
 
 

របយករណ៍សេងខបស្តពីីករ យតៃម្លបឋមេលើផលប៉ះពលៃ់ន 
េសចក្តី្រពង្របកសស្តពីី  

“េសចក្តី្រពង្របកសស្តពី”ីករេធ្វើ្របតិភូកមមមុខងរកនងុករផ្តលេ់ស រដ្ឋបល
ពក់ព័នធនឹងករផ្តល់ ជញ បណ្ណ ធនធនែរស៉្រមប់្របតិបត្តិករែរ ៉មនលកខណៈជ

សបិបកមមនិងខន តតូច េទឱយរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត” 
 

 ករេធ្វើ្របតិភូកមមមុខងរេទឲយរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត គឺជកក្ត ចំបច់ ស់េដើមបី
េធ្វើឲយមន្របសិទធភពនិងតម្ល ភពកនុងករផ្តល់ ជញ បណ្ណធនធនែរជូ៉នដល់សិបបករ។ 
ធនធនែរគឺ៉ជសមបត្តិធមមជតិមួយកនុងចំេ មសមបត្តិធមមជតិដ៏មនតៃម្លជេ្រចើនេទៀតដូច
ជសមុ្រទ ៃ្រពេឈើ រកុខជតិ និងសត្វជេដើម បុ៉ែន្តលកខណៈពិេសសរបស់ធនធនែរគឺ៉ជ
សមបត្តិធមមជតិមួយែដលមិនករេកើតេឡើងវញិេឡើយ។ កមពុជ្រតូវបនេគចត់ទុកថជ
្របេទសែដលមនធនធនែរេ៉្រចើន្របេភទ េហើយ ជរ ្ឋ ភិបល កំពុងខិតខំជជំ ៊ នៗ េដើមបី

ក់េចញនូវលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តជេ្រចើនស្រមប់េធ្វើករ្រគប់្រគង ចត់ែចង និងេ្របើ
្របស់ធនធនែរេ៉ដើមបីេលើកសទួយេសដ្ឋកិចច្របេទសជតិ ែដលកនុងេនះក៏បនែចងអំពីនីតិវធីិ
និងលកខខណ្ឌ ត្រមូវជេ្រចើនកនុងករផ្តល់ ជញ បណ្ណធនធនែរ្៉រគប់្របេភទ។ ជមួយគន េនះ
ផងែដរ ្រកសួងែរនិ៉ងថមពលក៏បនេរៀបចំ ក់ែតងនូវេសចក្តី្រពង្របកសស្តីពី “ករេធ្វើ
្របតិភូកមមមុខងរកនុងករផ្តល់េស រដ្ឋបលពក់ព័នធនឹងករផ្តល់ ជញ បណ្ណធនធនែរ ៉
ស្រមប់្របតិបត្តិករែរ ៉ មនលកខណៈជសិបបកមមនិងខន តតូច េទឱយរដ្ឋបល ជធនី 
េខត្ត”។ 
 

 សំេណើ បញញត្តិកមមជេសចក្តី្រពង្របកសេនះ បនេធ្វើេឡើង្រសប មជំពូកទី៤ ៃន
ចបប់ស្តីពី “ករ្រគប់្រគងនិងករេធ្វើ ជីវកមមធនធនែរ”៉ កនុងេគលបំណងេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើង
កនុងករ្រគប់្រគង ជីវកមមសិបបកមមធនធនែរ ៉ និងកត់បនថយករេធ្វើ្របតិបត្តិករបូមយក
ខ ច់េ យខុសចបប់ គម នបេចចកេទស និងមិនេគរព មលកខខណ្ឌ ៃន ជញ បណ្ណ េដើមបី
ចូលរមួកត់បនថយផលប៉ះពល់ដល់     បរ ិ ថ ន សងគម និងធនធនធមមជតិ និងបេងកើតឱយ
មន្របសិទធិភព គណេនយយភព និងតម្ល ភពកនុងករេធ្វើ ជីវកមមបូមខ ច់ខន តតូច ម
ទេន្ល សទឹង ែ្រពក និងបឹងបួរ។ 
 

