចចកេទសផលិត និងែកៃចនអំបិល។ មយ៉ ងអំបិលែដលផលិតបន មនស្តង់

រគុណភពែដល

ច្របកួ ត

្របែជងទីផ េរជតិ និងអន្តរជតិ។

៧.២. េតើគួរេធ្វើករពិនិតយ/

ម

នបញញ តិក
្ត មមេនះេឡើងវ ិញេ្រកយេពលបញញតិក
្ត មមេនះ្រតូវបន្របតិបត្តិែដរឬ

េទ? េបើដូេចនះ េតើបញញ តិក
្ត មមេនះគួរ្រតូវបនពិនិតយេឡើងវ ិញ/
បញញ តិក
្ត មមេនះ គួរេធ្វើករពិនិតយ ឬ

ម

ន

នយ៉ ងដូចេម្តច និងេនេពល

?

នរយៈេពល ៣ េទ ៥ឆនំម្តង។

អ ថ ធិបបយេផ ងេទៀត
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Attached:
Annex 1: CBA
Annex 2: Survey

ដំេណើរករ
េរៀបចំេ

េឈមះ

យ្រកសួងឧស ហកមម

និងសិបបកមម

ផ្តល់េយបល់េ

យ

្រកុម RIA
របស់ ECOSOCC៖

មុខងរ

ទំនក់ទំនង

្របធន

០១២ ៣១០ ០១៣

អនុ្របធន

០១៧ ៥២៨ ១៨៣

១.េ

ក ចតសូ សុភ័្រក

២.េ

កេ

៣.េ

ក្រសី េសង សុី

សមជិក

០១៧ ៤៤៤ ០៩៧

៤.េ

ក ថច់ េកត

សមជិក

០៧៧ ៤៨៤ ៥៤៤

អនក្រគប់្រគង

០១២ ៦៩៨ ៩៩៩

សតយ

ឯ.ឧ បុិច សុខ

គេ្រមងRIA
ឯ.ឧ េអង រតនមុនីន

្របធន្រកុម២
ែផនកបណុ្ត ះប

០១២ ៩១២ ០០៩

្ត ល

និងស្រមបស្រមួល

ឯ.ឧ សំ សំ
េ

ក អ៊ុំ វ ិចិ្រត

កញញ
ជំនួយករ

េ

ង

ំ វ ិចហួង

ក ហង ពិសិដ្ឋ

សមជិក្រកុម៣

០៧៧ ៦៤៤ ០៩៥

សមជិក្រកុម៣

០១១ ២១៧ ៧១៧

បុគល
គ ិករដ្ឋបល

០៨៩ ៣៤៨ ៧៨៧

បុគល
គ ិករដ្ឋបល

០៨៩ ៦៩៦ ៦១១

បញូច លេទកនុង Database
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