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ករ យតៃម្លបឋមេលើផលប៉ះពល ់
េសចក្តី្រពងចបប់ស្តពីីករផគត់ផគង់ទឹក ្អ តទី្របជុំជន 

 
បញញតិ្តកមម ៖ េសចក្តី្រពងចបបស់្តីពីករផគតផ់គងទឹ់ក ្អ តទី្របជំុជន 
្រកសួង ៖ ឧស ហកមម និងសិបបកមម 
េលខេយង ៖  
កលបរេិចឆទចបេ់ផ្តីម ៖ ៃថងទី១៥ ែខមីន ឆន ២ំ០១៧ 
កលបរេិចឆទបញចប់ ៖ ៃថងទី៣០ ែខសី  ឆន ២ំ០១៨ 
 
អ ថ ធិបបយសេងខបអំពីសេំណីរបញញត្តកិមម 
េរៀប បអំ់ពីចំណុចសខំន់ៗ  ដូចជកតព្វកិចច វ ិ លភព និងេគលបំណង 
 ធមមជតិបេងកីតឱយមននូវភពចបំច់និង្របទក្់រក  ែដលជួយ្រទ្រទងគ់ន េទវញិេទមកេ យមិន ចកតផ់្ត ច់
េចញពីគន បន។ ែដលកនុងេនះទឹកជធតុដស៏ំខន់ចបំច ់ និងមិន ចខ្វះបនស្រមបជី់វតិកនុងេ ក។ ភពែផនដី្រតូវករទឹក
ស្រមបរ់ក នូវតុលយភព ជីវតិទងំ យ្រតូវករភពែផនដីស្រមប់រស់េន និង្រតូវករទឹកស្រមប្់រទ្រទងផ់ងែដរ។ អតថិភពៃន
ជីវតិមនុស  សត្វ និងរុកខជតិ គឺ ្រស័យនឹងអតថិភពៃនទឹក ករបតប់ងទឹ់កជីវតិក្៏រតូវបតប់ងេ់ទ មេនះែដរ។ េហយីទនទឹម
នឹងេនះទឹកក៏ ចបំផ្ល ញជីវតិកនុងេ កផងែដរ។ 

កលពីសម័យេដីម មនុស មិនបនចប់ រមមណ៍អំពី រៈ្របេយជនៃ៍នទឹកេឡយី េ យទឹកមនេនពសេពញេលី
ភពែផនដី កល ្រតូវករទឹក ពួកេគ ចយកទឹកេន មទេន្ល ែ្រពក សទឹង បឹងបួរ ទឹកេភ្ល ងជេដីម េហយីមិនបនគិតដល់
ផលបះ៉ពល់ននែដលេកីតេចញពីទឹកេនះេទ។ េ្រកយមក វទិយ ្រស្តមនករវវិឌ រកីចេ្រមីនេទមុខជលំ បឥ់តឈប់ឈរ
េធ្វីឱយបរយិកសសងគមែ្របជមនភព បអួ់រ និងបងកភពេ្រគះថន ក់ មរយៈកររកី យភយជតិវទិយុសកមម រធតុគីមី 
កនុង្រសទបែ់ផនដី បរយិកស និងេ្រគឿងឧបេភគបរេិភគែដលប ្ត លឱយជីវតិកនុងេ កជួប្របទះនូវភពសមុ្រគ ម ញ និង
កនែ់តមនភព្រទុឌេ្រទមេទៗរហូតដល់មនករបត់បងអ់តថិភពមុនកលកំណត។់ បុព្វេហតុទងំេនះនឱំយករេ្របី្របស់ទឹក
មែបបធមមជតិ(ទឹកេឆ)ជួបបញ្ហ ្របឈមយ៉ងខ្ល ងំ ជពិេសសស្រមប់យកមកបរេិភគ។ 

កន្លងមក្របេទសកមពុជធ្ល ប់មនវបិត្តិជំុវញិបញ្ហ កង្វះទឹកេ្របី្របស់ជេរឿយៗ និងនៃថងទី១-២ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៨ 
េនភូមិែ្រសនននិងភូមិ លច ឃុកំនទួត ្រសុកចិ្រតបុរ ីេខត្ត្រកេចះ ករយកទឹកេចញពីែ្រពកេទនិងអូរគគី មកេ្របី្របស់របស់្របជ
ពលរដ្ឋ បនជួយ្របទះនូវបញ្ហ ពុល ែដលករពុលេនះប ្ត លមកពី្រ ស និងទឹកែ្រពកនិងអូរខងេលី (េបី មប ្ត ញ រ
ព័ត៌មនេ្រហ្វសញូ៉រ(Fresh News) និងេសចក្តី្របកសព័ត៌មនរ ង្រកសួងឧស ហកមមនិងសិបបកមម ្រកសួងែរនិ៉ងថមពល 
និង្រកសួងសុខភិបល ចុះៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៨) េហយីប ្ត លឱយមន មនុស ្ល ប់ជបន្តបនទ ប់ចំនួន១៣នក់   
និងចូលស្រមកេនមនទីរេពទយ្របមណជង២០០នក់ ជេហតុនឱំយ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ែដលមន្រកសួងឧស ហកមម 
និងសិបបកមម និង្រកសួង- ថ បន័ពកព់ន័ធ បនខិតខំេ ះ្រ យជបនទ ន ់និងជបន្តបនទ ប ់រហូតទទួលបនលទធផលជវជិជមន។ 

្រកសួងឧស ហកមម និងសិបបកមម ជ ថ បន័ែដលមនសមតថកិចចេលីេស កមមផគតផ់គងទឹ់ក ្អ តេនទី្របជំុជន មរយៈ
េនះ ្រកសួងបនខិតខំយកចិត្តទុក កក់នុងករ្រគប្់រគងករផគត់ផគងទឹ់ក ្អ ត និងេធ្វីយ៉ង ឱយករផ្តល់េស ផគតផ់គង់ទឹក ្អ ត
្រប្រពឹត្តេទ្របកបេ យគុណភព តម្ល ភព គណេនយយភព ្របសិទធភព និងនិរន្តរភព េហយី្រកសួងែតងែតអនុវត្តករងរេទ
មភពចបំចៃ់នត្រមូវករ េ យបនេចញនូវលិខិតបទ ្ឋ នេ្រកមចបប់នន េទះបីជពំុទន់មនលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត

េគលែដលជ្រតីវសិ័យស្រមបអ់នុវត្ត មេនេឡយីក្តី។ ករអនុវត្តែបបេនះេធ្វីឱយករផគតផ់គងទឹ់ក ្អ តមិនមនលកខណៈជ្របព័នធ 
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េ យកែន្លងខ្លះមនចបបនិ់ងកែន្លងខ្លះគម នចបបអ់នុញញ ត កែន្លងខ្លះមនទឹក ្អ តនិងកែន្លងខ្លះេទៀតគម នទឹក ្អ តេ្របី្របស់ 
កែន្លងខ្លះទឹក ្អ តមនភពអនុេ មនិងខ្លះេទៀតទឹក ្អ តមិនមនភពអនុេ ម មស្តង់ គុណភពទឹក ្អ ត ែដលជេហតុ    
ប ្ត លឱយបះ៉ពល់ដល់េគលនេយបយទឹករបស់ជតិ និងដល់សុខុមលភពរបស់អនកេ្របី្របស់ទឹក ្អ ត។ េនះសបញជ ក់
នូវកង្វះកិចចសហកររ ងសមតថកិចចពកព់័នធវសិ័យ ធរណៈនឹងវសិ័យឯកជន និងមិនបនចូលរមួដឹងសុខទុកខ និងេ ះ្រ យ
បញ្ហ ឱយចំេគលេ  និងទន់េពលេវ ។ មយង៉េទៀតបញ្ហ ្របភពទឹក ្របព័នធ្រប្រពឹត្តកមម ករភជ បប់ ្ត ញ ្របសិទធភព គុណភព 
និងនិរន្តរភពទឹក ជបញ្ហ ែដល្រតូវយកចិត្តទុក កខ់ពស់បំផុតពីសំ ក់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ មរយៈ្រកសួង ថ បន័ពកព់័នធ 
ជពិេសស្រកសួងឧស ហកមម និងសិបបកមម។  

លកខណៈពិេសសរបស់ទឹក ្អ ត គឺមិន ចមនករ្របកួត្របែជងេលីទីផ រដូចទំនិញននេឡយី េ យតំបនមួ់យមិន
ចមនអនកផគតផ់គងទឹ់ក ្អ តពីរ ឬេ្រចីន្រតួតគន េទ ែតកមិ៏ន ចមិនមនទឹក ្អ តស្រមបផ់គតផ់គងជូ់ន្របជពលរដ្ឋេ្របី្របស់

ជបជ់្របចែំដរ េហយីបញ្ហ ៃថ្លទឹកករ៏តឹែតមិន ចអនុញញ តឱយផលិតករកំណត់ មទំេនីងចិត្ត និងមិន ចឱយបញចុ ះតៃម្ល ម
ករចង់បនរបស់អនកេ្របី្របស់ទឹក ្អ តផងែដរ។ 

ជទូេទទឹក ្អ តសថិតកនុងវសិ័យ ធរណៈែដលជបនទុករបស់រដ្ឋកនុងករផគតផ់គង់ជូន្របជពលរដ្ឋ ែតេ យបចចុបបនន
លទធភពមនកំណតេ់នេឡយីទមទរឱយមនករចូលរមួពីវសិ័យឯកជន េដីមបអីភិវឌ វសិ័យទឹក ្អ តឱយបនសម្រសប ម
ត្រមូវករៃនកំេណីន្របជពលរដ្ឋ។  

ករក ងនីតិរដ្ឋ ករេលីកសទួយក្រមិតជីវភព និងសុខុមលភព្របជពលរដ្ឋ ជកតព្វកិចចរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ែដល
កនុងេនះវសិ័យទឹក ្អ តជវសិ័យអតថិភពមួយែដលចបំច្់រតូវេធ្វីយ៉ង ឱយមនជំេនឿចិត្តពី្រគបម់ជឈ ្ឋ ន ជពិេសសពីអនក
ផគតផ់គង ់និងអនកេ្របី្របស់ទឹក ្អ ត។ កនុងករអភិវឌ នវ៍សិយ័ទឹក ្អ ត្របកបេ យចីរភព ្របសិទធភព តម្ល ភព គណេនយយភព 
និងនិរន្តរភព ទមទរឱយមនករចូលរមួពី្រគបម់ជឈ ្ឋ ន ជពិេសស្រតូវមនករទទួលខុស្រតូវខពស់ពីសមតថកិចចជំនញផងែដរ។  

   
្របេភទបញញត្តកិមម៖ 
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I. ករកំណតប់ញ្ហ  

-្រកមខណ្ឌ ចបប៖់ មិនទន់មនេគលករណ៍ និង្រកបខណ្ឌ គតិយុត្តេគលចបស់ ស់ស្រមប់ករេធ្វីនិយត័កមមេស
ផគតផ់គង់ទឹក ្អ តទី្របជំុជន ្របកបេ យសនិទនភព ្របសិទធភព និងតម្ល ភពេនេឡយី េ យកន្លងមកករកំណត់នូវ
លកខខណ្ឌ ត្រមូវមូល ្ឋ ន និងនីតិវធីិស្រមប់ផ្តល់ ែកែ្រប ពយួរ និងដកហូត ជញ បណ្ណ ជីវកមម កំណត់្រតឹម្របកសរបស់្រកសួង 
ែដលជ្របេភទលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តមន ននុ្រកមក្រមិតទប េធ្វីឱយវសិ័យឯកជនមិនសូវមនទំនុកចិត្ត និងមិនទនេ់ឆ្លីយ
តបេទនឹងករវវិត្តនរ៍បស់សងគម េដីមបឱីយ្រសប ម្របេទសនីតិរដ្ឋែដលត្រមូវឱយមនលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តេគលមួយចបស់ ស់។ 

-វ ិ លភពៃនករផគតផ់គងទឹ់ក ្អ ត៖ វសិ័យទឹក ្អ តេន មទី្របជំុជនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជេនមនក្រមិតេន
េឡយីេ យេនតំបន់ខ្លះមិនទនម់នេស កមមផគត់ផគងទឹ់ក ្អ ត និងតំបនខ់្លះេទៀតមនេស ផគត់ផគងទឹ់ក ្អ ត។ តំបនម់នេស
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កមមផគត់ផគងទឹ់ក ្អ តមួយចំនួនមិនបនព្រងីកវ ិ លភព មែដនេស របស់ខ្លួនែដលទទួលបនករអនុញញ តពី្រកសួង។ តំបន់
េស កមមខ្លះទឹក ្អ តមនភពអនុេ ម និងខ្លះេទៀតមិនមនភពអនុេ ម មស្តង់ គុណភពទឹក ្អ ត ជពិេសសកនុង
តំបនេ់ស កមមផគតផ់គង់ទឹក ្អ តែដល្រគប្់រគងេ យឯកជន។ 