 េដើមបីធនឱយបននូវមូល ្ឋ នៃនករសិក  វភិគ និងេ្រប បេធៀបែដលមន្របសិទធ
ភពខពស់ ្រកុមករងរ យតៃម្លេលើផលប៉ះពល់ៃនលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តបនសេ្រមច
េ្រជើសយកជេ្រមើសចំនួនពីរ េដើមបីយកមកេធ្វើករពិភក  ែដលមនខ្លឹម រដូចខងេ្រកម៖ 
 



 
 

- ជេ្រមើសទី១៖ រក ថ នភពេដើមនិងព្រងឹងករអនុវត្តចបប់និងលិខិតបទ ្ឋ ន
គតិយុត្តែដលមន្រ ប់។ 

 

- ជេ្រមើសទី២៖  េចញេសចក្តី្រពង្របកស ស្តីពី ករេធ្វើ្របតិភូកមមមុខងរកនុងករផ្ត
ល់េស រដ្ឋបលពក់ព័នធនឹងករផ្តល់ ជញ បណ្ណធនធនែរស៉្រមប់្របតិបត្តិករ
ែរ ៉មនលកខណៈជសិបបកមមនិងខន តតូច េទឱយរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត”។ 

     

 េ យ រខ្លឹម រៃនលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តែដលមន្រ ប់បនកំណត់អំពី
បេចចកេទសកនុងករេធ្វើ្របតិបត្តិករធនធនែរ្៉រគប់្រគន់េហើយេនះ ្រកសួងែរនិ៉ងថមពលគួរ
បន្តព្រងឹងសមតថភព្រកុមករងរអធិករកិចចរបស់្រកសួងនិងេធ្វើករផ ព្វផ យអំពីខ្លឹម រ
ទំងេនះេទឱយ ធរណៈជន ពិេសស ជីវករធនធនែរឱ៉យបនយល់ដឹងកន់ែតចបស់
បែនថមេទៀត។ ជមួយគន េនះផងែដរ ្រកសួងែរនិ៉ងថមពល្រតូវបន្តព្រងឹងសមតថភពម្រន្តី 
និងបន្តករេលើកកមពស់្របសិទធិភពកនុងករ ម ន ពិនិតយ និងករេធ្វើអធិករកិចចេលើ
លកខខណ្ឌ បេចចកេទសៃន្របតិបត្តិករបូមយកខ ច់ទេន្ល សទឹង ែ្រពក និងបឹងបួរលកខណៈសិបប
កមមនិង្រទង់្រទយតូច េដើមបីធនឱយបននូវ្របសិទធិភព គណេនយយភព និងតម្ល ភពកនុង
ករ្រគប់្រគង ជីវកមមធនធនែរខ៉ ច់។ 
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របយករណ៍ យតៃម្លបឋមេលើផលប៉ះពល ់
 

បញញ ត្តិកមម ៖ េសចក្តី្រពង្របកសស្តីពី”ករេធ្វើ្របតិភូកមមមុខងរកនុងករផ្តល់េស
រដ្ឋបលពក់ព័នធនឹងករផ្តល់ ជញ បណ្ណធនធនែរស៉្រមប់្របតិបត្តិករ
ែរម៉នលកខណៈជសិបបកមមនិងខន តតូច េទឱយរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត” 

្រកសួង/ ថ ប័ន  ៖ ្រកសួងែរនិ៉ងថមពល 
េលខេយង  ៖ 000៨/រថ 
កលបរេិចឆទចប់េផ្តើម ៖ ៃថងទី១៦ ែខមិថុន ឆន ំ២០១៧ 
កលបរេិចឆទបញច ប់ ៖ ៃថងទី៣១ ែខ ធនូ ឆន ំ២០១៨ 
 

