
របយករណ៍ យតៃម្លបឋមេលើផលប៉ះពល ់
 

បញញតិ្តកមម៖ េសចក្តី្រពង្របកសស្តីពីវធិនស្រមប្់រគប្់រគង និងដំេណីរករ  
 សហ្រគស សិបបកមម ផលិតទឹកពិ ដប។ 
្រកសងួ៖ ឧស ហកមម និងសិបបកមម 
េលខេយង៖ ០០០២/ឧ.ស  
កលបរេិចឆទចប់េផ្តើម៖  ៃថងទី១៥ ែខតុ  ឆន  ំ២០១៧ 
កលបរេិចឆទបញចប៖់ ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន  ំ២០១៨ 
 
អ ថ ធិបបយសេងខបអំពីសេំណើ របញញត្តិកមម 
 ទឹកពិ ដបជ្របេភទទឹកែដលផលិតេឡងីេដីមបបីរេិភគ និងជួយ្រទ្រទងសុ់ខភពមនុស ជតិ។ ភពអនុេ ម
មស្តង់ រទឹកពិ ដបជកតព្វកិចចែដលផលិតករ្រតូវអនុវត្ត មឱយបន្រតឹម្រតូវេ យមិន ចខកខនបនេឡយី។ 

េទះជកន្លងមកេយងីមន្របកសស្តីពីវធិនស្រមប់្រគប់្រគង និងដំេណីរករសហ្រគស សិបបកមមផលិតទឹកពិ ដប 
េហយីក្តី ក្៏របកសេនះេនមនលកខណៈខ្វះខត មិន្រគប្់រជុងេ្រជយ ជេហតុបងកឱយមនផលលំបកដល់ផលិតករកនុងករ 
អនុវត្ត មយង៉េទៀតផលិតផលទឹកពិ ដបភគេ្រចីនមិនបនបំេពញេទ មស្តង់ រែដលបនកំណត ់ជេហតុប ្ត លឱយ 
បះ៉ពល់ដល់សុខភពអនកេ្របី្របស់ េហយីឈនេទរកករបតប់ង់នូវទំនុកចិត្ត ក៏ដូចជបរយិកសវនិិេយគផងែដរ។ 

េដីមបឱីយទឹកពិ ដបផលិតេឡងី្រសប មស្តង់ រគុណភពទឹកសុទធ ចបំច់្រតូវេធ្វីវេិ ធនកមម្របកសស្តីពីវធិន
ស្រមប្់រគប្់រគងដំេណីរករសហ្រគសសិបបកមមផលិតទឹកពិ ដប េ យកំណតនូ់វវធិននិងលកខណៈបេចចកេទសនន 
កនុងេគលបំណងបងកភពងយ្រសួលដល់ករអនុវត្ត េដីមបឱីយផលិតផលទឹកពិ ដបមនភពអនុេ មែដលជទំនុកចិត្តពី
សំ កអ់នកេ្របី្របស់ក៏ដូចជសមតថកិចចពកព់ន័ធ។ 

 
្របេភទបញញត្តិកមម៖   

ចបប់    ្រពះ ជ្រកឹតយ    អនុ្រកឹតយ    ្របកស     
េសចក្តីសេ្រមច   ចរ    េផ ងៗេទៀត 

 
ផលប៉ះពលច់មបងៃនសេំណើ របញញត្តិកមមេលើវិសយ័៖ 
   េសដ្ឋកិចច សុខភព  បរ ិ ថ ន េផ ងៗ 

 
១. ករកំណត់បញ្ហ  
១.១បញ្ហ ែដលបញញតិកមមេនះមនបំណងចងេ់ ះ្រ យ 
បញ្ហ ្របភពទឹក៖ ទឹក្រតូវបនយកមកពី្របភពេផ ងៗគន  ដូចជ ទឹក ្អ ត ទឹកអណ្តូ ង ទឹក្រសះ ទឹកសទឹង ... ជេដីម ជេហតុ
នឱំយ្របភពទឹកមនគុណភពខុសៗគន ។ បចចុបបននទឹក ្អ តែដលយកមកផលិតជទឹកពិ ដប ជទឹកែដល ចផឹកបន 
ចំែណកឯទឹកែដលយកមក្រពភពេផ ងៗេទៀតមនគុណភពភពខុសៗគន  ែដលមិនមនភពអនុេ ម មស្តង់ រគុណ
ភពទឹក ្អ តថន កជ់តិ ែដលខ្លះមនជតិែដក ខ្លះមនជតិ េសនិក ខ្លះសភពកខ្វក ់ជេហតុែដល្រតូវេធ្វី្រប្រពឹត្តកមមបឋមជ
មុន េ យេហតុថកន្លងមក្របភពទឹកមួយចំនួនមិនគបប្ីរតូវបនយកមកផលិតជទឹកពិ ដប។ 
 



បញ្ហ ្រប្រពឹត្តកិមម៖េ យករេធ្វី្រប្រពឹត្តិកមម និង/ឬផលិតកមមទឺកពិ ដបមួយចំនួនមិនមនភពអនុេ ម មបទ ្ឋ ន
បេចចកេទសស្តង់ រទឹកពិ ដបេនេឡយី។  

 
បញ្ហ សបំកេវចខចប៖់ េ យ រអនកផលិតមួយចំនួនបនយកសំបកែដលេ្របី្របស់រចួេហយី យកមកេ្របី្របស់ឬែកៃឆនេធ្វីជ
សំបកដបថមី(Recycle)ម្តងេទៀត េ្រពះករៃកៃឆនេធ្វីជសំបកដបថមី(Recycle)បនេ្របី្របស់នូវ រធតុគីមីបែនថមេដីមបី
ជំរុញឱយមនកររ យ េធ្វីឱយបះ៉ពល់ដល់សុខភព(ជំងឺៗេផ ង)។ 
 