-បញ្ហ ្របភពទឹក៖ ជបញ្ហ ចំបងែដល្រតូវេ ះ្រ យស្រមបេ់ស ករ េដីមបធីនបននូវនិរន្តភព និងគុណភព។ 
បចចុបបននបញ្ហ ្របភពទឹកមនលកខណៈខុសគន រ ងតំបន់មួយេទតំបនមួ់យ េ យតំបនខ់្លះមន្របភពទឹក្រគប្់រគន ់និងតំបនខ់្លះ
េទៀតមិនមន្របភពទឹក្រគប់្រគន ់ េហយីពិបកកនុងករែស្វងរក្របភពទឹក  ជពិេសសេនេពលជួបវបិត្តិេ្រគះ ងំសងួតម្តងៗ។ 
គុណភព្របភពទឹក ជបញ្ហ ចំបងែដល្រតូវេ ះ្រ យ ែដល្របភពទឹកទងំេនះ្រតូវមនកិចចករពរយ៉ងមឺុងម៉ត ់ និង្របភព
ទឹកខ្លះេទៀតបនមកពីករេ្របី្របស់ម្តងរចួមកេហយី ជួនកលមនសំ ម ករចិញច ឹមសត្វ ករបង្ហូរកកសំណល់ ករបេនទ របង់
ក ់ឬក៏មន រធតុគីមីកនុងេនះ ដូចជ ជតិ េសនិក ជេដីម។ 

-បញ្ហ ្រប្រពឹតិ្តកមម៖ ជបញ្ហ េគលែដល្រតូវមនករយកចិត្តទុក កខ់ពស់ ចប់ ងំពីដំ ក់កលដំបូងរហូតដល់
បញចបៃ់នករេធ្វី្រប្រពឹត្តិកមមទឹក ្អ ត។ ករក ង ង្រប្រពឹត្តិកមម ្រតូវេធ្វី មលកខណៈបេចចកេទស្រតឹម្រតូវ និង ម ថ នភព
្របភពទឹក។ ករបញចូ ល រធតុគីមីេដីមបចីបក់ករ និងសម្ល បេ់មេ គ ្រតូវអនុវត្តឱយបន្រតឹម្រតូវ្រសប មលកខណៈបេចចកេទស។ 

-បញ្ហ ភជ បប់ ្ត ញ៖ ជបញ្ហ េចទមួយ ែដលទមទរឱយសមតថកិចចពកព់ន័ធមនករយកចិត្តទុក កនិ់ងទទួលខុស្រតូវ
ខពស់ ្រពមទងំមនកិចចសហករគន ល្អ ែដលកន្លងមកសមតថកិចចជំនញនីមួយៗបំេពញភរកិចចេ យមិនបនគិតគូពីផលបះ៉ពល់
ននជំុវញិករអនុវត្តភរកិចចរបស់ខ្លួន េនះសបញជ ក់ពីកង្វះកិចចសហកររ ងសមតថកិចចពកព់័នធ ែដលជេហតុនឱំយេស ករផគត់
ផគងទឹ់ក ្អ តមនកររខំន និងខតបង់(េពលេវ និងធនធន) ជពិេសសេធ្វីឱយអនកផគត់ផគង ់ ក៏ដូចជអនកេ្របី្របស់ទឹក ្អ ត 
បតប់ង់នូវទំនុកចិត្តមកេលីសមតថកិចច។ ជួនកលករមិនសហករេនះ ចប ្ត លឱយមនករេលចធ្ល យ ឬ ច់ប ្ត ញែចក
ចយទឹក ្អ ត េហយីែថមទងំមិនមនករទទួលខុស្រតូវផងែដរ។ ករជីកថនល់េដីមបតីភជ បប់ ្ត ញមិន្រតូវបនអនុញញ ត ឬ
មនករអនុញញ តែដរែតត្រមូវឱយមនករបងៃ់ថ្លខពស់ និងត្រមូវឱយមនករជួសជុលថនលេ់ឡងីវញិផងែដរ។ 

-បញ្ហ ៃថ្លទឹក៖ កំពុងមនភពច្រមូងច្រមសរ ងអនកផគត់ផគងនឹ់ងអនកេ្របី្របស់ទឹក ្អ ត េ យ្របជពលរដ្ឋទមទរឱយ
លកទឹ់ក ្អ តកនុងតៃម្លេថក   រឯីអនកផគត់ផគងទ់មទរឱយមនតៃម្លខពស់។ 
 
I.១ បញ្ហ ពកព់ន័ធេផ ងៗេទៀតែដលបញញត្តកិមមេនះ ចជួយេ ះ្រ យបនផងែដរ 
 -េលកីកមពសសុ់ខមលភព្របជពលរដ្ឋ៖ ទឹក ្អ តជទឹកែដលមនភពអនុេ ម មស្តង់ គុណភពទឹក ្អ ត
េហយីរក បននូវេសថរភព គុណភព និងនិរន្តរភពទឹក ែដលជទំនុកចិត្តរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល និង្របជពលរដ្ឋ កនុងករយកេទ
េ្របី្របស់ និងបរេិភគ។ 

-កតប់នថយភព្រកី្រក និងេលកីកមពសក់្រមិតជីវភព្របជពលរដ្ឋ៖ ករេ្របី្របស់ទឹក ្អ តមនលកខណៈងយ្រសួល 
មននិរន្តរភព២៤/២៤េម៉ង ចេ្របី្របស់េចញពីកបលរ ៉ូប៊េីណេ យផទ ល់ និងភ្ល មៗ មត្រមូវករ ែដលជេហតុនឱំយ្របជ
ពលរដ្ឋមនឱកសយកេពលេវ េទ្របកប ជីវកមម និងមុខរបរេផ ងៗ។ មយង៉េទៀតកតប់នថយនូវករចំ យកនុងករយក
ទឹកមកេ្របី្របស់ និងបេងកីននូវសុខុមលភពជូន្របជពលរដ្ឋផងែដរ។ 

-និរន្តរភពទឹក ្អ ត៖ មរយៈកិចចអន្ត គមនរ៍បស់រដ្ឋ ្រកសួងឧស ហកមម និងសិបបកមម សហករជមួយ្រកសួង ថ បន័
ពកព់ន័ធ េដីមបែីស្វងរក្របភពទឹកែដលមនលកខណៈ្រគប្់រគន ់និងមនសក្ត នុពលជនិរន្ត េដីមបយីកេទ្រប្រពឹត្តិកមមជទឹក ្អ ត
ស្រមបផ់គត់ផគងដ់ល់អនកេ្របី្របស់ជ្របច។ំ ្របភពទឹក ចបំច្់រតូវមនកិចចករពរ និង្រតួតពិនិតយឱយបន្រតឹម្រតូវ និងមនករ
ទទួលខុស្រតូវខពស់ ជពិេសសពីសំ ក្់រកសួងឧស ហកមម និងសិបបកមម។  
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-បេងកនីទំនុកចិត្ត និងទកទ់ញករវនិិេយគមក្របេទសកមពុជ៖ ចបប់ជ្របេភទលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តែដលមន
ននុ្រកមខពស់និងក្រមិតជតិ មនលកខណៈទូេទនិងមិនចំេពះ ្រពមទងំមនភព្របកដនិយម ែដលជេហតុនឱំយមន

ទំនុកចិត្តពីសំ កអ់នកវនិិេយគជតិ និងអន្តរជតិ និងជមូល ្ឋ នកនុងករសេ្រមច កទុ់នវនិិេយគេលីវសិ័យទឹក ្អ ត េន
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ។  

-សុខុដុមរមនីយកមម រ ងអនកផគតផ់គង ់  និងអនកេ្របី្របសទឹ់ក ្អ ត៖ ចទទួលយកបន មរយៈភពអនុេ ម មស្ត
ង់ គុណភពទឹក ្អ ត និងៃថ្លទឹកសមរមយ ែដលមនសុខុដុមរូបនីយកមម រ ងអនកផគតផ់គង ់អនកេ្របី្របស់ទឹក ្អ ត និង ថ បន័
មនសមតថកិចច កដូ៏ចជ ជរ ្ឋ ភិបល។ 

 
I.២ សូម យបញជ ីលខិិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តមន្រ បែ់ដលពកព់ន័ធ ឬ្រប ក្់របែហល។ ចូរបញជ កថ់ េតីេហតុអ្វបីនជលខិិត
បទ ្ឋ នគតិយុត្តទងំេនះមិនទន្់រគប្់រគន?់ 

-ចបបស់្តពីីករ្រគប្់រគងធនធនទឹក៖ ចបបេ់នះមនេគលេ ជំរុញឱយមនករ្រគប្់រគងធនធនទឹក្របកបេ យ
្របសិទធភព និងនិរន្តរភពេនកនុង្រពះ ជ ្រកកមពុជ េដីមបសីេ្រមចបននូវករងរអភិវឌ េសដ្ឋកិចច សងគម និងសុខមលភព
របស់្របជពលរដ្ឋ។ ចបបេ់នះបនកំណតអំ់ពី៖ សិទធិនិងកតព្វកិចចៃនអនកេ្របី្របស់ទឹកផងែដរ េគលករណ៍្រគឹះសំខន់ៗ
ស្រមប់ករ្រគប់្រគងធនធនទឹក និងករចូលរមួរបស់សហគមន៍អនកេ្របី្របស់ទឹកកនុងករអភិវឌ ន៍ធនធនទឹក្របកេ យ
និរន្តរភព។ 

-ចបបស់្តពីីករេរៀបចែំដនដីនគរូបនីយកមម និងសណំង ់៖ ចបបេ់នះមនេគលេ ជំរុញឱយមករេរៀបចំទី្រកុង និងតំបន់
ជនបទៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េ យេគរពនូវផល្របេយជនរ៍មួ និងបុគគល ធននូវតៃម្លសមបត្តិធមមជតិ សមបតិ្តវបបធម ៌និង
ធនបននូវករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចច វសិ័យេទសចរណ៍ និងរក បននូវគុណភពបរ ិ ថ ន។ មរយៈេនះ ប្លងេ់្របី្របស់ដីធ្លី និង
សំណង្់រតូវបនបញជ កយ៉់ងចបស់ ស់អំពីតំបនែ់ដល្រតូវបនេ្របី្របស់។ 

-ចបបស់្តពីីលកខន្តកិៈទូេទៃនសហ្រគស ធរណៈ៖  ចបបេ់នះែចងអំពីករ្រគប្់រគងសហ្រគស ធរណៈ និង
លកខខណ្ឌ ែដល្រតូវអនុវត្តចំេពះលកខន្តិកៈគតិយុត្ត ករ្រប្រពឹត្តេទ និងករ្រតួតពិនិតយ។ សហ្រគស ធរណៈជសហ្រគស
ែដលមនេដីមទុនទងំអស់ឬភគេ្រចីនជរបស់រដ្ឋ មនេបសសកមមបងកលកខណៈដល់ករអភិវឌ េសដ្ឋកិចច និងសងគមកិចច ជ ទ៏ិ
កនុងករបេងកីនតៃម្លធនធនធមមជតិ និងករបេងកីត ជីព។ 

-្របកសស្តពីីនីតិវធីិស្រមបក់រផ្តល ់ែកែ្រប ពយួរ និងដកហូត ជញ បណ្ណ ជីវកមមផគតផ់គងទឹ់ក ្អ ត៖ ែចងអំពីនីតិវធីិ និង
លកខខណ្ឌ ត្រមូវកនុងករផ្តល់ ែកស្រមួល បន្ត ពយួរ និងដកហូត ្របកសអនុញញត ជីវកមម និងែចងពីសិទធិ និងកតព្វកិចចរបស់អនក
ទទួលបនចបបអ់នុញញ ត ជីវកមមទឹក ្អ ត និងអនកេ្របី្របស់ទឹក ្អ ត។ បញញត្តិខងេលីេនះ ជបញញត្តិែដលមន ននុ្រកម
ទប្រតឹមក្រមិត្រកសួង ែដលងយនឹងែកែ្រប េហយីេធ្វីឱយអនកវនិិេយគ កដូ៏ចជអនកេ្របី្របស់ពំុសូវមនទំនុកចិត្ត។  

-្របកសស្តពីីនីតិវធីិៃនករកំណតៃ់ថ្លលកទឹ់កែដលអនកផគតផ់គងេ់ស ទឹក ្អ តមនសទិធយិកពីអនកទទួលេស ទឹក ្អ ត៖ 
ែចងអំពីរូបមន្តកនុងករកំណត់ៃថ្លលកទឹ់ក ្អ ត េដីមបសុីខុដុមរូបនីយកមមរ ងអនកផគតផ់គង់ និងអនកេ្របី្របស់ទឹក ្អ ត។ 