អ ថ ធិបបយសេងខបអំពីបញញត្តកិមម 
 

្របកសេនះមនេគលបំណង  
 េលើកកមពស់ បេងកើន្របសិទធភព នងិេរៀបចំករ្រគប្់រគងនិងករេធ្វើ ជីវកមមធនធនែរឱ៉យកនែ់ត្របេសើរ  
ជពិេសស្របតបិត្តិករធនធនែរែ៉ដលមនលកខណៈសិបបកមមនងិខន តតូច មរយៈករេធ្វើ្របតិភូកមមមុខងរ
កនុងករផ្តល់េស រដ្ឋបលពកព់ន័ធនឹងករផ្តល់ ជញ បណ្ណ ធនធនែរម៉យួចំនួនេទឱយរដ្ឋបល ជធនី េខត្តជ
អនកសេ្រមច។ 
វ ិ លភព 
 ្របកសេនះមនវ ិ លភព្រគបដណ្ត បេ់លើមុខងររបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្តកនុងករផ្តល់េស រដ្ឋបល
ពកព់ន័ធនឹងករផ្តល់ ជញ បណ្ណ ធនធនែរែ៉ដលមនលកខណៈសិបបកមមនិងខន តតូច រមួមន៖ 
 ក. ជញ បណ្ណ សិបបកមមធនធនែរ ៉ស្រមបេ់ស កមមជីក ចមនដី៍ រេ ្ត ដចីល័ត 

ខ. ជញ បណ្ណ សិបបកមមធនធនែរ ៉ស្រមប់ ជីវកមមជីកយក ចមនដ៍ី ដី្រកហម ខ ច ់ឬ្រកួស 
គ. ជញ បណ្ណ សិបបកមមធនធនែរ ៉ស្រមបក់របូមយកខ ច ់ដី លបប ់ឬ្រកួស មផ្លូវទឹក 
ឃ. ជញ បណ្ណ សិបបកមមធនធនែរ ៉ស្រមប់ ជីវកមមែរម៉ស េ្រកមទ្រមងជ់ករ ្ឋ នអណ្តូ ងែរេ៉បើក 
ង. ជញ បណ្ណ សិបបកមមធនធនែរ ៉ ស្រមប់ ជីវកមមែរត៉បូងថមមនតៃម្ល ពកក់ ្ត លមនតៃម្ល និងថម
សំ ង 
ច. ជញ បណ្ណ ជីវកមមែរត៉បូងថមមនតៃម្ល ស្រមបេ់គលបំណង ជីវកមមែរត៉បូងថមមនតៃម្ល ពក ់
ក ្ត លមនតៃម្ល និងថមសំ ងជលកខណៈខន តតូច េ្រកមទ្រមងជ់ករ ្ឋ នអណ្តូ ងែរេ៉្រកមដី និង 
ឆ. ជញ បណ្ណ ឧស ហកមម ជីវកមមធនធនែរ ៉ ស្រមប់ ជីវកមមែរម៉សជលកខណៈខន តតូចេ្រកម
ទ្រមងជ់ករ ្ឋ នអណ្តូ ងែរេ៉្រកមដី។ 

 

កតពចកិចចចេំពះរដ្ឋបល ជធនេីខត្ត 
 រដ្ឋបល ជធន ីេខត្តមនករត្វកិចចដូចខងេ្រកម៖ 

- ទទួល ពិនតិយ យតៃម្ល នងិសេ្រមចផ្តល់ ជញ បណ្ណ ធនធនែរ ៉ ម្របេភទ និងទ្រមងរូ់បភពែដល
បនេសនើសំុ។ 
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- ចុះបញជ ី ជញ បណ្ណ ធនធនែរ ៉ ម្របេភទ និងទ្រមងរ់ូបភពែដលបនផ្តល់ជូនអនកេសនើសំុ។ 
- អនុវត្តករពិនយ័អន្តរករណ៍ជ្របកច់ំេពះ្របតបិត្តិករធនធនែរេ៉្រកយផុតសុពលភព 
- ចុះបញជ ីទី ងំេដប៉ូពណិជជកមមផលិតផលែរ ៉ខ ច ់្រកួស និងថមសំណង។់ 

 