បញ្ហ ករដឹកជញជូ ន និងរក ទុក៖ ទឹកពិ ដបភគេ្រចីន្រតូវបន្រចកកនុងដបជរ័ែដលងយនឹង្របតិកមម បេញចញ រធតុគីមី
ពីសំបកដបេនេពលែដល្រតូវកំេ ្រពះ ទិតយ េហយីេធ្វីឱយមនអុកសុីតកមមនឹង រធតុផ  ំបងករឱយទឹកមនក្លិនប៉ះពល់ដល់
សុខភពអនកេ្របី្របស់។  
 
បញ្ហ មិនសុសីង្វ កគ់ន រ ងសមតថកិចចពកព់ន័ធ៖ ករមិនមនករឯកភពរ ងសមតថកិចចនឹងសមតថកិចច បងករឱយមនកររខំន 
ដល់ធុរជនផងែដរ។  
 
១.២.សូម យបញជ ីលខិិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តែដលមន្រ បែ់ដលពកព់ន័ធ ឬ្រប ក្់របែហល។ ចូរបញជ កថ់ េតីេហតុអ្វបីនជ

លខិិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តទងំេនះមិនទន្់រគប្់រគន?់ 
១.ចបបស់្តសី្តពីីករ្រគប្់រគងេ ងច្រក និងសបិបកមម និងចបបស់្តពីីវេិ ធនកមមចបបស់្តពីី ករ្រគប្់រគងេ ងច្រក និង
សបិបកមម៖  

-ម្រ ២  ម្រ ៣ថមី និងម្រ ៤ថមី  ែចងអំពីសមតថកិចច្រគប្់រគងេលីេ ងច្រកសិបបកមម និង្របេភទេ ងច្រក  
សិបបកមមែដលសថិតេ្រកមសមតថកិចចរបស់្រកសួងឧស ហកមម និងសិបបកមម ្រពមទងំកំណតនូ់វសញញ ណែដល
ចតទុ់កជេ ងច្រក និងសិបបកមម ស្រមបឱ់យធុរជនយល់អំពីសិទធិ និងកតព្វកិចចរបស់ខ្លួនកនុងករបេងកីត និង
ដំេណីរករមូល ្ឋ នផលិតកមមរបស់ខ្លួន។ 

-ម្រ ២៣ ែចងអំពីកតព្វកិចចមច ស់សិបបកមមកនុងករបេងកីត និងដំេណីរករមូល ្ឋ នផលិតកមមរបស់ពួកគត ់ ្រពម
ទងំកំណតនូ់វសិទធិអំ ចរបស់្រកសួងឧស ហកមម និងសិបបកមមកនុងករបេងកីតលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តស្រមប់
្រគប្់រគង ករបេងកីត កិចចដំេណីរករ និងកិចចករននរបស់សិបបកមម សំេ េធ្វីឱយសិបបករមនភព្របកដនិយម 
្រសប មបចចុបបននភពៃនត្រមូវករលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តេធៀបេទនឹងសងគម និងផ្តល់ទំនុកចិត្តមកេលី្រកសួង ក៏
ដូចជ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជទងំមូល។ 

            ២.ចបបស់្តង់ រកមពុជ៖  
             -ម្រ ១ និងម្រ ២ ចបបេ់នះ្រគប្់រគង ល់សកមមភពទកទិ់នេទនឹងស្តង់ រូបនីយកមម ធនគុណភព និង

សកមមភពកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ កនុងេគលបំណងេធ្វីឱយកនែ់ត្របេសីរេឡងីនូវគុណភពផលិតផល ទំនិញ 
និងេស  េដីមបឱីយករេ្របី្របស់ផលិតផលមនលកខណៈងយ្រសួល បេងកីនករករពរអនកេ្របី្របស់ និងេលីក
កមពស់សុខុមលភព ធរណៈ។ 
-ម្រ ១៦ថមី ៃនចបបស់្តីពីវេិ ធនកមមចបបស់្តីពីស្តង់ រកមពុជ មនេគលបំណងធនឱយមនសុវតថិភពពិត
្របកដ េដីមបបីងក រភពមហន្ត យែដលបះ៉ពល់ជ ធរណៈឬបះ៉ពល់ដល់វសិ័យឧស ហកមមឬេសដ្ឋកិចច 
្របេភទៃនផលិតផលឬ្របពន័ធ មួយ ្រតូវអនុេ មេទ មស្តង់ រ មួយជកំណត ់ េហយីស្តង់ រេនះ្រតូវ
កំណតជ់បទបបញញត្តិបេចចកេទស មករេសនីរបស់្រកសួង ថ បន័ពក់ពន័ធ និង មករសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក ។   



៣.ចបបស់្តពីីករ្រគប្់រគងគុណភព សុវតថភិពេលផីលតិផល ទំនិញ និងេស ៖  
-ម្រ ៣ បនកំណតថ់ផលិតករ និងេស ករមនកតព្វកិចចបង្ហ ញជភ រែខមរេលីផលិតផល ទំនិញ និងេស
របស់ខ្លួនអំពីធតុផ  ំ វធីិេ្របី្របស់ កលបរេិចឆទផលិតផល និងរយៈេពលហួសកំណតេ់្របី្របស់ រមួទងំេគល
ករណ៍េផ ងៗេទៀត ែដលធនបននូវសុវតថិភព និងសុខភពអនកេ្របី្របស់កនុងេគលបំណងបងករលកខណៈងយ
្រសួល កនុងករសេ្រមចចិត្តពីសំ កអ់នកេ្របី្របស់េលីមុខផលិតផលែដលខ្លួន្រតូវេ្របី និងករពរសុខភពអនក
េ្របី្របស់។ 

-ម្រ ៤ បនកំណត់ថ ផលិតករ និងេស ករ្រតូវបំេពញនូវកតព្វកិចចែដលធនអំពីធតុពិតៃនធតុផ  ំ និងរូប
ភពៃនផលិតផលទំនិញ ឬេស របស់ខ្លួន េដីមបេីជៀស ងកំុេ យអនកេ្របី្របស់មនករភន័្ត្រចឡ ំឬេជៀស ងេធ្វី
ឱយមនករបះ៉ពល់ដល់សុខភពអនកេ្របី្របស់ និងករ្របកួត្របែជង។  