-្របកស ស្តពីីស្តង់ គុណភពទឹក ្អ តថន កជ់តិ៖ ្របកសេនះមនេគលេ កំណត់អំពី ែបបបទ និងនីតិវធីិេដីមបី
ធនភពអនុេ ម មស្តង់ គុណភពទឹក ្អ តថន កជ់តិ េដីមបឱីយ្រគប្់រប្រពឹត្តិកមមទឹក ្អ តអនុេ ម ម។ 
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 លខិិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តដូចបនេរៀប បខ់ងេលេីនះ មិនទនបំ់េពញបននូវត្រមូវករជកែ់ស្តងស្រមប្់រគប្់រគងវសិយ័
ទឹក ្អ តកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជេនេឡយីេទ េ្រពះចបបដូ់ចបនេរៀប បខ់ងេលមិីនែមនជចបបស់្រមប្់រគប្់រគងទឹក ្អ ត
េឡយី េហយី្របកសដូចបនេរៀប បខ់ងេលជី្របកសពកព់ន័ធនឹងវសិយ័ទឹក ្អ តប៉ុែន្តមន ននុ្រកមទបជងចបប ់ មន
លកខណៈមិន្របកដនិយម និងមិនមនទំនុកចិត្តពីសំ កអ់នកវនិិេយគ កដូ៏ចជអនកេ្របី្របសទឹ់ក ្អ តផងែដរ។ 
 
I.៣ ផលបះ៉ពល ់

ចបប់ស្តីពីករផគត់ផគង់ទឹក ្អ តទី្របជំុជន មិន្រតឹមែតមិនមនផលបះ៉ពល់ជវជិជមនេទ សំេណីេនះបនបេងកីតនូវ
ភព្រគប្់រជុងេ្រជយ ្របកដនិយម ទំនុកចិត្ត និងមនករទកទ់ញករវនិិេយគមក្របេទសកមពុជ េដីមបរីមួចំែណកជួយបេងកីន
នូវក្រមិតជីវភព្របជពលរដ្ឋ មរយៈេស កមមផគតផ់គងទឹ់ក ្អ ត្របកបេ យគុណភព  និរន្តរភព  ្របសិទធភព ៃថ្លសមរមយ និង
ចូលរមួេ ះ្រ យបន ល់ភពអសកមមននែដលេកីតមនជយថេហតុ។   

 
 
I.៤ េតីសេំណីបញញត្តកិមមមនផលបះ៉ពលអ់វជិជមនដលក់រ្របកួត្របែជងែដរឬេទ? 
 ចបបស់្តីពីករផគតផ់គង់ទឹក ្អ តទី្របជំុជនមិនមនផលបះ៉ពល់ជវជិជមនដល់ករ្របកួត្របែជងេទ េ យចបបេ់នះែចង
នូវែដនសមតថកិចចចបស់ ស់ កនុងករកំណតតំ់បន់េស កមមស្រមបេ់ស ករនីមួយៗ េហយីេស ករនីមួយៗមនែដនេស កមម
េផ ងៗគន  (េ យមិនមនតំបនេ់ស កមមជនគ់ន េទ)។  ជទូេទ េស កមមផគត់ផគងទឹ់ក ្អ ត្រតូវបនអនុវត្តេ យរដ្ឋ េ យែឡក
ស្រមបប់ចចុបបននភពៃនត្រមូវករកមពុជ េស កមមផគតផ់គង់ទឹក ្អ ត្រតូវបនអនុវត្តេ យរដ្ឋ និងឯកជន។ 
 
II. េគលបំណង 
 េគលបំណងៃនចបបស់្តីពីករផគតផ់គង់ទឹក ្អ តទី្របជំុជនេនះ  មនដូចខងេ្រកម៖ 

-្របជពលរដ្ឋកមពុជទូទងំ្របេទសមនទឹក ្អ តេ្របី្របស់ដូចៗគន  
-ទឹក ្អ តទូទងំ្របេទសមនភពអនុេ ម មស្តង់ ទឹក ្អ តៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
-និរន្តរភពទឹក ្អ តគឺ២៤េម៉ងេលី២៤េម៉ង 
-ៃថ្លទឹកមនលកខណៈសមរមយ ចទទួលយកបនទងំអស់គន  ទងំអនកផគតផ់គង ់និងអនកេ្របី្របស់ទឹក ្អ ត 
-ផ្តល់នូវទំនុកចិត្ត ទងំេស ករ និងអនកេ្របី្របស់ទឹក ្អ តេលីភពចបស់ ស់ ្រគប្់រជុងេ្រជយ ចំេគលេ  
្របកបេ យគុណតៃម្ល គណេនយយភព និង្របសិទធផល។ 
 

III. ជេ្រមីស 
េដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ ដូចមនេលីកេឡងីខងេលី ្រកុមករងរ យតៃម្លផលប៉ះពល់លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត្រកសួង

ឧស ហកមមនិងសិបបកមម បនេលីកយកជេ្រមីសចំនួន ០២ (ពីរ) មកេធ្វីករសិក វភិគ ដូចខងេ្រកម៖ 
-ជេ្រមីសទី១ ៖  រក ថ នភពេដីម  
រក ថ នភពេដីម គឺត្រមូវឱយេស កមមទឹក ្អ ត្រតូវបន្តអនុវត្ត មលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តែដលមន្រ ប ់ដូចជ៖ 
-្របកស ស្តីពីនីតិវធីិស្រមប់ករផ្តល់ ែកែ្រប ពយួរ និងដកហូត ជញ បណ្ណ ជីវកមមផគតផ់គងទឹ់ក ្អ ត 
-្របកស ស្តីពីនីតិវធីិៃនករកំណតៃ់ថ្លលក់ទឹកែដលអនកផគត់ផគងេ់ស ទឹក ្អ តមនសិទធិយកពីអនកទទួលេស ទឹក ្អ ត 



6 
 

-្របកស ស្តីពីស្តង់ គុណភពទឹក ្អ តថន កជ់តិ ។ល។  
េ យមនករចុះ្រតួតពិនិតយលកខណៈបេចចកេទសទងំេលី្របភពទឹករហូតដល់ភជ បប់ ្ត ញជូនអនកេ្របី្របស់ ករពិនិតយ

គុណភព ករែស្វងរកជំនួយបេចចកេទសនិងឥណទន  ករកំណត់ៃថ្លទឹក ជេដីម។ 
-ជេ្រមីសទី២ ៖ សេំណីបញញត្តកិមម  
សំេណីេសចក្តី្រពងចបបស់្តីពីករផគតផ់គងទឹ់ក ្អ តទី្របជំុជន គឺជលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តមន ននុ្រកមខពស់ក្រមិតជតិ

ែដលេកីតេចញពីឆនទៈទូេទរបស់្របជពលរដ្ឋ មរយៈសិទធិតំ ង មនភព្របកដនិយម ចបស់ ស់ និង្រគប្់រជុងេ្រជយ
ែដលជទីេជឿជកពី់សំ ក្់របជពលរដ្ឋ េស ករ និងអនកវនិិេយគ។  

សមតថកិចចជំនញ្រតូវបនកំណត់នូវសិទធិ និងករទទួលខុស្រតូវចបស់ ស់ េដីមបធីនបននូវគុណភពៃនេស
ធរណៈជូនដល់ធុរជន និងអនកេ្របី្របស់។ 

 
 
V. ករប៉ន់ ម នបឋមេល្ីរបេភទបនទុកចំ យកតព្វកិចច និងផលចំេណញ 
V.១ ករកំណតភ់រកិចច និង្របេភទបនទុកចំ យ 
 

ជេ្រមីស ជរ ្ឋ ភិបល ធុរកិចច  
ជេ្រមីសទី១៖  
រក ថ នភពេដីម 

I.ភរកិចច 
១.ផ្តល្់របកសអនុញញ ត 
   ក.្របកសសុពលភព ៣ឆន ចុំងេ្រកយ 
    -ស្រមបអ់នកែដលមន្របកសចស់ែដលេចញពី   
អតីត្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉និងថមពល និងមិន
មនលទធភពកនុងករសុំ្របកសអនុញញ ត ែដលមន
សុពលភព២០ឆន ។ំ 
    -លកព់កយ និងទទួលពកយេ យត្រមូវឱយធុរជន
ភជ បម់កជមួយនូវ្របកសចស់។ 
    
  -ផ្តល់្របកសអនុញញ តមនសុពលភព៣ឆន  ំ
ចុងេ្រកយ។ 
 
   ខ.្របកសជំនួស(សុពលភព២០ឆន )ំ 
    -ស្រមបបុ់គគលែដលមន្របកសអនុញញ តចស់ 
េហយីមនលកខណៈសមបត្តិ្រគប្់រគនក់នុងករទទួល
បន្របកសអនុញញ តែដលមនសុពលភព២០ឆន ។ំ 
 

I.ភរកិចច 
១. កព់កយេសនសុី្ំរបកស 
   ក.្របកសសុពលភព ៣ឆន ចុំងេ្រកយ 
   -ស្រមបអ់នកែដលមន្របកសចស់ែដលេចញ
ពីអតីត្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉និងថមពល និង
មិនមនលទធភពកនុងករសុំ្របកសអនុញញ ត
ែដលមនសុពលភព២០ឆន ។ំ 
   -ទិញពកយ និង ក់ពកយមក្រកសួងឧស ហកមម 
និងសិបបកមម េ យភជ បម់កជមួយនូវ្របកស 
ចស់។ 
  -ទទួល្របកសអនុញញ តមនសុពលភព៣ឆន ំ
ចុងេ្រកយពី្រកសួង។ 
 
   ខ.្របកសជំនួស(សុពលភព២០ឆន )ំ 
   -ស្រមបបុ់គគលែដលមន្របកសអនុញញ ត
ចស់េហយីមនលកខណៈសមបត្តិ្រគប្់រគន់កនុង
ករទទួលបន្របកសអនុញញ តែដលមនសុពល
ភព២០ឆន ។ំ 
   -្រតូវ កព់កយេសនីសុំ្របកសជំនួស េ យភជ ប់
នូវែផនករ ជីវកមមរយៈេពល៥ឆន  ំនិងែផនទី
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    -ទទួលពកយេសនីសុំ្របកសជំនួស េ យអនកេសនីសុំ
មនករឯកភពេលីៃថ្លទឹកែដល្រកសួងបនកំណត ់
្រពមទងំត្រមូវឱយភជ ប់នូវែផនករ ជីវកមមរយៈេពល 
៥ឆន  ំនិងែផនទីតំបនេ់ស កមម។ 
    កនុងករណីអនកេសនីសុំមន្របកសអនុញញ តចស់ 
និងមិនមនករឯកភពេលីៃថ្លទឹកែដលកំណតេ់ យ
្រកសួង អនកេសនីសុំ្រតូវ ក់ពកយសុំេ យមនភជ បម់ក
ជមួយនូវសមិទធិលទធភព   របយករណ៍្របតិបត្តិករ
ជីវកមម៣ឆន ចុំងេ្រកយ និងឯក រពក់ពន័ធ។ 

 
  -ផ្តល់្របកសអនុញញ តជំនួស។ 
 
   គ.្របកសអនុញញ តផទ ល(់សុពលភព២០ឆន )ំ 
    -្រកសួងអនុញញ តជេគលករណ៍េលីករសិក
សមិទធិលទធភព(សិក រយៈេពល៦ែខ េហយី ច 
ពនយេពល៣ែខ េ យ ក់ពកយមុនយ៉ងតិច  
២សប្ត ហ៍ មុនផុតសុពុលភពៃនករសិក ដំបូង)។ 
 
    
 -ត្រមូវឱយអនក កព់កយេសនីសុំ ភជ បជ់មួយនូវ 
ឯក រសមិទធិលទធភពែដលមនលកខណៈ្រគប្់រជុង
េ្រជយ (៣ចបប)់ និងលិខិតបញជ កចំ់នួនសថិតិ្របជ
ជន ែដលមនករបញជ កពី់ ឃុ។ំ 
 
  -ពិនិតយ និង យតៃម្លេលីពកយេសនីសុំ េ យ 
គណៈកមម ធិករ  ផ ព្វផ យនិងទទួលេយបល់ពី 
ធរណៈជនេលីេសចក្តី្រពង្របកសកនុងរយៈេពល 

២០ៃថង គិតចបពី់ៃថងផ ព្វផ យ(្របសិនជមនករ
ត ៉  េ ះ្រ យ មរយៈេវទិករ ធរណៈ)។ 
 
  -ផ្តល់្របកសអនុញញ តផទ ល់ដល់អនកេសនីសុំ។ 
 
   
 

តំបនេ់ស កមម ្របសិនេបីមនករឯកភព មៃថ្ល
ទឹកែដល្រកសួងបនកំណត់។ 
    ្របសិនេបីមិនមនករឯកភពេលីៃថ្លទឹកែដល
្រកសួងបនកំណត ់្រតូវ ក់ពកយសុំេ យភជ បម់ក
ជមួយនូវសមិទធិលទធភព     របយករណ៍្របតិបត្តិ
ករ ជីវកមម៣ឆន ចុំងេ្រកយ និងឯក រពកព់ន័ធ។ 
 
 
   