កតព្វកិចចចេំពះមនទរីែរនិ៉ងថមពល 
 េ្រកយទទួលបនពកយេសនើសំុ ម្រន្តីបេចចកេទសរបស់មនទរីែរន៉ិងថមពល ជធនី េខត្ត ្រតូវចុះេធ្វើករ
ពិនតិយនិង យតៃម្លដល់ទកីែន្លងែដលបនេសនើសំុ េហើយ្រតូវ យករណ៍អំពីលទធផលៃនករចុះអេងកត ពិនិតយ 
និង យតៃម្ល េ យរមួបញចូ លទងំករសននិ ្ឋ នចបស់ ស់េលើទិដ្ឋភពបរ ិ ថ ន សងគម េសដ្ឋកិចច និងបទ ្ឋ ន
បេចចកេទសពកព់ន័ធេផ ងៗេទៀតជូនរដ្ឋបល ជធនី េខត្តេដើមបេី្របើ្របស់ជមូល ្ឋ នកនុងករសេ្រមចផ្តល់
ជញ បណ្ណ ធនធនែរ។៉ 

 

កតព្វកិចចចេំពះធុរកចិច 
ជញ បណ្ណ សិបបកមមធនធនែរែ៉ដលមនែចងកនុង្របកសេនះ ចេចញជូនបនចេំពះែតបុគគលែដល

មនលកខណៈសមបត្តិដូចខងេ្រកម៖ 
- មនសញជ តិែខមរ 
- មនសមតថភពបេចចកេទសនិងហិរញញ វតថុ្រគប្់រគន ់
- មនទីលំេនអចិៃ្រន្តយេ៍នតបំន្់របតិបត្តិករេសនើសំុ និង្រតូវ្របមូលចង្រកងជសហគមនសិ៍បបករែរ ៉

កនុងករណីតំបនេ់នះមនិទនម់នសហគមនសិ៍បបករែរ ៉ ឬចុះេឈម ះជសមជិកៃនសហគមនសិ៍បបករែរក៉នុង
ករណីតំបនេ់នះមនសហគមនសិ៍បបករែររ៉ចួេហើយ។ សហគមនសិ៍បបករែរ្៉រសប ម្របកសេនះ ្រតូវបន
បេងកើតេឡើងកនុងចំេ ម ជីវករែរែ៉ដលមនកមមវតថុ ជីវកមមដូចគន  េដើមបជួីយ ធនគន េទវញិេទមកកនុងករ
ទទួលខុស្រតូវចេំពះមុខចបបេ់លើ្របតិបត្តិករធនធនែររ៉បស់ខ្លួន។ សហគមនសិ៍បបករែរ្៉រតូវមនលកខន្តិកៈ
របស់សហគមន ៍ េ្រជើសេរ ើស្របធនមយួរូបជតំ ងេ យករេបះេឆន ត នងិមនករទទួល គ ល់េ យ 
រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត។ បែនថមពីេនះេទេទៀត សហគមនសិ៍បបករែរ្៉រតូវតមកល់្របកធ់នករទទួលខុស្រតូវ
ចំេពះករតព្វកិចចននពកព់ន័ធនឹង្របតិបត្តិករធនធនែរស៉្រមបរ់យៈេពលសុពលភព ជញ បណ្ណ ធនធនែរ ៉
កនុងអ្រ  ៨ ០០០ ០០០ (្របបី ន) េរៀល កនុងមយួហិក ។ 
 

្របេភទបញញត្តកិមម៖ 
 

ចបប ់
 

្រពះ ជ្រកឹតយ 
 

អនុ្រកឹតយ 
 

្របកស 
  √ 

េសចក្តីសេ្រមច 
 

ចរ 
 

េផ ងៗេទៀត 

 

ផលប៉ះពលច់មបងៃនសណីំបញញត្តកិមមេលើវិសយ័៖ 
 

  េសដ្ឋកចិច  សងគមកិចច  បរ ិ ថ ន  េផ ងៗ.......... 
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១.   ករកំណត់បញ្ហ  
 ១.១.  បញ្ហ ចមបងែដលបញញត្តកិមមេនះមនបណំងេ ះ្រ យ  