៤.្របកសេលខ១៩៨ MIH/2016 ចុះៃថងទី៩ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៦ ស្តពីីនីតិវធីិ និងែបបបទេសនសុីបំេងកតី 
 េ ងច្រក សបិបកមម៖ ែចងអំពីនីតិវធីិ និងែបបបទកនុងករេសនីសុំ្របកសបេងកីត និងករចុះបញជ ីេ ងច្រក សហ្រគស
 ធុនតូចនិងមធយម និងសិបបកមម េនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េដីមបពី្រងឹងករអនុវត្តចបបស់្តីពីករ្រគប្់រគងេ ង
 ច្រក និងសិបបកមម។ 
           ៥.្របកសេលខ១៩៩ MIH/2016 ចុះៃថងទី៩ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៦ ស្តពីីនីតិវធីិអនុវត្តបទបបញញត្តេិលកិីចចដំេណីរករ
 េ ងច្រក និងសបិបកមម៖ ែចងអំពីនីតិវធីិកនុងករអនុវត្តបទបបញញត្តិេលីកិចចដំេណីរករេ ងច្រក សហ្រគសធុនតូចនិង
 មធយម និងសិបបកមម កនុងេគលបំណងធនគុណភព និងសុវតថិភពៃនកិចចដំេណីរករេ ងច្រក សហ្រគសធុនតូច
 និងមធយម និងសិបបកមម បរយិកសសងគម។  

៦.ស្តង់ រគុណភពទឹកពិ ដប៖្របសនិេបីករផលិតទឹកមិនេគរព មស្តង់ រ នឲំយមនផលប៉ះពល់ដល់      
 ផលិតករ និងអនកេ្របី្របស់ ជពិេសស ដល់សុខមលភពអនកេ្របី្របស់ ទងំេលីែផនកសុវតថិភពនិងគុណភព 
 ជ ទិ៍៖ កនុងករណីមន PH(កំេបរ) េ្រចីន នឲំយទឹកមនកករ េនះបះ៉ពល់ដល់គុណភពទឹក េបីទឹកមន សូ
 និកនឲំយេកីតជជំងឺម រកី េបីមនអីុកូ យ នឲំយមនជំងឺ គ នី្រតីតបងកឱយមនផលបះ៉ពល់ដល់ែសបក 
 ទងំេនះនឲំយបះ៉ពល់ដល់សុវតថិភពអនកេ្របី្របស់។  
         ៧.្របកសស្តពីីវធិនស្រមប្់រគប្់រគង និងដំេណីរករសហ្រគស សបិបកមមផលតិទឹកពិ ដប៖ ្របកសេនះបន

កំណតនូ់វែបបបទកនុងករផលិតទឹកពិ ដប េដីមបឱីយមនភពអនុេ ម មស្តង់ រគុណភពទឹកពិ ដប ែត
មិនមនខ្លឹម រ្រគប្់រគន់ស្រមបប់ង្ហ ញដល់ផលិតករ និងម្រន្តីសមតថកិចចពក់ពន័ធេដីមបអីនុវត្ត មជនិយមេន
េឡយី ជេហតុនឱំយមនកររខំនដល់ផលិតករកនុងករអនុវត្ត មករែណនរំបស់ម្រន្តីមនសមតថកិចច។ មយង៉
េទៀតករេ្របី្របស់េឈម ះ្រកសួងសមតថកិចចពីមុនជ្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉និងថមពល ែតបចចុបបននេនះបនបំែបក
្រកសួងជពីរ ែដល្រកសួងទទួលបនទុក គឺ្រកសួងឧស ហកមម និងសិបបកមម។ 

 
            លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តខងេលីជលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តេគល និងពុំបនែចងអំពីេគលករណ៍ និងវធិនចបំច់
សំខន់ៗែដល្រតូវេគរព្របតិបត្តិ មេ យមច ស់សហ្រគស សិបបកមមផលិតទឹកពិ រដបកនុងេគលបំណងពណិជជកមមេន
េឡយី។ ្រកសួងឧស ហកមម និងសិបបកមម េរៀបចំ កែ់តងនិងែកស្រមួលខ្លឹម រ្របកសស្តីពីវធិនស្រមប្់រគប្់រគង និង
ដំេណីរករសហ្រគស សិបបកមមផលតិទឹកពិ ដប េដីមបកំីណតនូ់វេគលករណ៍និងវធិនចបំចស់ំខន់ៗ ឱយបនចបស់ ស់
្រគប្់រជុងេ្រជយ្រសប មត្រមូវករបចចុបបននភពរបស់មច ស់មូល ្ឋ នផលិតកមមជង្របកសមុន ែដលត្រមូវឱយមច ស់សហ្រគស 
សិបបកមមផលិតទឹកពិ ដបអនុវត្តឱយបន្រតឹម្រតូវនូវវធិនែដលមនែចងកនុងេសចក្តី្រពងែកស្រមួលេនះ េជៀស ងមច ស់



សហ្រគស សិបបកមមផលិតទឹកពិ ដប ផលិតទឹកពិ ដបេ យមិនបនអនុេ ម មវធិនអនុវត្តល្អេលីករផលិត ករេលីក
ក ់េវចខចប ់និងដឹកជញជូ ន ែដលធនបនថករផលិតទឹកពិ រដប្រប្រពឹត្តេទ្របកបេ យគុណភព និងសុវតថិភព។ 

 
១.៤. េតីសេំណីបញញត្តកិមមមនផលបះ៉ពលអ់វជិជមនដលក់រ្របកួត្របែជងែដរឬេទ? 