 
-ទទួល្របកសអនុញញ តជំនួសពី្រកសួង។ 
 
   គ.្របកសអនុញញ តផទ ល(់សុពលភព២០ឆន )ំ 
    -សុំេគលករណ៍សិក សមិទធិលទធភពពី
្រកសួង(សិក រយៈេពល៦ែខ េហយី ចពនយ
េពល៣ែខ េ យ ក់ពកយមុនយ៉ងតិច  
២សប្ត ហ៍ មុនផុតសុពុលភពៃនករសិក  
ដំបូង)។ 
     
   -្រតូវ កព់កយេសនីសុំ េ យភជ ប់ជមួយនូវ 
ឯក រសមិទធិលទធភពែដលមនលកខណៈ្រគប់
្រជុងេ្រជយ (៣ចបប់) និងលិខិតបញជ ក់ចំនួន 
សថិតិ្របជជន ែដលមនករបញជ ក់ពី ឃុ។ំ 

 
 
 
 
 
 

  
-ទទួល្របកសអនុញញ តផទ ល់ពី្រកសួង។ 
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 ឃ.្របកស្របកួត្របែជង  
   -ពិនិតយ និងឯកភពេលីករសិក សមិទធិលទធភព 
និងករអេងកតទី ងំភូមិ ្រស្ត(ចំនួន្របជជន ្របភព
ទឹក ទី ងំ ងសង ់ ថ នីយបូ៍មទឹក និង ថ នីយ៍
សំ តទឹក) ែដលេរៀបចំេ យអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល 
ឬ្រកសួង។ 
   -ជូនដំណឹងស្តីពីករចូលរមួេដញៃថ្ល (រយៈេពល
កព់កយចូលរមួេដញៃថ្លមនចំនួន៤៥ៃថង ៃនៃថងេធ្វី

ករ គិតចបពី់ៃថងជូនដំណឹង)។ 
   -លក ់និងទទួលពកយចូលរមួេដញៃថ្លកនុងតំបន់ 
េស កមម កលបរេិចឆទឈបទ់ទួលពកយ គឺ២េម៉ងមុន
េពលផុតកំណត ់៤៥ៃថងេនះ។ 

   
 

   -េរៀបចំកិចច្របជំុបឋមេដីមបែីណនអំំពីករេរៀបចំ   
ឯក រចូលរមួេដញៃថ្ល(ចេន្ល ះរយៈេពលពី ១០ -
១៤ ៃថង ៃនកលបរេិចឆទលក់ និងទទួលពកយេដញ
ៃថ្ល)។ 

 
   -ទទួលពកយពីអនកេសនីសុំចូលរមួេដញៃថ្លេ យមន
ករត្រមូវ៖ 
 ឱយមនទុនវនិិេយគយ៉ងតិច ៣៥% ៃនទុន

វនិិេយគសរុប 
 តមកល់្របកក់កធ់នចូលរមួេដញៃថ្លេន

ធនគរចំនួន៥០០០ ដុ ្ល េមរកិ េ យ
មនលិខិតបញជ ក្់រតឹម្រតូវ។ 

  
   -សហករជមួយៃដគូអភិឌ នេ៍រៀបចំករេដញៃថ្ល 
ែដលសមសភពចូលរមួេដញៃថ្ល មន តំ ង
្រកសួងឧស ហកមម និងសិបបកមម ៃដគូអភិវឌ ន ៍
ជញ ធរមូល ្ឋ ន អនកចូលរមួេដញៃថ្ល និង ធរណៈ

ជន  េនទី ងំសម្រសប មួយ។ 
 

 
ឃ.្របកស្របកួត្របែជង  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  -ទិញពកយ និង ក់ពកយចូលរមួេដញៃថ្លកនុង
តំបនេ់ស កមម កនុងអំឡុងេពលែដល្រកសួងេចញ
េសចក្តីជូនដំណឹងែដលមនរយៈេពល៤៥ៃថង ៃន
ៃថងេធ្វីករ (ករឈបទ់ទួលពកយគឺ២េម៉ងមុន
េពលផុតកំណត ់៤៥ៃថងេនះ)។ 
 
  -ចូលរមួកនុងអងគ្របជំុេដីមបទីទួលពត័៌មន 
ពកព់ន័ធនឹងករេរៀបចំឯក រេដញៃថ្ល។ 
 
 
   
-អនក ក់ពកយេសនីសុំចូលរមួេដញៃថ្ល្រតូវ៖ 
 
 

 មនទុនវនិិេយគយ៉ងតិច ៣៥% ៃន
ទុនវនិិេយគសរុប 

 តមកល់្របកក់កធ់នចូលរមួេដញៃថ្លេន
ធនគរចំនួន៥០០០   ដុ ្ល េមរកិ 
េ យមនលិខិតបញជ ក្់រតឹម្រតូវ។ 

 
 
  -នេពលេដញៃថ្ល អនកេដញៃថ្លមនសិទធិត ៉
ចំេពះភពមិន្រប្រកតីៃនករេដញៃថ្ល ។ 
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   -បនទ បពី់មនករេដញៃថ្លជ ធរណៈ រចួមក   
គណៈកមមករេដញៃថ្ល េធ្វីករ យតៃម្លេលីសំណំុ 
ឯក រ េហយី្រតូវផ្តល់ពត័៌មនអំពីជយ័ ភីដល់អនក
ែដលបន ក់ពកយេសនីសុំ។ 
  
   -ត្រមូវឱយអនកែដលេដញៃថ្លបន េធ្វីលិខិតផ្លូវករឯក
ភពទទួលយកគេ្រមងកនុងរយៈេពល១០ៃថង បនទ បពី់
្រកសួងបន្របកសលទធផលៃនករេដញៃថ្លជផ្លូវករ 
េ យមនភជ បម់កជមួយ៖ 
 ែផនករ ងសងប់ ្ត ញរយៈេពល៥ឆន  ំ 
 ប្លងតំ់បនេ់ស កមម។ 

 
    -ផ្តល់្របកសអនុញញ ត្របកួត្របែជង។ 
 
 ង.្របកសអនុញញ តអចិៃ្រន្តយ(៍សហ្រគស 
     ធរណៈ) 
    -ស្រមបរ់ ្ឋ ករទឹកស្វយត័ និងរ ្ឋ ករទឹក 
ធរណៈ (សហ្រគសទងំេនះបេងកីតេឡងីេ យ

អនុ្រកឹតយ និង្របកសស្តពីីករេរៀបចំ និង្រប្រពឹត្តេទ
របស់មនទីរឧស ហកមម និងសិបបកមម ជធនី េខត្ត 
ែដលជ្របកសេរៀបចំអងគករ- ថ ប័ន រចួេហយី)។ 
 
   -្របធនរ ្ឋ ករទឹកស្វយត័ និងរ ្ឋ ករទឹក ធរណៈ
េខត្ត មរយៈ្របធនមនទីរ មីុ ្រតូវេធ្វីពកយសុំ្របកស
អនុញញ តអចិៃ្រន្តយម៍ក្រកសួង េដីមបទីទួលបន
្របកសអនុញញ ត។ 
 
២.វញិញ បនប្រត្របតិបត្តកិរ(សុពលភព៥ឆន )ំ 
  ក.ស្រមបវ់ញិញ បនប្រត្របតិបត្តកិរដំបូង៖ 
     
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
-អនកែដលេដញៃថ្លបន ្រតូវេធ្វីលិខិតផ្លូវករឯក
ភពទទួលយកគេ្រមងកនុងរយៈេពល១០ៃថង 
បនទ បពី់្រកសួងបន្របកសលទធផលៃនករេដញ
ៃថ្លជផ្លូវករ េ យមនភជ ប់មកជមួយ៖ 
 ែផនករ ងសងប់ ្ត ញរយៈេពល៥ឆន  ំ 
 ប្លងតំ់បនេ់ស កមម។ 

 
  -ទទួល្របកសអនុញញ ត្របកួត្របែជង។ 
 
  ង.្របកសអនុញញ តអចិៃ្រន្តយ(៍សហ្រគស 
      ធរណៈ) 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
២.វញិញ បនប្រត្របតិបត្តកិរ(សុពលភព៥ឆន )ំ 
  ក.ស្រមបវ់ញិញ បនប្រត្របតិបត្តកិរដំបូង៖ 
  -បនទ បពី់បញចបក់រ ងសង្់របពន័ធផលិតកមម 
និងប ្ត ញែចកចយរចួ ្របតិបត្តិករ្រតូវ ក់
ពកយេសនីសុំវញិញ បនប្រត្របតិបត្តិករមក្រកសួង
(ែដលកនុង្របកសស្តីពីនីតិវធីិស្រមប់ករេចញ 
ែកស្រមួល បន្ត ពយូរ និងដកហូត ្របកសអនុញញ ត
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 -បនទ បពី់បនទទួលសំណំុឯក រេសនីសុំវញិញ បនប្រត
្របតិបត្តិករពី្របតិបត្តិករទឹក ្អ តឯកជន  ្រកុមករងរ
អធិករកិចចៃននយក ្ឋ នបេចចកេទស និង្រគប្់រគង
គេ្រមង ្រតូវចុះពិនិតយភព្រតឹម្រតូវៃនករ ងសង់
មេធយបយផលិតកមម និង្របពន័ធែចកចយទឹក ្អ ត 
េទ មបទ ្ឋ នគតិយុត្ត   និងលកខណៈបេចចកេទស 
ែដលបនកំណតេ់ យ្រកសួង េហយីទឹក ្អ តែដល
នឹងែចកចយមនគុណភព និងសុវតថិភព្រតឹម្រតូវ
មស្តង់ គុណភពទឹកផឹកជតិ ដល់មូល ្ឋ នែដល

បនេសនីសុំេធ្វី ជីវកមម។ 
 
   -បនទ បពី់ពិនិតយរចួមក កនុងករណី៖ 
 មនភពអនុេ ម ្រកសួង្រតូវេចញ
វញិញ បនប្រត្របតិបត្តិករ ជូនដល់្របតិបត្តិករ 

 មិនមនភពអនុេ ម ្រកសួងត្រមូវឱយ 
្របតិបត្តិករេធ្វីករែកត្រមូវនូវចំណុចខ្វះខត
េឡងីវញិ។ 

 
 
   ខ.ស្រមបវ់ញិញ បនប្រត្របតិបត្តកិរបនទ ប៖់ 
     
 
 
 

ឱយេធ្វី ជីវកមមផគតផ់គង់ទឹក ្អ ត ត្រមូវឱយ្របតិបត្តិករ
កព់កយេសនីសុំមក្រកសួង េដីមបសុីំឱយ្រកសួងចុះ

េធ្វីអធិករកិចចបញជ ក់ពីភព្រតឹម្រតូវៃនករ ង
សងម់េធយបយផលិតកមម និង្របពន័ធែចកចយ
ទឹក ្អ ត េទ មបទ ្ឋ នគតិយុត្ត   និងលកខណៈ
បេចចកេទស ែដលបនកំណតេ់ យ្រកសួង 
េហយីទឹក ្អ តែដលនឹងែចកចយមនគុណភព 
និងសុវតថិភព្រតឹម្រតូវ មស្តង់ គុណភពទឹក
ផឹកជតិ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   -្របតិបត្តិករ ច៖ 
 ទទួលបនវញិញ បនប្រត្របតិបត្តិករ កនុង
ករណីមនភពអនុេ ម 

 េធ្វីករែកត្រមូវនូវចំណុចខ្វះខតេឡងីវញិ 
កនុងករណីមិនមនភពអនុេ ម។ 

 
 
   
ខ.ស្រមបវ់ញិញ បនប្រត្របតិបត្តកិរបនទ ប៖់ 
 
     -កនុងរយៈេពលយ៉ងយូរ ៩០ (េកសិប) ៃថង
មុនេពលផុតសុពលភពវញិញ បនប្រត្របតិបត្តិករ 
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    -កនុងរយៈេពល២០ៃថង ៃនៃថងេធ្វីករបនទ បពី់បន
ទទួលសំណំុឯក រេសនីសុំវញិញ បនប្រត្របតិបត្តិករ
បនទ បពី់្របតិបត្តិករទឹក ្អ តឯកជន  ្រកសួង្រតូវចត់
បញចូ ន្រកុមករងរអធិករកិចចៃននយក ្ឋ ន
បេចចកេទស និង្រគប្់រគងគេ្រមង ចុះបញជ កពី់ 
និរន្តរភពៃនមេធយបយផលិតកមម និង្របពន័ធែចក
ចយទឹក ្អ ត េទ មបទ ្ឋ នគតិយុត្ត   និង 
លកខណៈបេចចកេទស ែដលបនកំណតេ់ យ្រកសួង 
េហយីទឹក ្អ តែដលបននិងកំពុងែចកចយមន
គុណភព និងសុវតថិភព្រតឹម្រតូវ មស្តង់  
គុណភពទឹកផឹកជតិ ដល់មូល ្ឋ នែដលបនេសនីសុំ
េធ្វី ជីវកមម។ 
  កនុងករណីមិនបនចុះេធ្វីអធិករកិចចកនុងរយៈេពល
២០ៃថង ៃនៃថងេធ្វីករខងេលី ្រកសួង្រតូវផ្តល់ពត័ម៌ន 
និង្រតូវកំណត់េពលេវ ចុះេធ្វីអធិករកិចច
ចបស់ ស់ដល់អនកេសនីសុំ។ កនុងករណី ខកខនមិន
បនជូនដំណឹងដូចបនកំណតខ់ងេលី ចតទុ់កថ
្រកសួងបនយល់្រពមេចញវញិញ បនប្រត្របតិបត្តិករ
ជូនអនកេសនីសុំេហយី។ 
 