- ករ្រគប្់រគងនិងករចតវ់ធិនករចំេពះ្របតបិត្តកិរ ឬ បទេលមើសធនធនែរ ៉
 ករ្រគប្់រគងសកមមភព ្របតបិត្តិករ និងបទេលមើសធនធនែរជ៉ករងរមយួែដលត្រមូវឱយមនករ
ម នយ៉ងយកចិត្តទុក កព់ីសំ ក់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន និងម្រន្តីជំនញរបស់្រកសួងែរន៉ងិថមពល។ 

េហើយកនុងចំេ ម្របតិបត្តិករធនធនែរ្៉រគប្់របេភទ ្របតិបត្តិករធនធនែរែ៉ដលមនលកខណៈសិបបកមម នងិ
្រទង្់រទយតូចគជឺបញ្ហ ដតូ៏ចមយួកនុងចេំ មបញ្ហ ធំៗជេ្រចើនេផ ងេទៀត ែដលកន្លងមក េយើងសេងកត
េឃើញថជសកមមភពករងរកនុងករ្រគប្់រគងពុំទនប់នល្អ។(សូមេលើកឧទហរណ៍ឬភស្តុ ងជកែ់ស្តងមក
បញ្ហ ញ) 

១.២.បញ្ហ ពកព់ន័ធេផ ងៗេទៀតែដលបញញត្តកិមមេនះ ចជួយ េ ះ្រ យបនផងែដរ 
- ភពសមុគ ម ញៃនករអនុវត្តនីតិវធិៃីនករ កព់កយេសនើសំុ ជញ បណ្ណ ធនធនែរស៉្រមប្់របតិបត្ត ិ             

                   ករធនធនែរែ៉ដលមនលកខណៈសិបបកមមនិងខន តតូច។ 
- អនុវត្ត មេគលនេយបយវមិជឈករនិងវសិហមជឈកររបស់ ជរ ្ឋ ភបិល។ 
១.៣. បញជ ីលិខតិបទ ្ឋ នគតយុិត្តែដលមន្រ ប ់ែដលពកព់ន័ធឬ្រប ក ់្របែហល 
 ចបបស់្តីព ីករ្រគប្់រគងនិង េធ្វើ ជីវកមមធនធនែរ ៉ែដល្របកសឲយេ្របើេ យ្រពះ ជ្រកមេលខ នស/

រកម/០៧០៧/០៩ ចុះៃថងទី១៣ ែខ កកក  ឆន  ំ២០០១។ លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តេនះមនវ ិ លភពធទូំ យ 
និងមនិបនកំណតនូ់វនីតវិធិីនិងលកខខណ្ឌ ជក់ កេ់ដើមបយីកមកេ្របើ្របស់កនុង្រគប្់រគងនិង 
ផ្តល់ ជញ បណ្ណ ធនធនែរស៉្រមបក់រេធ្វើ ជីវកមមបូមខ ចទ់េន្ល សទឹង ែ្រពក នងិបឹងបរួលកខណៈសិបបកមមនិង
្រទង្់រទយតូចេនះេទ។(សូម កប់ញចូ លបែនថមេទៀត្របសិនេបើមន) 

២. េគលបំណង 
បេងកើន្របសិទធភពកនុងករ្រគប្់រគង ជញ បណ្ណ ធនធនែរ ៉ មរយៈករេធ្វើ្របតភូិកមមមុខងរកនុងករផ្តល់

េស រដ្ឋបល េទរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ លុបបំបតស់កមមភព ជីវកមមែរអ៉ ធិបេតយយ និងេលើកកមពស់
គុណភព ្របសិទធភព ្របសិទធផល តម្ល ភព និងគេណេនយយភព ៃនករផ្តល់េស រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ។ 

៣. ជេ្រមើស 
ជេ្រមើសទី១៖ រក ថ នភពេដើមនិងព្រងឹងករអនុវត្តចបបន់ងិលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តែដលមន

្រ ប។់ 
ជេ្រមើសទ២ី៖ េចញេសចក្ត្ីរពង្របកសស្តីពី”ករេធ្វើ្របតិភូកមមមុខងរកនុងករផ្តល់េស រដ្ឋបល