 
សំេណីបញញត្តកមមេនះមិនមនផលបះ៉ពល់អវជិជមនដល់ករ្របកួត្របែជងេទ។ 

 
២.េគលបំណង 
្របកសេនះមនេគលបំណង៖ 

-េលីកកមពស់គុណភព និងសុវតថិភពផលិតផលទឹកពិ ដបេន្របេទសកមពុជឱយមនភពអនុេ ម មស្តង់ រគុណ
ភពទឹកពិ ដប 

-កំណតនូ់វេគលករណ៍ និងវធិនែដលជនិយមស្រមបម់្រន្តីមនសមតថកិចចពកព់័នធយកេទអនុវត្ត និង  
-កំណតនូ់វេគលករណ៍ និងវធិនចបំច់សំខន់ៗ ែដល្រតូវេគរព្របតិបត្តិ មេ យមច ស់សហ្រគស សិបបកមមផលិត

ទឹកពិ ដបកនុងេគលបំណងពណិជជកមម។ 
 

៣.ជេ្រមើស 
េដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ ែដលបនេលីកេឡងីខងេលី ្រកុមករងរ យតៃម្លផលបះ៉ពល់លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត្រកសួង

ឧស ហកមម និងសិបបកមម បនេលីកយកជេ្រមីសចំនួន ២ (ពីរ) មកេធ្វីករសិក វភិគ ដូចខងេ្រកម៖ 
ទី១. រក ថ នភពេដីម៖ បន្តករអនុវត្ត្របកសស្តីពី វធិនស្រមប្់រគប្់រគង និងដំេណីរករសហ្រគសសិបបកមម 
ផលិតទឹកពិ រដប។ 
ទី២. សេំណីបញញត្តិកមម៖ េសចក្តី្រពងែកស្រមួល្របកសស្តីពីវធិនស្រមប់្រគប្់រគង និងដំេណីរករសហ្រគសសិបបកមម 
ផលិតទឹកពិ ដប។ 

 
៤.ករប៉ន់ ម នបឋមេលើ្របេភទបនទុកចំ យកតព្វកិចចនិងផលចំេណញ 
៤.១.ករកំណតភ់រកិចច និង្របេភទបនទុកចំ យ 

ជេ្រមីស ជរ ្ឋ ភិបល ធុរកិចច 
ជេ្រមីសទី១ គឺរក ថ នភពេដីម៖ 
បន្តអនុវត្ត្របកសស្តីពី វធិនស្រមប់
្រគប្់រគង និងដំេណីរករសហ្រគស
សិបបកមមផលិតទឹកពិ រដប។  
 

១.ភរកិចច៖ 
-ពិនិតយ ម ន និងព្រងឹងយន្តករកនុង
ករ្រគប្់រគង្រតួតពិនិតយ។ 
-បេងកីនករផ ព្វផ យ មរយៈករេធ្វី
សិកខ  ឬេវទិករផ ព្វផ យ
បេចចកេទស រេបៀប្រគប្់រគង ។ល។ 
 ដល់មច ស់សហ្រគស និងមច ស់សិបបកមម
ផលិតទឹកពិ ដប។ 
-បណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសដល់មច ស់
សហ្រគស សិបបកមមផលិតទឹកពិ  

១.ភរកិចច៖ 
-ែស្វងរក្របភពទឹកេដីមបមីនករឯកភពពី
ម្រន្តីមនសមតថកិចច។ 
-ព្រងឹងករ្រគប្់រគង និង្រតួតពិនិតយ្របភពទឹក
ស្រមប់យកមកផលិតទឹកពិ ដប។ 
-ករេ្របី្របស់បេចចកវទិយ និង្រប្រពឹត្តិកមម
សម្អ ត្របភពទឹកេ យេគរព មស្តង់ រ
គុណភពទឹក ្អ តថន ក់ជតិ កនុងករណីមិន
មន្របភពទឹកជទឹក ្អ ត។ 



ដប។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
២.ចំ យ៖ 
-េលី្របកេ់បសកកមមស្រមបម់្រន្តីមន
សមតថកិចចកនុងករចុះ្រតួតពិនិតយ ម ន 
ករអនុវត្ត។ 
-េលីករផ ព្វផ យ មរយៈករេធ្វីសិកខ

 ឬេវទិករផ ព្វផ យដល់ 
ឧស ហករ និងសិបបករផលិតទឹក 
ពិ ដប េ យេបះពុមពេសៀវេភ  
ឯក រ និងខិតបណ័្ណនន។ 
-េលីករបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសដល់ 
ម្រន្តី និងមច ស់សហ្រគស សិបបកមម 
ផលិតទឹកពិ ដប។ 

-ព្រងឹងសមតថភពកនុងករេរៀបចំករបូម ករ
បញជូ ន និងករស្តុកទឹកទុកស្រមបផ់លិតទឹក
ពិ រដប។  
-េធ្វីករេរៀបចំបេងកីតសហ្រគស សិបបកមម 
ផលិតទឹកពិ ដបឱយ្រសប មសមតថភព
ផលិតកមម និងេគលករណ៍បេចចកេទស។ 
-្រតូវេ្រជីសេរសីឱយបនសម្រសប និង្រតឹម្រតូវ
មលកខណៈបេចចកេទសកនុងករេ្របី្របស់ និង

េ្របី្របស់េឡងីវញិនូវេ្រគឿងបរកិខ  និងសមភ រៈ
នន។ 
-ព្រងឹងករ្រគប្់រគង និងករ្រតួតពិនិតយដំេណីរ
ករផលិតកមម និងផលិតផលសេ្រមច។ 
២.ចំ យ៖ 
-េលីករែស្វងរក្របភពទឹក េដីមបសុីំករឯកភព
ពីម្រន្តីមនសមតថកិចចកនុងករណីមិនមន 
ទឹក ្អ ត។ 
-េលីករព្រងឹងករ្រគប្់រគង និង្រតួតពិនិតយ
្របភពទឹកស្រមបយ់កមកផលិតទឹកពិ  
ដប។ 
-េលីករេ្របី្របស់បេចចកវទិយ និង្រប្រពឹត្តិកមម
សំ ត្របភពទឹកេដីមបឱីយអនុេ ម មស្តង់
គុណភពទឹក ្អ តថន ក់ជតិ។ 
-េលីករព្រងឹងសមតថភពរបស់បុគគលិកកនុងករ
េរៀបចំករបូម ករបញជូ ន និងករស្តុកទឹកទុក
ស្រមបផ់លិតទឹកពិ រដប ។ 
-េលីករេរៀបចំបេងកីតសហ្រគស សិបបកមម 
ផលិតទឹកពិ ដប។ 
-េលីករេ្រជីសេរសីឱយបនសម្រសប និង្រតឹម
្រតូវ មលកខណៈបេចចកេទសកនុងករេ្របី្របស់ 
និងេ្របី្របស់េឡងីវញិនូវេ្រគឿងបរកិខ  និង 
សមភ រៈនន។ 
-េលីករព្រងឹងករ្រគប្់រគង និងករ្រតួតពិនិតយ
ដំេណីរករផលិតកមម និងផលិតផលសេ្រមច។ 
 