   -បនទ បពី់ពិនិតយរចួមក កនុងករណី៖ 
 មនភពអនុេ ម ្រកសួង្រតូវេចញ
វញិញ បនប្រត្របតិបត្តិករបនទ ប ់ ជូនដល់
្របតិបត្តិករ 

្របតិបត្តិករ ្រតូវ ក់ពកយេសនីសុំវញិញ បនប្រត
្របតិបត្តិករបនទ បម់ក្រកសួង េដីមបសុីំឱយ្រកសួង
ចុះេធ្វីអធិករកិចចបញជ កពី់និរន្តរភព  
ៃនមេធយបយផលិតកមម និង្របពន័ធែចកចយទឹក
្អ ត េទ មបទ ្ឋ នគតិយុត្ត   និងលកខណៈ

បេចចកេទស ែដលបនកំណតេ់ យ្រកសួង 
េហយីទឹក ្អ តែដលបននិងកំពុងែចកចយមន
គុណភព និងសុវតថិភព្រតឹម្រតូវ មស្តង់ គុណ
ភពទឹកផឹកជតិ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
-្របតិបត្តិករ ច៖ 
 ទទួលបនវញិញ បនប្រត្របតិបត្តិករបនទ ប ់
កនុងករណីមនភពអនុេ ម 
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 មិនមនភពអនុេ ម ្រកសួង្រតូវេធ្វីករ
ែណនជំ យលកខអក រដល់អនកេសនីសុំនូវ
ចំណុចខ្វះខតែដល្រតូវែកលម្អ   និង្រតូវេសនីសុំ
ឱយមនករេធ្វីអធិករកិចចេឡងីវញិ។ 

 
 
៣.គុណភពទឹក 
  -ប្រញជ បករយល់ដឹង និងភញ ករ់លឹកយកសំ ក
ទឹកមកេធ្វីករវភិគឱយបនេទៀងទត។់ 
 
  -េធ្វីករវភិគគុណភពទឹក៖ 
 ្រតូវទទួលវភិគគុណភពទឹកេរៀង ល់៣ែខម្តង 

 
 

 កនុងករណីចបំច ់ម្រន្តីមនសមតថកិចច្រតូវចុះ្រតួត 
ពិនិតយ និងេធ្វីករវភិគគុណភពទឹក ដល់ទី ងំ 
ជីវកមម មសភពជកែ់ស្តង ។ 

 
  -ចុះពិនិតយ ម នេ យជូនដំណឹង ឬមិនមនករ
ជូនដំណឹងជមុន និងចុះេពលែដលមនបតុភពជក់
ែស្តង។ 
 
   -ជួយស្រមបស្រមួល និង/ឬ បណ្តុ ះប ្ត ល
បេចចកេទសដល់្របតិបត្តិករផគតផ់គង់ទឹក ្អ ត។ 
 
   -ព្រងឹងយន្តករ្រគប្់រគង និង ម ន្រតួតពិនិតយ 
្របភពទឹក ្របពន័ធ្រប្រពឹត្តកមមទឹក និង្របពន័ធ 
ែចកចយ។ 
 
 
៤.ៃថ្លទឹក 
    -ៃថ្លទឹក្រតូវបនកំណតេ់រៀង ល់៥ឆន មំ្តងេ យ៖ 
 េលីកទី១៖េនេពលេសនីសុំ្របកសអនុញញ ត 

េធ្វី ជីវកមមផគតផ់គងទឹ់ក ្អ ត។ ករកំណតៃ់ថ្ល

 េធ្វីករែកត្រមូវនូវចំណុចខ្វះខតែដលបន
េលីកេឡងីេ យ្រកសួង    រចួេសនសុីំឱយមន
ករេធ្វីអធិករកិចចេឡងីវញិ កនុងករណីមិន
មនភពអនុេ ម។ 

 
 
៣.គុណភពទឹក 
 
 
 
  -េធ្វីករវភិគគុណភពទឹក៖ 
 យកសំ កទឹកេរៀង ល់៣ែខម្តង មកេធ្វីករ
វភិគគុណភពេនមជឈមណ្ឌ លមនទីរ
ពិេ ធន៍ឧស ហកមមកមពុជ 

 កនុងករណីចបំច ់សហករជមួយម្រន្តីមន
សមតថកិចចកនុងករ្រតួតពិនិតយ និងេធ្វីករវភិគ
គុណភពទឹក។  

 
  -សហករជមួយម្រន្តីមនសមតថកិចចកនុងករចុះ
ពិនិតយ ម នកនុងទី ងំ ជីវកមម និងប ្ត ញ
ែចកចយ។ 
 
  -ចូលរមួកនុងវគគបណ្តុ ះប ្ត លេលីបេចចកេទស
ផគតផ់គង់ទឹក ្អ ត។ 
 
-អនុវត្តយន្តករ្រគប្់រគង និង ម ន្រតួតពិនិតយ
្របភពទឹក ្របពន័ធ្រប្រពឹត្តកមមទឹក និង្របពន័ធ 
ែចកចយ។ 
 
 
៤.ៃថ្លទឹក 
- កស់ំណំុឯក រេសនីសុំ្របកសអនុញញ តេធ្វី
ជីវកមមផគត់ផគងទឹ់ក ្អ ត ែដលកនុងេនះមនករ

វភិគៃថ្លេដីម និងកំណត់ៃថ្លលកទឹ់ក ្អ តបឋម  
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ទឹកេ យែផ្អកេលីករវភិគៃថ្លេដីមែដលភជ ប់
ជមួយនូវសំណំុឯក រេសនីសុំ្របកស
អនុញញ តេធ្វី ជីវកមម។ 

 េលីកទី២និងេលីកបនទ ប៖់ ករកំណត់ៃថ្លទឹក
េលីកទី២ និងេលីកបនទ ប់មកេទៀតេនះគឺ
ែផ្អកេលីរបយករណ៍ ជីវកមម្របចឆំន ទំងំ
៥ឆន (ំរបយករណ៍្របចឆំន ពីំឆន ទីំ១រហូត
ដល់ឆន ទីំ៥) ។ កនុងករណីមិនមន 
របយករណ៍្របចឆំន ទំងំ៥ឆន េំទ ្រតូវមន
របយករណ៍៣ឆន ចុំងេ្រកយ។  

 
-េធ្វីករកំណត់ៃថ្លលកទឹ់ក េ យមនករចូលរមួ
ពិេ្រគះេយបល់ពី្របតិបត្តិករផគតផ់គង់ទឹក។ 
 
 
 
 
II.ករចំ យ 
១.ផ្តល្់របកសអនុញញ ត 
   ក.្របកសសុពលភព ៣ឆន ចុំងេ្រកយ 
   ចំ យកនុងករេបះពុមភសំណំុលិខិតេសនីសុំ។ 
   
   ខ.្របកសជំនួស(សុពលភព២០ឆន )ំ 
    ចំ យកនុងករេបះពុមភសំណំុលិខិតេសនីសុំ។ 
     
     
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ចូលរមួពិេ្រគះេយបល់កំណតៃ់ថ្លទឹក មករ
អេញជ ីញរបស់្រកសួងេ យមនភជ បរ់បយករណ៍
ជីវកមម្របចឆំន ទំងំ៥ឆន  ំឯក រពកព់ន័ធ និង 

អនកបេចចកេទស។ 
 
 
II.ករចំ យ 
១. កព់កយេសនសុី្ំរបកស 
    ក.្របកសសុពលភព ៣ឆន ចុំងេ្រកយ 
    ចំ យស្រមប្់របកសអនុញញ ត។ 
 
    ខ.្របកសជំនួស(សុពលភព២០ឆន )ំ 
   -ចំ យស្រមប់្របកសអនុញញ ត។ 
   -ចំ យេលីករេរៀបែផនករ ជីវកមមរយៈ
េពល៥ឆន  ំនិងែផនទីតំបនេ់ស កមម ្របសិនេបី
មនករឯកភព មៃថ្លទឹកែដល្រកសួងបន
កំណត។់ 
   -ចំ យេលីករសិក សមិទធិលទធភព     
្របសិនេបីមិនមនករឯកភពេលីៃថ្លទឹកែដល
្រកសួងបនកំណត។់  
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   គ.្របកសអនុញញ តផទ ល(់សុពលភព២០ឆន )ំ 
    -ចំ យកនុងករេបះពុមភសំណំុលិខិតេសនីសុំ។ 
 
    -ចំណយេលីករផ ព្វផ យេសចក្តី្រពង្របកស
អនុញញ តដល់មូល ្ឋ ន និងករេ ះ្រ យវ ិ ទ កនុង
ករណីមនករត ៉ ។   
 
   ឃ.្របកស្របកួត្របែជង  
   -ចំ យេលីករសិក សមិទធិលទធភព និងករ
អេងកតទី ងំភូមិ ្រស្ត។ 
   -ចំ យកនុងករេបះពុមភសំណំុលិខិតេសនីសុំ។ 

 

 

    

   -ចំ យកនុងករេរៀបចំកិចច្របជំុបឋមេដីមបែីណនំ
អំពីករេរៀបចំឯក រចូលរមួេដញៃថ្ល។ 
   -ចំ យកនុងករេដញៃថ្ល។ 
 
២.វញិញ បនប្រត្របតិបត្តកិរ(សុពលភព៥ឆន )ំ 
  ក.ស្រមបវ់ញិញ បនប្រត្របតិបត្តកិរដំបូង៖ 
    
 ចំ យេលីករចុះអធិករកិចច េដីមបពិីនិតយភព្រតឹម
្រតូវៃនករ ងសងម់េធយបយផលិតកមម និង្របពន័ធ
ែចកចយទឹក ្អ ត េទ មបទ ្ឋ នគតិយុត្ត   និង
លកខណៈបេចចកេទស ែដលបនកំណតេ់ យ្រកសួង 
េហយីទឹក ្អ តែដលនឹងែចកចយមនគុណភព និង
សុវតថិភព្រតឹម្រតូវ មស្តង់ គុណភពទឹកផឹកជតិ 
ដល់មូល ្ឋ នែដលបនេសនីសុំេធ្វី ជីវកមម។ 
 
 
 
 

   គ.្របកសអនុញញ តផទ ល(់សុពលភព២០ឆន )ំ 
 -ចំ យស្រមប្់របកសអនុញញ ត។ 
 
 -ចំ យេលីករេរៀបចំឯក រសមិទធិលទធភព។ 
 -ចំ យេលីករបញជ កស់ថិតិ្របជជនពី
ឃុ។ំ 

 
ឃ.្របកស្របកួត្របែជង  
  -ចំ យស្រមប្់របកសអនុញញ ត។ 
  -ចំ យេរៀបចំឯក រេដីមបចូីលរមួេដញៃថ្ល។ 
  -ចំ យេលីកិចចធនកនុងករចូលរមួេដញៃថ្ល៖ 
 
 មនទុនវនិិេយគយ៉ងតិច ៣៥% ៃនទុន
វនិិេយគសរុប។ 

 តមកល់្របកក់កធ់នចូលរមួេដញៃថ្លេន
ធនគរចំនួន៥០០០   ដុ ្ល េមរកិ។ 

 
 
 
 
 
២.វញិញ បនប្រត្របតិបត្តកិរ(សុពលភព៥ឆន )ំ 
  ក.ស្រមបវ់ញិញ បនប្រត្របតិបត្តកិរដំបូង៖ 
   
ចំ យស្រមបវ់ញិញ បនប្រត្របតិបត្តិករដំបូង។ 
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   ខ.ស្រមបវ់ញិញ បនប្រត្របតិបត្តកិរបនទ ប៖់ 
ចំ យេលីករចុះអធិករកិចច េដីមបបីញជ កពី់និរន្តរ
ភពៃនមេធយបយផលិតកមម និង្របពន័ធែចកចយទឹក
្អ ត។  