ពកព់ន័ធនឹងករផ្តល់ ជញ បណ្ណ ធនធនែរស៉្រមប្់របតិបត្តិករែរម៉នលកខណៈជសិបប
កមមនិងខន តតូច េទឱយរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត” 

៤. ករប៉ន់ ម នបឋមេលើ្របេភទបនទុកចំ យកតព្វកិចច និងផលចំេណញ 
  ៤.១. ករកណំតភ់រកចិច និង្របេភទបនទុកចំ យ 

ជេ្រមើស ជរ ្ឋ ភបិល ធុរកិចច 
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ជេ្រមើសទ១ី៖ រក ថ នភពេដើម និង
ព្រងងឹករអនុវត្តលិខិតបទ ្ឋ នែដល
មន្រ ប ់

- សិកខ ផ ព្វផ យ 
- ្រកុមករងរអធិករកិចច 
- ចំ យរដ្ឋបលេផ ងៗ 

 

ជេ្រមើសទ២ី៖ េចញេសចក្តី្រពង
្របកស 
 

- កិចច្របជុំ 
- ករចុះសទងម់តិ 
- េវទកិរ ធរណៈ 
- សិកខ ផ ព្វផ យ 
- ្រកុមករងរអធិករកិចច 

 

 

៤.២. ករកំណត្់របេភទៃនផលចំេណញ 

ជេ្រមើស ្របេភទៃនផលចំេណញ 

សំេណើ បញញត្តិកមម៖  

ជេ្រមើសទ១ី៖ រក ថ នភពេដើម និងព្រងឹង
ករអនុវត្តលិខិតបទ ្ឋ នែដលមន្រ ប ់

-េលើកកមពស់្របសិទធិភពកនុងករលុបបំបត់សកមមភព
ជីវកមមែរអ៉នធិបេតយយ 

-  

ជេ្រមើសទ២ី៖ េចញេសចក្តី្របកស -បេងកើនកិចចសហករណ៍រ ង្រកសួងែរនិ៉ងថមពល និង
រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ 
- បេងកើន្របសិទធិភពកនុងករពិនិតយនិងសេ្រមចេលើពកយ
សំុ ជញ បណ្ណសិបបកមមធនធនែរ ៉
-បេងកើន្របសិទធិភពកនុងករ្រគប់្រគងករចុះបញជ ីរ ជញ    
បណ្ណធនធនែរ្៉រគប់្របេភទ។ 
-បងកភពងយ្រសួលដល់ ជីវករកនុងករ ក់ពកយសំុ 

មរយៈ្រចកេចញចូលែតមួយរបស់រដ្ឋបលថន ក់
េ្រកមជតិ។ 
-ែកលម្អ ថ នភពដីធ្លីនិង ថ នភពធ ្រស្តេនកនុង
មូល ្ឋ ន។ 
-ែថរក និងករពរធនធនែរ ៉ ែរត៉បូងមនតៃម្ល ែរព៉ក់  
ក ្ត ល និងថមសំ ង មរយៈករសហករណ៍កនុង
ករ្រគប់្រគងរ ង្រកសួងែរនិ៉ងថមពល និងរដ្ឋបល
ថន ក់េ្រកមជតិ។ 
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៤.៣. វ ិ លភពៃនជេ្រមើសនីមយួៗ 
ជេ្រមើស វស័ិយឬ្របេភទធុរកិចច ចំននួធុរកិចច ឯក រេយង/ភស្តុ ង

ជេ្រមើសទ១ី៖ រក ថ នភព
េដើម និងព្រងឹងករអនុវត្ត
លិខិតបទ ្ឋ នែដលមន
្រ ប ់

ជីវកមមែរែ៉ដលេធ្វើ្របតិភូកមម
េទថន កេ់្រកមជតិ 

  

ជេ្រមើសទ២ី៖ េចញេសចក្តី
្រពង្របកស 

ជីវកមមែរែ៉ដលេធ្វើ្របតិភូកមម
េទថន កេ់្រកមជតិ 

  

 
 

៥. កិចចពិេ្រគះេយបល ់
 
 