ជេ្រមីសទី២ សេំណីបញញត្តកិមម៖ ១.ភរកិចច៖ ១.ភរកិចច៖ 



េសចក្តី្រពង ្របកសស្តីពី វធិន
ស្រមប្់រគប្់រគង និងដំេណីរករ
សហ្រគស សិបបកមមផលិតទឹកពិ
រដប។ 

-េរៀបចំ្របកសថមី េ យែកស្រមួល
្របកសចស់េឡងីវញិ 
-េរៀបចំកិចច្របជំុពិភក  និងចុះពិេ្រគះ
េយបល់ជមួយភគីពកព់័នធ េដីមបែីស្វង
រកចំណុចវជិជមន និងអវជិជមនៃន 
បទបបញញត្តិចស់េនថន កជ់តិ និងថន ក់
េ្រកមជតិ។ 
-េធ្វីករផ ព្វផ យ មរយៈករេធ្វីសិកខ

 ឬេវទិករផ ព្វផ យេផ ងៗដល់ 
ម្រន្តីមនសមតថកិចច មច ស់សហ្រគស 
និងមច ស់សិបបកមមផលិតទឹកពិ ដប នូវ
ខ្លឹម រ្របកសថមី។ 
-អនុវត្តយន្តករថមីកនុងករ្រគប់្រគង និង
ម ន្រតួតពិនិតយ 

-បណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសដល់ម្រន្តី
មនសមតថកិចច និងមច ស់សហ្រគស 
សិបបកមមផលិតទឹកពិ ដប។ 
-មិន្រតូវមនកររខំនពីសំ ក់ 
សមតថជំនញ និងសមតថកិចចពកព់ន័ធមក
េលីមូល ្ឋ នផលិតកមមេ យសំ ង
េហតុផលផទុយគន ពីសមតថកិចចមួយេទ
សមតថកិចចមួយេផ ងេទៀត។ 
-ែស្វងរកជំនួយបេចចកេទស ករ្រគប្់រគង 
និង្របភពឥណទនែដលមនអ្រ ករ
្របកអ់នុេ្រគះ ស្រមប្់រទ្រទងដ់ល់ 
សហ្រគស សិបបកមមផលិតទឹកពិ  
ដប។ 
 
 
២.ចំ យ៖ 
-េលីករេរៀបចំ្របកសថមី្រសប មត្រមូវ
ករបចចុបបននភពៃនឧស ហករ និង 
ផលិតករ។  
-េលីករេរៀបចំកិចច្របជំុពិភក  និងចុះ
ពិេ្រគះេយបល់ជមួយភគីពកព់ន័ធ 
េដីមបែីស្វងរកចំណុចវជិជមន និង

-ព្រងឹងករ្រគប្់រគង និង្រតួតពិនិតយ្របភពទឹក
ស្រមប់យកមកផលិតទឹកពិ ដប។ 
-េ្របី្របស់បេចចកវទិយ និង្រប្រពឹត្តិកមមសំ ត
្របភពទឹកេ យេគរព មស្តង់ រគុណភព
ទឹក ្អ តថន ក់ជតិ។ 
-ព្រងឹងសមតថភពកនុងករេរៀបចំករបូម ករ
បញជូ ន និងករស្តុកទឹកទុកស្រមបផ់លិតទឹក
ពិ រដប ។ 
-េរៀបចំបេងកីតសហ្រគស សិបបកមមផលិតទឹក
ពិ ដប ឱយ្រសប មសមតថភពផលិតកមម 
និងលកខណៈបេចចកេទស។ 
-្រតូវេ្រជីសេរសីឱយបនសម្រសប និង្រតឹម្រតូវ
មលកខណៈបេចចកេទសកនុងករេ្របី្របស់ និង

េ្របី្របស់េឡងីវញិនូវេ្រគឿងបរកិខ  និងសមភ រៈ
នន។ 
-ព្រងឹងករ្រគប្់រគង និងករ្រតួតពិនិតយដំេណីរ
ករផលិតកមម និងផលិតផលសេ្រមច។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
២.ចំ យ៖ 
-េលីករព្រងឹងករ្រគប្់រគង និង្រតួតពិនិតយ
្របភពទឹកស្រមបយ់កមកផលិតទឹកពិ  
ដប។ 
-េលីករេ្របី្របស់បេចចកវទិយ និង្រប្រពឹត្តិកមម
សំ ត្របភពទឹកេដីមបឱីយមនភពអនុេ ម
មស្តង់ រជតិ ស្តីពីទឹកពិ ដប។ 



អវជិជមនៃនបទបបញញត្តិចស់ េនថន ក់
ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ េ យេធៀបនឹង
ត្រមូវករបចចុបបនន។ 
-េលីករ ផ ព្វផ យ មរយៈករេធ្វីសិកខ

 ឬេវទិករផ ព្វផ យេផ ងៗដល់
ម្រន្តី មច ស់សហ្រគស និងមច ស់សិបបកមម
ផលិតទឹកពិ ដប នូវខ្លឹម រ្របកស 
ថមី។ 
-េលីករអនុវត្តយន្តករថមីកនុងករ្រគប្់រគង 
និង ម ន្រតួតពិនិតយ។ 
-េលីករបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសដល់ 
ម្រន្តី និងមច ស់សហ្រគស សិបបកមម 
ផលិតទឹកពិ ដប។ 
 