៣.គុណភពទឹក 
  -ចំ យេលីករផ ព្វផ យេដីមបបី្រញជ បឱយមន 
ករយល់ដឹង និងភញ ក់រលឹកយកសំ កទឹកមកេធ្វី
ករវភិគឱយបនេទៀងទត។់ 
  -ចំ យចុះ្រតួតពិនិតយ និងវភិគគុណភពទឹក កនុង
ករណីចបំច់ដល់ទី ងំ ជីវកមម មសភពជក់
ែស្តង ។ 
  -ចំ យចុះពិនិតយ ម នេ យជូនដំណឹង ឬមិន
មនករជូនដំណឹងជមុន និងចុះេពលែដលមន 
បតុភពជក់ែស្តង។ 
 -ចំ យេលីសិកខ   បណ្តុ ះបណ្ត ល
បេចចកេទសដល់្របតិបត្តិករផគតផ់គង់ទឹក ្អ ត។ 
 -ចំ យេលីករព្រងឹងយន្តករ្រគប្់រគង និង ម
ន្រតួតពិនិតយ្របភពទឹក ្របពន័ធ្រប្រពឹត្តកមមទឹក និង

្របពន័ធែចកចយ។ 

 ខ.ស្រមបវ់ញិញ បនប្រត្របតិបត្តកិរបនទ ប៖់ 
ចំ យស្រមបវ់ញិញ បនប្រត្របតិបត្តិករ 
បនទ ប។់ 
      
៣.គុណភពទឹក 
 -ចំ យកនុងករវភិគគុណភពទឹក។ 
 -ចំ យេលីយន្តករ្រគប់្រគង និង ម ន
្រតួតពិនិតយ្របភពទឹក ្របពន័ធ្រប្រពឹត្តកមមទឹក និង
្របពន័ធែចកចយ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ជេ្រមីសទី២៖  
សំេណីបញញត្តិកមម  
 

I.កតព្វកិចច៖ 
១.ករផ្តល់ ជញ បណ្ណ  
  ក. ជញ បណ្ណ្របកួត្របែជង(េដញៃថ្ល)៖ 
    -្រកសួងេរៀបចំនីតិវធីិេដញៃថ្ល។ 
    -្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត ់ផ្តល់ករឯកភព ឬមិនឯក
ភពេលីនីតិវធីិេដញៃថ្ល្របកួត្របែជង (ែបបបទ និង
នីតិវធីិស្រមប់េដញៃថ្ល្រតូវកំណតេ់ យ្របកស
េ យែឡក)។ 
     ខ. ជញ បណ្ណផទ ល(់មិន្របកួត្របែជង)៖ 
      -អនុញញ តឱយសិក សមិទធិលទធភពដល់អនក 
េសនីសុំ។ 
      -លកព់កយ និងទទួលពកយេសនីសុំ ជញ បណ្ណ។ 
 
 

I.កតព្វកិចច៖ 
១.ករ កព់កយេសនសុីំ ជញ បណ្ណ 
  ក. ជញ បណ្ណ្របកួត្របែជង(េដញៃថ្ល)៖ 
 
 
 
 
 
  ខ. ជញ បណ្ណផទ ល(់មិន្របកួត្របែជង)៖ 
    - កព់កយេសនីសុំសិក សមិទធិលទធភព។ 
    - កព់កយេសនីសុំ ជញ បណ្ណមក្រកសួងេ យ
មន៖ 

 ករយល់្រពមពី្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់ 
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     -ពិនិតយពកយេសនីសុំកនុងរយៈេពល៣០ៃថង ៃនៃថងេធ្វី
ករគិតចបពី់ៃថងទទួលពកយេសនីសុំេពញេលញ និង
្រតឹម្រតូវ េលីចំណុចដូចខងេ្រកម៖ 

 សមតថភពហរិញញវតថុ និងបេចចកេទស 
 ៃថ្លទឹក និងៃថ្លេស េផ ងៗ 
 កមមវធីិ ងសងម់េធយបយផគតផ់គង់ទឹក

្អ ត 
 គុណភព និងបរមិណ្របភពទឹក 
 គុណភពេស ។  

 
 
 
    -ផ ព្វផ យេសចក្តី្រពង ជញ បណ្ណជ 
ធរណៈ។ 

    -េចញ ជញ បណ្ណ។ 
 
 
២.វញិញ បនប្រត្របតិបត្តកិរ 
    -លក ់និងទទួលពកយេសនីសុំវញិញ បនប្រត 
្របតិបត្តិករ។ 
    -បនទ បពី់ចុះពិនិតយេមីល្របពន័ធ្រប្រពឹត្តិកមម និងមន
ករឯកភព ្រកសួង្រតូវផ្តល់វញិញ បនប្រត្របតិបត្តិករ 
(ែបបបទ និងនីតិវធីិស្រមប់េសនីសុំវញិញ បនប្រត្របត្តិ
ករ ្រតូវកំណតេ់ យ្របកសេ យែឡក)។ 
 
៣.គុណភពទឹក 
    -េធ្វីករវភិគគុណភពទឹកេរៀង ល់៣ែខម្តង្រសប
មស្តង់ ជតិ េនមជឈមណ្ឌ លមនទីរពិេ ធន៍

ឧស ហកមមកមពុជ។ 

 ករយល់្រពមពីមនទីរឧស ហកមម និង
សិបបកមមកនុងែដនសមតថកិចចេលីតំបនេ់ស
ែដលបនេសនីសុំ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     -ផ្តល់េយបល់េលីេសចក្តី្រពង ជញ បណ្ណកនុង
ករណីពកយេសនីសុំមនចំណុចខ្វះខត មុននឹង
ផ ព្វផ យជ ធរណៈ ។ 
 
 
 
 
២.វញិញ បនប្រត្របតិបត្តកិរ 
   កព់កយេសនីសុំវញិញ បនប្រត្របតិបត្តិករ  
 
 
 
 
 
 
៣.គុណភពទឹក 
   -យកទឹកមកវភិគគុណភពទឹកេរៀង ល់៣ែខ
ម្តង្រសប មស្តង់ ជតិ េនមជឈមណ្ឌ លមនទីរ
ពិេ ធន៍ឧស ហកមមកមពុជ។ 
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    -ស្តង បេចចកេទសអបបបរមស្រមប់ ងសង់
មេធយបយផគតផ់គងទឹ់ក ្អ ត ្រតូវកំណតេ់ យ
្របកសេ យែឡក។ 
    -ព្រងឹងយន្តករ្រគប្់រគង និង ម ន្រតួតពិនិតយ
ករអនុវត្តរបស់្របតិបត្តិករផគតផ់គង់ទឹក ្អ ត។ 
    -បណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសេលីករផគតផ់គងទឹ់ក។ 
 
 
៤.ៃថ្លទឹក 
   -េធ្វកីរកំណតៃ់ថ្លលកទឹ់កឱយបនសម្រសប េធៀប
រ ងករចំ យរបស់្របតិបតិ្តករ និងលទធភពរបស់
អនកេ្របី្របស់ ្រពមទងំផល្របេយជនរ៍បស់រដ្ឋ
ទងំមូលផងែដរ។ 
 
 
II.ករចំ យ៖ 
១.ករផ្តល់ ជញ បណ្ណ  
  ក. ជញ បណ្ណ្របកួត្របែជង(េដញៃថ្ល)៖ 
     េរៀបចំនីតិវធីិេដញៃថ្ល 
  ខ. ជញ បណ្ណផទ ល(់មិន្របកួត្របែជង)៖ 
     ចុះផ ព្វផ យេសចក្តី្រពង ជញ បណ្ណ 
ជ ធរណៈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   -ករផគតផ់គង់ទឹក ្អ ត ្រតូវែត ្អ ត និងមន
សុវតថិភព េ យអនុេ ម មចបប។់ 
   -ស្រមបស្រមួល និងសហករ េនេពលែដល
ម្រន្តីមនសមតថកិចចចុះពិនិតយ ម ន និងចុះ
េពលែដលមនបតុភពជកែ់ស្តង។ 
   -ទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសេលី 
ករផគត់ផគងទឹ់ក។ 
 
៤.ៃថ្លទឹក 
  -ទទួលបននូវតៃម្លទឹកសម្រសបស្រមបផ់គត់
ផគងដ់ល់អនកេ្របី្របស់ ែដលមនករេពញចិត្តពី
្រគបភ់គីពក់ពន័ធ។ 
 
 
 
II.ករចំ យ៖ 
១.ករ កព់កយេសនសុីំ ជញ បណ្ណ 
  ក. ជញ បណ្ណ្របកួត្របែជង(េដញៃថ្ល)៖ 
 
  ខ. ជញ បណ្ណផទ ល(់មិន្របកួត្របែជង)៖ 
     -ករ កព់កយេសនីសុំសិក សមិទធិលទធភព។ 
     -ករ កព់កយេសនីសុំ ជញ បណ្ណមក្រកសួង
េ យមនេ យមនករចំ យផងែដរ៖ 

 ករយល់្រពមពី្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់ 
 ករយល់្រពមពីមនទីរឧស ហកមម និង
សិបបកមមកនុងែដនសមតថកិចចេលីតំបនេ់ស
ែដលបនេសនីសុំ។ 

      -ផ្តល់េយបល់េលីេសចក្តី្រពង ជញ បណ្ណ
កនុងករណីពកយេសនីសុំមនចំណុចខ្វះខត មុននឹង
ផ ព្វផ យជ ធរណៈ។ 
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២.វញិញ បនប្រត្របតិបត្តកិរ 
    ចុះពិនិតយេមីល្របពន័ធ្រប្រពឹត្តិកមម និងមនករ 
ឯកភព ្រកសួង្រតូវផ្តល់វញិញ បនប្រត្របតិបត្តិករ 
 
៣.គុណភពទឹក 
   -េធ្វីករវភិគគុណភពទឹកេរៀង ល់៣ែខម្តង្រសប
មស្តង់ ជតិ េនមជឈមណ្ឌ លមនទីរពិេ ធន៍

ឧស ហកមមកមពុជ។ 
   -ចុះពិនិតយស្តង បេចចកេទសអបបបរមស្រមប់
ងសងម់េធយបយផគតផ់គង់ទឹក ្អ ត។ 

   -ព្រងឹងយន្តករ្រគប្់រគង និង ម ន្រតួតពិនិតយ
ករអនុវត្តរបស់្របតិបត្តិករផគតផ់គង់ទឹក ្អ ត។ 
    
-បណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសេលីករផគតផ់គង់ទឹក។ 
 
 
 
៤.ៃថ្លទឹក 
   -ចំ យេទេលីករេលីកែលងពនធនចូំល
ឧបករណ៍បេចចកេទស (កនុងករណីបន ក់ពកយេសនី
សុំេធ្វីករវនិិេយេទ្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍កមពុជ)។ 
   -េលីកែលងពនធនចូំលឧបករណ៍បេចចកេទស (កនុង
ករណីបន កព់កយេសនីសុំេធ្វីករវនិិេយេទ្រកុម
្របឹក អភិវឌ នក៍មពុជ)។ 

២.វញិញ បនប្រត្របតិបត្តកិរ 
    កព់កយេសនីសុំវញិញ បនប្រត្របតិបត្តិករ  
 
 
៣.គុណភពទឹក 
    -យកទឹកមកវភិគគុណភពទឹកេរៀង ល់៣ែខ
ម្តង្រសប មស្តង់ ជតិ េនមជឈមណ្ឌ លមនទីរ
ពិេ ធន៍ឧស ហកមមកមពុជ។ 
    -ករផគតផ់គង់ទឹក ្អ ត ្រតូវែត ្អ ត និងមន
សុវតថិភព េ យអនុេ ម មចបប។់ 
    -ស្រមបស្រមួល និងសហករ េនេពលែដល
ម្រន្តីមនសមតថកិចចចុះពិនិតយ ម ន និងចុះ
េពលែដលមនបតុភពជកែ់ស្តង។ 
   -ទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសេលីករ
ផគតផ់គង់ទឹក 
 
 
៤.ៃថ្លទឹក 
   ទទួលបននូវតៃម្លទឹកសម្រសបស្រមបផ់គតផ់គង់
ដល់អនកេ្របី្របស់ ែដលមនករេពញចិត្តពី្រគប់
ភគីពកព់ន័ធ។ 
 

 
ស្រមប់អនកេ្របើ្របស៖់ 

 ទទួលបនទឹក ្អ តេ្របី្របស់ភគេ្រចីនមិន្រសប មស្តង់ រគុណភពទឹកផឹកថន ក់ជតិ 
 បះ៉ពល់ដល់សុខភព និងមនករចំ យស្រមបសុ់ខភព 
 មិនមនទំនុបចិត្តេលីេស ករជេហតុនឱំយមិនបនេ្របី្របស់ទឹក ្អ តែដលេស ករបនផលិតែបរជេ្របី្របស់

ទឹកអណ្តូ ងមន្របភពមកពីកែន្លង េផ ងៗេទវញិ 
 មនបញ្ហ ពីតៃម្លទឹកេ យទមទរឱយចុះៃថ្លទឹក 
 បះ៉ពល់ដល់សុខភពេ យទឹកមិនមនភពអនុេ ម មស្តង់  
 ្របជពលរដ្ឋេនរអ៊ូរទនិំងទមទរឱយបញចុ ះៃថ្លទឹកេន មតំបនខ់្លះ។ 
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៤.២.ករកំណត្់របេភទៃនផលចំេណញ 
ជេ្រមីស ្របេភទៃនផលចំេណញ 

ជេ្រមីសទី១៖ រក ថ នភពេដីម ១.រ ្ឋ ភិបល៖ 
-មិនចំ យថវកិស្រមបេ់រៀបចំក ងចបប។់ 
-ចំេណញេពលេវ ។ 
២.ធុរជន៖ 
-អនុវត្ត មលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តែដលមន្រ ប។់ 
-មិនចំ យេពលេវ  និងធនធន ស្រមបែ់ស្វងយល់ និងអនុវត្ត
មចបប។់ 

៣.អនកេ្របី្របស ់ 
អនកេ្របី្របស់ទឹក ្អ តមិនមនផលចំេណញេទ េទះបីជគតម់ន
ទឹក ្អ តេ្របី្របស់ ែតទឹក ្អ តេនកនុងតំបនេ់ស មួយចំនួន ជ
ពិេសសទឹក ្អ តឯកជន មិនមនភពអនុេ ម មស្តង់ គុណ
ភពទឹក ្អ តថន កជ់តិ េហយីៃថ្លទឹកេនែតមនភពច្រមូងច្រមស់ 
េ យអនកេ្របី្របស់េនែតទមទរឱយចុះៃថ្លដែដល។ តំបនមួ់យ
ចំនួន េនមិនទនម់នេស កមមផគត់ផគងទឹ់ក ្អ តេនេឡយី។ 

ជេ្រមីសទី២៖ ចបបស់្តីពីករផគតផ់គត់ទឹក ្អ ត
ទី្របជំុជន 

១.រ ្ឋ ភិបល៖ 
-ចបបជ់លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តែដលមន ននុ្រកមខពស់ 
ថន កជ់តិ។ 
-មនភពចបស់ ស់្របកដនិយមេលីនីតិវធីិ និងែបបបទ 
ករងរ។ 
-បនកំណតនូ់វតួនទី និងករទទួលខុស្រតូវរបស់សមតថកិចចចបស់
ស់។ 

-មនទំនុបចិត្តពីធុរជន និងអនកេ្របី្របស់ទឹក ្អ ត។ 
-បេងកីនទំនុកចិត្ត និងទក់ទញករវនិិេយគេលីវសិ័យទឹក ្អ ត។ 
-ផ្តល់នូវសិទធិ និងកតព្វកិចចដល់អនកវនិិេយគ និងអនកេ្របី្របស់។ 
-មនករទុកចិត្តេលីករវនិិេយគ និតជួយស្រមបស្រមួលដល់អនក
វនិិេយគ ចទទួលបននូវឥណទនែដលមនករ្របកទ់ប។ 
-ចូលរមួេលីកកមពស់នីតិរដ្ឋកនុងសងគម។ 
-មនករេពញចិត្តពីអនកវនិិេយគ និងអនកេ្របី្របស់េលីបញ្ហ កំណត់
ៃថ្លលកទឹ់ក គុណភពទឹក និរន្តរភពទឹក។ 
-បនផ្តល់ទឹក ្អ តែដលមនគុណភព្រសប មស្តង់ រគុណភព
ទឹក ្អ តថន ក់ជតិដល់អនកេ្របី្របស់។ 
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-្របជពលរដ្ឋេន មទី្របជំុជនទូទងំ្របេទសបនទទួលទឹក ្អ ត
េ្របី្របស់្រគប់ៗគន ។ 
-បេងកីនក្រមិតជីវភព្របជពលរដ្ឋេន មរយៈករផគត់ផគង់ 
ទឹក ្អ ត។ 
-េលីកមពស់សុខមលភព្របជពលរដ្ឋ។ 
-ចូលរមួករពរបរ ិ ថ នសងគម។ 
-ធនអនុវត្តឱយសេ្រមចបននូវេគលនេយបយផគត់ផគងទឹ់ក ្អ តទី
្របជំុជន និងកតប់នថយភព្រកី្រក។ 
២.ធុរជន៖ 
-ទទួលបនទុនវនិិេយគមកវញិកនុងអំឡុងេពលសម្រសប 

មួយ។ 
-មនភព្របកដនិយមនូវសិទធិ និងកតព្វកិចច។ 
-មនទំនុកចិត្តេលី ជរ ្ឋ ភិបលកដូ៏ចជ ថ បន័មន 
សមតថកិចច។ 
-ទទួលបនករគ្ំរទែផនកបេចចកេទស និងហរិញញវតថុដលក់រ្របកប
ជីវកមម។ 

-មនទំនុកចិត្តេលីគុណភពទឹក ្អ ត។ 
-រមួចំែណកកនុងករេលីកកមពស់ក្រមិតជីវភព្របជពលរដ្ឋ។ 
-រមួចំែណកករពរបរ ិ ថ នសងគម។ 
-រមួចំែណកេលីកកមពស់សុខមលភព្របជពលរដ្ឋ ។ 
៣.អនកេ្របី្របស៖់ 
-ទទួលបនទឹក ្អ តេ្របី្របស់្របកបេ យគុណភព តម្ល ភព
និរន្តរភព និងៃថ្លទឹកសមរមយ 
-េន មទី្របជំុជនមនទឹក ្អ តេ្របី្របស់ដូចៗគន  
-មនេសដ្ឋកិចចល្អ្របេសីរ។ 

 
៤.៣.វ ិ លភពៃនជេ្រមីសនីមួយៗ 
 

ជេ្រមីស វសិយ័ឬ្របេភទធុរកិចច ចំនួនធុរកិចច ឯក រេយង/ភស្តុ ង 
ជេ្រមីសទី១៖ រក ថ នភពេដីម 
 

-សហ្រគស ធរណៈ 
 
-អងគភពរ ្ឋ ករទឹក 
-្រកុមហុ៊នទឹក ្អ តឯកជន 

-ចំនួនពីរ គឺ ភនំេពញ 
និងេសៀម ប 
-រ ្ឋ ករទឹកចំនួន១១ 
-ឯកជនចំនួន២៣៧ 

-អនុ្រកឹតយ 
 
-្របកស 
-្របកស 
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 -មិនមនលកខណៈ្របកដ្របជកនុងករកំណតវ់ធិនៃនករ្រគប្់រគង ។ 
-កង្វះទំនុកចិត្តេលី្របតិបត្តិករផគតផ់គង់ទឹក ្អ តពីសំ កអ់នកេ្របី្របស់ទឹក ្អ ត។ 
-លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តែដលមន្រ ប់មន ននុ្រកមទបពិបកកនុងករអនុវត្ត។ 
-កង្វះឥណទន និងទំនុកចិត្តពីសំ កអ់នកផ្តល់ឥណទន ស្រមបអ់ភិវឌ វសិ័យ 
ទឹក ្អ ត។ 

ជេ្រមីសទី២៖  
ចបបស់្តីពី ករផគតផ់គង់ទឹក ្អ តទី
្របជំុជន 
 

 -បេងកីតចបបែ់ដលជលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តក្រមិតជតិ ែដលមនភព្របកដនិយម 
េធ្វីឱយមនករទុកចិត្តពីសំ កអ់នកវនិិេយគ កដូ៏ចជអនកេ្របី្របស់ទឹក ្អ ត។ 
-យកចិត្តទុក កខ់ពស់េលីបញ្ហ ្របភពទឹក ដូចជនិរន្តរភព កិចចករពរ 
បរ ិ ថ ន...។ 
-មនករទទួលខុស្រតូវខពស់ទងំសមតថកិចច កដូ៏ចជ្របតិបត្តិករផគត់ផគងទឹ់ក ្អ ត  
-បេងកីនកិចចសហករគន ល្អរ ងសមតថកិចចពកព់ន័ធ ទងំេលី្របភពទឹក ្រប្រពឹត្តិកមមទឹក 
និងេស ប ្ត ញ។ 
-មន្របសិទធភព និងសមភពកនុងករផគតផ់គងទឹ់ក ្អ តជូន្របជពលរដ្ឋេ្របី្របស់ ទងំ
ែផនកេស កមម គុណភព និរន្តរភពទឹក ្អ ត។ 
 

 
 
៥.កិចចពិេ្រគះេយបលប់ឋម 
 កិចចពិេ្រគះេយបល់្រតូវបនេធ្វីេឡងី មរេបៀប៖ 

១.កិចច្របជំុ៖ ្រកុមករងរ យតៃម្លផលបះ៉ពល់លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត្រកសួងឧស ហកមម និងសិបបកមម(MIH-RIA 
Team)េ យមនកិចចសហករជមួយអងគករសហ្របតិបត្តិករជប៉ុន(JICA)បនេរៀបចំកិចច្របជំុេនទីស្តីករ្រកសួងចំនួន២៨េលីក 
និង្របជំុេនមនទីរឧស ហកមម និងសិបបកមម ចំនួន ១៤េខត្ត ៖ េខត្តេពធិ៍ ត ់ េខត្តបតដំ់បង េខត្តៃបល៉ិន េខត្តឧត្តរមនជ័យ 
េខត្តកំពងធំ់ េខត្តេសៀម ប េខត្តតបូងឃមុ ំ េខត្ត្រកេចះ េខត្តសទឹងែ្រតង េខត្តរតនគីរ ី េខត្តមណ្ឌ លគីរ ី េខត្ត ្វ យេរៀង  េខត្តកំពត 
និងេខត្ត្រពះសីហនុ។    

២.ករេធ្វអីេងកត៖ ក្រមងសំណួរ្រតូវបនេរៀបចំេឡងីេ យ្រកុមករងរ យតៃម្លផលបះ៉ពល់លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត
្រកសួងឧស ហកមម និងសិបបកមម(MIH-RIA Team) េ យមនកិចចសហករជមួយអងគករសហ្របតិបត្តិករជប៉ុន(JICA)។  

ករអេងកត មរយៈក្រមងសំណួរ ្រតូវបនេធ្វីេឡងីេ យម្រន្តី MIH-RIA Team និងបុគគលិកអងគករសហ្របតិបត្តិករ
ជប៉ុន(JICA) េនេខត្តេពធិ៍ ត ់េខត្តបតដំ់បង េខត្តៃបល៉ិន េខត្តឧត្តរមនជយ័ េខត្តកំពងធំ់ េខត្តេសៀម ប េខត្តតបូងឃមុ ំេខត្ត
្រកេចះ េខត្តសទឹងែ្រតង េខត្តរតនគីរ ីេខត្តមណ្ឌ លគីរ ីេខត្ត ្វ យេរៀង  េខត្តកំពត និងេខត្ត្រពះសីហនុ។ 

អនកេឆ្លីយសំណួរ្រតូវបនេ្រជីសេរសីកនុងចំេ មអនកែដលមនករពកព់ន័ធនឹងទឹក ្អ ត(្របតិបត្តិករផគត់ផគងទឹ់ក ្អ ត 
និងអនកេ្របី្របស់ទឹក ្អ ត) ែដលកនុងេនះ្របតិបត្តិករផគត់ផគងទឹ់ក ្អ តមនចំនួន៦៧នក ់និងអនកេ្របី្របស់ទឹក ្អ តមនចំនួន 
៤៥៧នក ់កនុងេខត្តចំនួន១៤។ 

លទធផលៃនកិចចពិេ្រគះេយបល់ែដលេធ្វីេឡងី មរយៈកិចច្របជំុ និងពិេ្រគះេយបល់ បនបង្ហ ញថ្របតិបត្តិករផគតផ់គង់
ទឹក ្អ តចំនួន៦២នកប់នេឆ្លីយគ្ំរទ និងចំនួន៥នកមិ់នេឆ្លីយនឹងសំនួរ កនុងចំេ ម្របតិបត្តិករផគតផ់គងទឹ់ក ្អ តចំនួនសរុប
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៦៧នក ់ េហយីអនកេ្របី្របស់ទឹក ្អ តចំនួនសរុប៤៥៧នក់ែដលបនជួបពិេ្រគះេយបល់បនគ្ំរទ េលីសំេណីេសចក្តី្រពង
ចបបស់្តីពីករផគតផ់គង់ទឹក ្អ តទី្របជំុជន(ជេ្រមីសទី២)។ េនកនុងេនះផងែដរក៏មនករេលីកេឡងីនូវសំណូមពរមួយចំនួនពី
សំ ក្់របតិបត្តិករផគតផ់គង់ទឹក ្អ ត និងអនកេ្របី្របស់ទឹក ្អ ត ដូចជ៖ 