-េលីករព្រងឹងសមតថភពរបស់បុគគលិក កមមករ 
កនុងករេរៀបចំករបូម ករបញជូ ន និងករស្តុក
ទឹកទុកស្រមបផ់លិតទឹកពិ រដប។  
-េលីករេរៀបចំបេងកីតសហ្រគស សិបបកមម 
ផលិតទឹកពិ ដប ឱយមនភពអនុេ ម ម 
លកខណៈបេចចកេទស។ 
-េលីករេ្រជីសេរសីឱយបនសម្រសប និង្រតឹម
្រតូវ មលកខណៈបេចចកេទសកនុងករេ្របី្របស់ 
និងេ្របី្របស់េឡងីវញិនូវេ្រគឿងបរកិខ   
និងសមភ រៈនន។ 
-េលីករព្រងឹងករ្រគប្់រគង និងករ្រតួតពិនិតយ
ដំេណីរករផលិតកមម និងផលិតផលសេ្រមច។ 
 

 
៤.២.ករកំណត្់របេភទៃនផលចំេណញ 

ជេ្រមីស ្របេភទៃនផលចំេណញ 
ជេ្រមីសទី១ គឺរក ថ នភពេដីម៖ 
្របកស ស្តីពីវធិនស្រមប្់រគប្់រគង និង
ដំេណីរករ សហ្រគសសិបបកមម  
ផលិតទឹកពិ ដប។ 
 

១.រ ្ឋ ភិបល៖ 
-មិនមនករចំ យេទេលីករេធ្វីបញញត្តិកមមថមី 
-ភគីពកព់ន័ធមនករយល់ដឹងនូវបទបបញញត្តិែដលមន្រ ប។់ 
២.ធុរជន៖ 
-ទទួលបនចំេណះដឹងបែនថម មរយៈករបណ្តុ ះប ្ត លនន 
-ទទួលបនករគ្ំរទ ែបបបទៃនករ្រគប់្រគង បេចចកេទស  និងយន្តករេផ ងៗេទៀត
ពី ជរ ្ឋ ភិបល 
-មនទីផ រកនែ់តធំទូ យ ែដល ច្របកួត្របែជងផលិតផលរបស់ខ្លួនេទកន់ 
ទីផ រកនុងតំបន ់។ 

ជេ្រមីសទី២ គឺសេំណីបញញត្តកិមម៖ 
េសចក្តី្រពងែកស្រមួល្របកស ស្តីពីវធិន
ស្រមប្់រគប្់រគង និងដំេណីរករសហ្រគស 
សិបបកមមផលិតទឹកពិ ដប។ 
 

១.រ ្ឋ ភិបល៖ 
-េធ្វីបញញត្តិកមមឱយកន់ែតមនលកខណៈងយយល់ និង្រគប់្រជុងេ្រជយ 
-បេងកីនភព្របកដនិយមកនុងករអនុវត្តបញញតិ្តកមម  
-េធ្វីឱយមនករឯកភពរ ងមូល ្ឋ នផលិតកមមមួយេទមូល ្ឋ នផលិតកមម 
មួយេទៀត 
-េលីកកមពស់គុណភពទឹកពិ ដបែដលជផលិតផលកនុង្រសុកេដីមបេីធ្វីករ្របកួត
្របែជងេលីទីផ រ  
-ងយ្រសួលកនុងករ្រគប្់រគង ផ្តល់នូវទំនុកចិត្តដល់បុគគលែដលពក់ព័នធ កនុងករ
ែស្វងរកឥណទន និងេ្របី្របស់ទឹកពិ ដប។ 
២.ធុរកិចច៖ 



-យល់ដឹងបែនថមពីករអនុវត្តបទបបញញតិ្តេលីវធិនករអនុវត្តស្រមបក់រផលិត 
ទឹកពិ ដប មរយៈករផ ព្វផ យរបស់ម្រន្តីមនសមតថកិចច 
-ទទួលបនករគ្ំរទទងំែផនក្រគប្់រគង និងបេចចកេទសពី ជរ ្ឋ ភិបល 
-ទទួលបនទំនុកចិត្តពីមច ស់ឥណទន និងទទួលបនឥណទនែដលមន 
អ្រ ករ្របក់អនុេ្រគះ 
-ទទួលបនទឹកែដលមនភពអនុេ ម មស្តង់ រគុណទឹកពិ ដបែដល 
ជមូល ្ឋ ននឱំយមនទំនុកចិត្តពី ធរណៈជន 
-មនករឯកភពគន កនុងករ្រគប្់រគង និងអនុវត្តចបប់ជធរមន េដីមបឱីយករ្របកួត
្របែជងេសនីភពគន ។ 

 
៤.3. វ ិ លភពៃនជេ្រមីសនីមួយៗ 

ជេ្រមីស វសិយ័ ឬ្របេភទធុរកិចច ចំនួនធុរកិចច ឯក រេយង/ភស្តុ ង 
ជេ្រមីសទី១ គឺរក ថ នភពេដីម៖ 
្របកស ស្តីពីវធិនស្រមប្់រគប្់រគង និង
ដំេណីរករ សហ្រគសសិបបកមម  
ផលិតទឹកពិ ដប។ 
 

-សហ្រគស សិបបកមម 
ផលិតទឹកពិ ដប 

៣៦០ សហ្រគស 
សិបបកមមផលិតទឹក
ពិ ដប 

 

  

ជេ្រមីសទី២ គឺសេំណីបញញត្តកិមម៖ 
េសចក្តី្រពងែកស្រមួល្របកស ស្តីពីវធិន
ស្រមប្់រគប្់រគង និងដំេណីរករសហ្រគស 
សិបបកមមផលិតទឹកពិ ដប។ 
 

-សហ្រគស សិបបកមម 
ផលិតទឹកពិ ដប 

ចមនេ្រចីនជង
៣៦០ សហ្រគស 
សិបបកមមផលិតទឹក
ពិ ដប 

 

 
 
៥.កិចចពិេ្រគះេយបល ់(ជមួយភគីពកព់ន័ធ) 
កិចចពិេ្រគះេយបល់្រតូវបនេធ្វីេឡងី មរេបៀប៖ 



១.កិចច្របជំុ៖ ្រកុមករងរ យតៃម្លផលបះ៉ពល់លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត្រកសួងឧស ហកមម និងសិបបកមម (MIH-RIA 
Team) េ យមនកិចចសហករជមួយ្រកុមORIA្របចEំCOSSOCៃនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី បនេរៀបចំកិចច្របជំុេនទីស្តីករ
គណៈរដ្ឋម្រន្តី និង្របជំុេនមនទីរ្រកសួងឧស ហកមម និងសិបបកមមចំនួន ៩េខត្ត ៖េខត្តបតដំ់បង េខត្តេសៀម ប េខត្តរតនគីរ ី
េខត្តមណ្ឌ លគីរ ីេខត្តេកះកុង េខត្ត្រពះសីហនុ េខត្តសទឹងែ្រតង េខត្តេពធិ៍ ត ់េខត្តកំពត។ 
២.ករេធ្វអីេងកត៖ ក្រមងសំណួរ្រតូវបនេរៀបចំេឡងីេ យ្រកុមករងរ យតៃម្លផលបះ៉ពល់លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត

្រកសួងឧស ហកមម និងសិបបកមម(MIH-RIA Team) េ យមនកិចចសហករជមួយ្រកុមORIA្របចEំCOSSOCៃនទីស្តីករ
គណៈរដ្ឋម្រន្តី)។  
ករអេងកត មរយៈក្រមងសំណួរ ្រតូវបនេធ្វីេឡងីេ យម្រន្តី MIH-RIA Team និងម្រន្តីORIA្របចEំCOSSOC ៃនទីស្តី

ករគណៈរដ្ឋម្រន្តី េនេខត្តបតដំ់បង េខត្តេសៀម ប េខត្តរតនគីរ ី េខត្តមណ្ឌ លគីរ ី េខត្តេកះកុង េខត្ត្រពះសីហនុ េខត្តសទឹង
ែ្រតង េខត្តេពធិ៍ ត ់និងេខត្តកំពត។ 
អនកេឆ្លីយសំណួរ្រតូវបនេ្រជីសេរសីពីមច ស់សហ្រគសសិបបកមមផលិតទឹកពិ រដប ែដលកនុងេនះមនចំនួន១៣១នក ់

កនុងេខត្តចំនួន៩។ 
៣.ចុះអេងកតទី ងំផលតិកមមផលតិទឹកពិ ដបកនុងេខត្តមួយចំនួន  កនុងេនះមន៖ េខត្តេកះកុង ១កែន្លង េខត្ត្រពះសីហនុ 

២កែន្លង េខត្តកំពត ២កែន្លង េខត្តេសៀម ប ៣កែន្លង េខត្តរតនគីរ ីនិងេខត្តមណ្ឌ លគីរ ី២កែន្លង។ 
 

លទធផលៃនកិចចពិេ្រគះេយបល់ែដលេធ្វីេឡងី មរយៈកិចច្របជំុ និងពិេ្រគះេយបល់ បនបង្ហ ញថមច ស់សហ
្រគសសិបបកមមផលិតទឹកពិ រដប៧៨នកប់នេឆ្លីយគ្ំរទ និងចំនួន៥៣នក់មិនេឆ្លីយនឹងសំនួរ កនុងចំេ មមច ស់សហ
្រគសសិបបកមមចំនួនសរុប១៣១នក ់ េលីសំេណីេសចក្តី្រពងែកស្រមួល្របកសស្តីពីវធិនស្រមប្់រគប្់រគង និងដំេណីរករ
សហ្រគសសិបបកមមផលិតទឹកពិ រដប(ជេ្រមីសទី២)។ េនកនុងេនះផងែដរកម៏នករេលីកេឡងីនូវសំណូមពរមួយចំនួនពី
សំ ក់មច ស់សហ្រគសសិបបកមម ដូចជ៖ 

-ជួយែកស្រមួលបេចចកេទសផលិតកមម 
-ជួយបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសកនុងករផលិតទឹកឱយបនល្អ និងទទួលបនស្តង់ រ 
-េសនីសុំឱយមនទីរជួយជំរុញឱយមច ស់សិបបកមមទងំអស់េធ្វី ជីវកមមមនចបបដូ់ចៗគន  និងស្តង់ រផងែដរ 
-ជួយឧបតថមភធន 
-កំុឱយមនករលកទំ់ ក់តៃម្លេលីទីផ រ 
-េសនីសុំបនថយតៃម្លេស ធរណៈ 
-េសនីឱយមនភព្របកដនិយមកនុងករេរៀបចំ េដីមបទីទួលបនភពអនុេ ម មស្តង់ រេជៀស ងភពមិន្រតូវគន

រ ងសមតថកិចចមួយេទសមតថកិចចមួយ។ 
 

 
៦. សននិ ្ឋ ន 

ែផ្អក មករវភិគេទេលីករសនមតប់នទុកចំ យ និងផលចំេណញៃនជេ្រមីសទងំពីរខងេលី េឃញីថជេ្រមីសទី២ 
មនចំេណញេ្រចីនជងជេ្រមីសទីមួយ។  
 ដូចេចនះជេ្រមីសទីពីរ ្របកសស្តពីីវធិនស្រមប្់រគប្់រគង និងដំេណីរករ សហ្រគសសបិបកមមផលតិ 
ទឹកពិ ដប គួរ្រតូវបនេ្រជីសេរសី។ 
េតីចបំចេ់ធ្វី RIS ែដរឬេទ? 