១.្របតិបត្តកិរផគតផ់គងទឹ់ក ្អ ត៖ 
-េសនីសុំឱយចបប់ស្តីពីករផគតផ់គងទឹ់ក ្អ តទី្របជំុជន េហយីអនុវត្ត្របកបេ យតម្ល ភព និងបំេរផីល្របេយជន្៍របេទស
ជតិពិត្របកដ។ 
-េសនីសុំឱយមនកិចចសហករល្អរ ងរដ្ឋ និងឯកជន កនុងករ កលូ់ និងេធ្វីផ្លូវ។ 
-េសនីសុំ្រកសួង ឬមនទីរ ជួយអន្ត គមនឱ៍យទនេ់ពលេវ េពលេនែដល្របតិបត្តិករជួបបញ្ហ ។ 
-េសនីសុំឱយ្រកសួង ឬមនទីរេធ្វីករផ ព្វផ យអំពីអតថ្របេយជនៃ៍នករេ្របី្របស់ទឹក ្អ ត។ 
-ជួយឱយរចួពនធេលីេស ពក់ពន័ធនឹងទឹក ្អ ត េដីមបឱីយ្របជពលរដ្ឋបនទទួលទឹក ្អ តេ្របី្របស់កនុងតៃម្លេថក។ 
-េសនីសុំផ្តល់្របកសអនុញញ តេធ្វី ជីវកមមឱយបនឆបរ់ហ័ស និង បងកភពងយ្រសួលេលីឯក រកនុងករេសនីសុំ
្របកសអនុញញ តែដលមនសុពលភព២០ឆន ។ំ 
-េសនីសុំកំុឱយេស កមមផគតផ់គង់ទឹក ្អ ត្រតួតសុីគន (ប ្ត ញជនគ់ន ...)។ 
-ជួយទប់ ក ត់ចំេពះកររកសុីែដលមិនមនចបប់អនុញញ ត្រតឹម្រតូវ។ 
-ស្រមួល ល់កង្វះខតេលីករព្រងីកប ្ត ញ  បេចចកេទស និងករឧបតថមភធន។ 
-េសនីសុំឱយជួយែស្វងរក្របភពទឹក។ 
-េសនីសុំឱយជួយបេចចកេទសេលី្របពន័ធផលិតកមម។ 
-េសនីសុំកំុឱយមនករបញចុ ះតៃម្លទឹក ្អ ត។ 
-ជួយែស្វងរឥណទនែដលមនអ្រ ករ្របកទ់បស្រមបជួ់យដល់្របតិបតិ្តករផគត់ផគតទឹ់ក ្អ ត។ 
-េសនីសុំជួយករពរ និងបងកភពងយ្រសួលដល់្របតិបតិ្តករផគត់ផគងទឹ់ក ្អ តែដលមនចបបអ់នុញញ ត្រតឹម្រតូវ។ 

 ២.អនកេ្របី្របសទឹ់ក ្អ ត៖ 
-េសនីសុំបញចុ ះតៃម្លៃថ្លលក់ទឹក ្អ ត។ 
-េសនីសុំបញចុ ះតៃម្លភជ ប់ប ្ត ញទឹក ្អ ត។ 
-េសនីសុំឱយទឹកផលិត្របកបេ គុណភព។ 
-េសនីសុំឱយករផគតផ់គង់ទឹក ្អ ត២៤េម៉ង/២៤េម៉ង។ 
-េសនីសុំឱយនឡកិរសទងម់នភព្រតឹម្រតូវ។ 
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១. ទិននយ័េខត្តែដលបនចុះពិេ្រគះេយបល់ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
២.ចំនួនអនកផគតផ់គងទ់ឹក ្អ ត និងអនកេ្របី្របស់ទឹក ្អ ត ែដលបនេធ្វីករពិេ្រគះេយបល់ជមួយ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

០

១០

២០

៣០

៤០

៥០

៦០

៧០

អនកផគត់ផគង់ អនកេ្របើ្របស់

៦៧ នក់

៤៥៧ នក់

ចំនួនអនកផគត់ផគង់ផគង់ទឹក ្អ ត 
អនកេ្របើ្របស់ទឹក ្អ ត 
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៣.លទធផលែដលបនពិេ្រគះេយបល់េលីករគ្ំរទឱយមនសំេណីរេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីករផគតផ់គងទ់ឹក ្អ តទី្របជុំជន 
 ៣.១.្របតិបត្តិករផគតផ់គងទ់ឹក ្អ ត៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៣.២.អនកេ្របី្របស់ទឹក ្អ ត 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៦២

០
៥

០
០

១០

២០

៣០
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៥០

៦០

៧០

គំ្រទ មិនគំ្រទ មិនេឆ្លើយ េផ ង

100%

៤៥៧នក់
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៤.មូលេហតុែដលអនកផគតផ់គងទឹ់ក ្អ តគ្ំរទនូវសំេណីេសចក្តី្រពងចបប ់ស្តីពីករផគតផ់គងទឹ់ក ្អ តទី្របជំុជន 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
៦.សននិ ្ឋ ន 
េតីចបំចេ់ធ្វី RIS ែដរឬេទ? 

 ចបំច ់   
√ មិនចបំច ់  
ជេយបល់មិនចបំចេ់ធ្វីករ យតៃម្លផលបះ៉ពល់េពញេលញ (RIS)េលីេសចក្តី្រពងចបប់េនះេទ េ្រពះករ យតៃម្ល

ផលបះ៉ពល់បឋម (PAS)មនលកខណៈ្រគប្់រគន ់ និង ចទទួលយកបន េ យចបបែ់ចងនូវចំណុចេគលៗៃនវធិន
នីមួយៗទុកស្រមបឱ់យ ជរ ្ឋ ភិបល ក៏ដូចជ្រកសួងទទួលបនទុកយកមកេរៀបចំជេគលនេយបយ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិ
យុត្តេ្រកមចបប ់េ យមនភពអនុេ ម។  
 ដូចេនះ ជេ្រមីសទី២ េសចក្ត្ីរពងចបបស់្តពីីករផគតផ់គងទឹ់ក ្អ តទី្របជំុជន ្រតូវបនេ្រជីសេរសី។  
 
៧. ករអនុវត្តនិងករ ម ន្រតួតពិនិតយ ្របសនិេបីបញញត្តកិមម្រតូវបនេ្រជីសេរសី៖ 

េ្រកយេពលចបប់ស្តីពីករផគត់ផគង់ទឹក ្អ តទី្របជុំជន ្រតូវបនរដ្ឋសភបនអនុម័ត និង្រពះម ក ្រត យ្រពះ
ហសតថេលខេលី្រពះ ជ្រកម្របកសឱយេ្របីជផ្លូ វកររួចមក វធិនករអនុវត្ត និង ម ន មនដូចខងេ្រកម៖ 
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បងករភពងយ្រសួលដល់អនកវនិិេយគេលើវស័ិយទឹក ្អ ត
េធ្វើឱយេស កមមផគត់ផគង់ទឹក ្អ តកន់ែតល្អ្របេសើរ
ចបប់ជលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តែដលចំបច់្រតវូែតមនស្រមប់្រគងេលើវស័ិយទឹក ្អ ត
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-្រកសួង្រតូវេធ្វីករផ ព្វផ យអំពីខ្លឹម រចបបេ់នះ ឱយបនទូលំទូ យេដីមប ី ប្រញជ បករយល់ដឹងដល់អនកផ្តល់េស ផគត់
ផគងទឹ់ក ្អ ត និងអនកពកព់័នធ ្រពមទងំ កកំ់រតិឱយមនទីរឧស ហកមម និងសិបបកមម ជធនី-េខត្ត ចុះផ ព្វផ យបន្តដល់មូល ្ឋ ន 
េដីមបធីនរដល់ករអនុវត្ត្របកបេ យ្របសិទធភព និងមនករទទួលខុស្រតូវខពស់។ 

-្រកសួង្រតូវេរៀបចំេគលនេយបយ ែផនករយុទធ ្រស្ត និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តននឱយ្រសប មចបបស់្តីពីករផគត់
ផគង់ទឹក ្អ តទី្របជំុជន និងេធ្វីករផ ព្វផ យ េដីមបី្រគប់្រគងេស ផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត្របកបេ យគុណភព ្របសិទធភព 
តម្ល ភព និងគណេនយយភព។ 

-្រកសួងឧស ហកមម និងសិបបកមម ជពិេសសអគគនយក ្ឋ នទទួលបនទុក និងអងគភពពក់ព័នធ គួរេធ្វីករ្រតួតពិនិតយ 
ម ន យតៃម្លេលី្របសិទធភពៃនករអនុវត្តចបបេ់នះ េធ្វីករបណ្តុ ះប ្ត លអំពីបេចចកេទស ករផ្តល់បេចចកវទិយ និងែស្វងរក

ៃដគូរអភិវឌ ន៍  ្រពមទងំស្រមបស្រមួលជមួយធនគរជតិ និង្រគឹះ ថ នហិរញញវតថុននកនុងករផ្តល់ឥណទន ែដលមន
អ្រ ករ្របក់ទបឬេសមីសូនយ ្រពមទងំករបនធូបនថយពនធឬេលីកែលងពនធ េដីមបផី្តល់លទធភពដល់្របតិបត្តិករផគត់ផគងទឹ់ក ្អ ត
កនុងករេរៀបចំ្របពន័ធ្រប្រពឹត្តិកមមនិង្របពន័ធែចកចយ មលកខណៈបេចចកេទស េធ្វីករព្រងីកតំបនេ់ស កមម និងករវនិិេយគេន
មតំបន់ ច់្រសយល។ 

-អគគនយក ្ឋ នទឹក ្អ ត ្រតូវេរៀបចំែបបបទនីតិវធីិឱយបន្រតឹម្រតូវ េដីមបី យតៃម្ល និងកំណតៃ់ថ្លទឹកឱយបនសម្រសប 
ែដល ចទទួលយកបនទងំ្របតិបត្តិករ កដូ៏ចជអនកេ្របី្របស់ទឹក ្អ ត។ 

-្រកសួងឧស ហកមម និងសិបបកមម ្រតូវករពរទប់ ក ត់ផលបះ៉ពល់េលីប ្ត ញ ែដលប ្ត លមកពីករេរៀបចំេហ ្ឋ
រចនសមព័នធ ម ជធនី-េខត្ត មរយៈកិចចសហករល្អជមួយ្រគប្់រកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធ។ 

-្រកសួងឧស ហកមម និងសិបបកមម ្រតូវធននិរន្តរភពៃន្របភពទឹក កិចចករពរករបំពុល្របភពទឹក ស្រមប់យកមកេធ្វី
្រប្រពឹត្តិកមមទឹក ្អ ត។ 

្រកុមករងរ យតៃម្លផលបះ៉ពល់ៃនលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត្រកសួងឧស ហកមម និងសិបបកមម ្រតូវពិនិតយ និង យតៃម្លេលី
ផលបះ៉ពល់ជកែ់ស្តងៃនករអនុវត្ត និងេលីកេយបល់ជូនថន ក់ដឹកនពិំនិតយ និងសេ្រមចនូវភពខ្វះចេន្ល ះៃនចបប់េធៀបេទនឹង
បចចុបបននភពៃនត្រមូវករេរៀង ល់៥ឆន មំ្តង។ 

 
ដំេណីរករ េឈម ះ មុខងរ 
េរៀបចំេ យ 

្រកុមករងរ យតៃម្លផលបះ៉ពលល់ខិិត
បទ ្ឋ នគតិយុត្ត្រកសងួ 
ឧស ហកមម និងសបិបកមម 

េ ក ចតសូ សុភ្័រក អគគនយករង និងជ្របធន្រកុមករងរRIA 
េ ក េចង លមឹជី ្របធននយក ្ឋ ន និងជអនុ្របធន 

្រកុមករងរRIA 
េ ក េ ម គនធ  ្របធននយក ្ឋ ន និងជសមជិក 

្រកុមករងរRIA 
េ ក េហង ប៊ុនហួរ អនុ.នយក ្ឋ ន និងជសមជិក 

្រកុមករងរRIA 
េ ក្រសី េសង សុី  ្របធនករយិល័យ និងជ្របធន

េលខធិករRIA 
េ ក ថច ់េកត អនុ.កររយិល័យ និងជសមជិក

េលខធិករRIA 
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កញញ  ន ់េឆងប៉ ម្រន្តីៃននយក ្ឋ ននីតិកមម 
េ ក ប៊ុន ចនគ់ង់ អនុ្របធននយក ្ឋ ន 
េ ក ហុ៊ន វុទធី អនុ្របធនករយិល័យ ៃន 

អគគនយក ្ឋ នទឹក ្អ ត 
កញញ  ថន ់្រសីធួក អនុ្របធនករយិល័យ ៃន 

អគគនយក ្ឋ នទឹក ្អ ត 
សហករេរៀបចំេ យ 

ទីភន កង់រសហ្របតិបត្តកិរជប៉ុន 
ទទួលបនទុកទឹក ្អ ត្របច ំ

្រកសងួឧស ហកមម និងសបិបកមម 

Mr NONAKA Hiroyuki JICA Expert 
Mr HIROWATARI Hiroshi JICA Expert 
កញញ  ៉ ន ់ច័នទកញញ  JICA Staff 
កញញ  លីវ លីនី JICA Staff 
េ ក សំរទឹធ សុភព Technical Staff 

 