 ចបំច ់



 មិនចបំច ់
 
នយក ្ឋ ននីតិកមម្រតូវេរៀបចែំកស្រមួល និងបំេពញនូវភពខ្វះខតៃនេសចក្ត្ីរពង្របកសស្តពីីវធិនស្រមប្់រគប្់រគង 

និងដំេណីរករសហ្រគស សបិបកមមផលតិទឹកពិ ដប េដីមបឱីយមនលកខណៈ្រគប្់រជុងេ្រជយ ្របកដនិយម និងងយយកេទ
អនុវត្ត េ យគម នកររខំន មរយៈករបេងកតី្រកុមករងរែដលមន្រគបស់មសភពពកព់ន័ធចូលរមួ។ 

 
៧. ករអនុវត្តនិងករ ម ន្រតួតពិនិតយ ្របសនិេបើបញញត្តិកមម្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស៖ 
៧.១.េតីវធិនករអ្វ្ីរតូវបនេ្រជីសេរសីេដីមបេីលកីកមពសត់ម្ល ភព និងអភិបលកិចចល្អកនុងអំឡុងេពលៃនករ កឱ់យអនុវត្ត? 
េ្រកយេពលេសចក្តី្រពង្របកសស្តីពីវធិនស្រមប់្រគប់្រគង និងដំេណីរករសហ្រគស សិបបកមមផលិតទឹកពិ ដបបន

ចូលជធរមនបញញត្តិរចួមកវធិនករអនុវត្ត និង ម ន មនដូចខងេ្រកម៖ 
-្រកសួងគួរេធ្វីករផ ព្វផ យអំពីខ្លឹម រ្របកសេនះឲយបនទូលំទូ យេដីមបបីេ្រញជ បករយល់ដឹងដល់ឧស ហករ 
សិបបករ និងបុគគលែដលពក់ពន័ធ េដីមបធីនរករអនុវត្ត្របកបេ យ្របសិទធិភព 

-្រកសួងឧស ហកមម និងសិបបកមម ្រតូវ ម នករអនុវត្ត្របកសេនះេ យយកចិត្តទុក ក់ជពិេសសគឺ្រតូវចត ់
ម្រន្តីមនសមតថកិចចេ យចុះ មមូល ្ឋ ន េដីមប្ីរតួតពិនិតយពី្របសិទធិភពៃនករអនុវត្ត្របកសេនះ។ 
-្រកសួង្រតូវក្ត បឱ់យបននូវបញ្ហ និងឬសគល់ៃនបញ្ហ និងចូលរមួេ ះ្រ យឱយបនចំេគលេ និងទនេ់ពលេវ ។ 
 

៧.២.េតីគួរេធ្វកីរពិនិតយ ម នបញញត្តកិមមេនះេឡងីវញិេ្រកយេពលបញញត្តកិមមេនះ្រតូវបន ក ់ឱយអនុវត្តែដរឬេទ?  
ដូេចន ះេតីបញញត្តកិមមេនះគួរ្រតូវបនពិនិតយេឡងីវញិឬ ម នយ៉ងដូចេម្តច? 

្រកុមករងរ យតៃម្លផលបះ៉ពល់លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត្រកសួងឧស ហកមម និងសិបបកមម គួរេធ្វីករពិនិតយ  
និង ម ន ្របកសេនះេឡងីវញិកនុងរយៈេពល៥ឆន  ំេ យមនករសិក  និង យតៃម្លពី្របសិទធិភពៃនករអនុវត្ត 
្របកសេនះ និងផ្តល់ពតម៌ន្រតឡបនូ់វលទធផលែដលសេ្រមចបន េហយីេធ្វីករែកសំរលួ្របកស្របសិនេបីរកេឃញីថមន
ភពខ្វះចេន្ល ះកនុងករអនុវត្ត។ 

 
ដំេណីរករ េឈម ះ តួនទី េលខទូរសព័ទ 

េរៀបចំេ យ៖ 
្រកុមករងរRIA្រកសងួ
ឧស ហកមម និងសបិបកមម 

េ ក ចតសូ សុភ្័រក 
អគគនយករង និង 

ជ្របធន្រកុមករងរRIA 
012 320 013 

េ ក េចង លឹមជី 
្របធននយក ្ឋ ន និងជ 
អនុ្របធន្រកុមករងរRIA 

095 444 234 

េ ក េ  សត  
អគគនយករង និង 

ជសមជិក្រកុមករងរRIA 
017 528 183 

េ ក ស៊ូ ៉ ន់នី 
អគគនយករង និង 

ជសមជិក្រកុមករងរRIA 
078 415 215 

េ ក េហង ប៊ុនហួរ 
អនុ្របធននយក ្ឋ ន និង 
ជសមជិក្រកុមករងរRIA 

089 872 888 

េ ក ទំុែប៉ន វរីះវទូិ 
អនុ្របធននយក ្ឋ ន និង 
ជសមជិក្រកុមករងរRIA 

012 859 921 



េ ក លី ចេជន 
អនុ្របធននយក ្ឋ ន និង 
ជសមជិក្រកុមករងរRIA 

012 845 846  

េ ក្រសី េសង សុី  
្របធនករយិល័យ និងជ 
្របធនេលខធិករ ្ឋ នRIA 

017 444 097 

េ ក ថច ់េកត 
អនុ្របធនករយិល័យ និងជ
សមជិក្រកុមករងរRIA 

077 484 544 

ផ្តលេ់យបលេ់ យ្រកុម
RIA 

របស ់ECOSOCC 

ឯកឧត្តម បិុច សុខ 
អគគេលខធិកររង ក.ស.វ ៃនទី

ស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី 
012 698 999 

ឯកឧត្តម េអង រតនមុននី 
អគគេលខធិកររង ក.ស.វ ៃនទី

ស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី 
012 912 009 

កញញ   ំវចិហួង ម្រន្តីគេ្រមងRIA 089 348 787 
េ ក រ ៉ុម ផល្លីស ម្រន្តីគេ្រមងRIA 078 235 078 
   

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