្រកុមករងរបន្របជុំពិេ្រគះេយបល់ជមយួ្រកុម្របតបិត្តិលិខតិបទ ្ឋ នគតិយុត្ត របស់្រកុម្របកឹ េសដ្ឋកិចច 
សងគមកិចច និងវបបធម៌ និងភគីពកព់ន័ធសំខន់ៗ ជេ្រចើនេទៀត។ 
 
៦. សននិ ្ឋ ន 
 មករសននិ ្ឋ នេយើងសេងកតេឃើញថ “ជេ្រមើសទី១” ជជេ្រមើសដស័៏ក្តសមបំផុតស្រមប ់
េ ះ្រ យបនទុកកនុងករ្រគប្់រគងរបស់្រកសួងែរន៉ងិថមពល នងិស្រមួលដល់ធុរៈកចិចកនុងករអនុវត្ត ម
លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តជធរមន។ 
 

 “ជេ្រមើស២” មនិបនផ្តល់ផលចំេណញ មយួែដលគួរឲយកតស់មគ ល់េនះេទ។ ជេ្រមើសទី២ ត្រមូវ
ឱយមនករេ្របើ្របស់ថវកិររដ្ឋបែនថមេ្រចើន នងិបងកឱយមនភពសមុគ ម ញចេំពះ ជីវករេនេពល 
អនវុត្តចបបន់ិងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តផងែដរ  

េតើចបំចេ់ធ្វើ RISែដរឬេទ? 
 ចបំច៖់  
 មនិចបំច៖់ 
្របកសេនះមនិមនផលបះ៉ពល់គួរឲយកតស់មគ ល់ចំេពះធុរកចិចេទ ដូេចនះ្របកសេនះមនិគូរ្រតូវ យ

តៃម្លេពញេលញបន្តេទៀតេទ។ 
 

៧.  ករអនុវត្ត និងករ ម ន្រតួតពិនិតយ 
៧.១. េដើមបេីលើកកមពស់តម្ល ភព នងិអភបិលកចិចល្អកនុងអឡុំងេពលៃនករ កឲ់យអនុវត្ត 
 

- ែណន ំនិង ផ ព្វផ យ្របកសេនះឲយបនទូលំទូ យ នងិ មូលេហតុែដលពកព់ន័ធ ដល់អងគភព
េ្រកមឱ ទ  ធុរកិចច ធរណៈជន និង ភគីពកព់ន័ធេផ ងៗេទៀត ។ 

- ម នករអនុវត្ត្របកសេនះ េ យព្រងឹងសមតថភពម្រន្តពីកព់ន័ធ កនុងករចុះ្រតួតពិនិតយ និង អធកិរ
កិចចដល់្រកុមហុ៊ន និង និង ជីវកមមែរឲ៉យមន្របសិទធិភពខពស់ ។ល។ 
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៧.២. ករ្រតួតពិនតិយនងិ ម ន 
េ្រកយពីបន កឲ់យអនុវត្ត   ្របកសេនះនងឹ្រតូវេធ្វើករពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លអំពីលទធផល

ែដលសេ្រមចបនកនុងអំឡុងេពល៥ (្រប)ំ ឆន  ំខងមុខេ យ្រកសួងែរន៉ងិថមពល  កនុងេគលបំណងេដើមប ី
ែស្វងរក និង េ ះ្រ យផលបះ៉ពល់អវជិជមនដៃ៏ទេទៀត   កដូ៏ចជែស្វងរកចំណុចល្អ និង ចំណុចខ្វះខត     
េផ ងៗេទៀត េដើមបែីកស្រមួលយន្តករេនះឲយល្អ្របេសើរបែនថមេទៀត។ 

 

ដំេណើ រករ េឈម ះ មខុងរ ទនំកទំ់នង 

េរៀបចំេ យ
្រកសួងែរនិ៉ង       
ថមពល 

ែយម៉ កននី់ក អនុរដ្ឋេលខធិករ ០១២ ៨៥០ ៨៥៦ 
សួរ ប៊ុនម៉រយ៉ី អនុ្របធននយក ្ឋ ននីតិកមម ០១៦ ៣៨១ ៤៣៨ 

សូ រចន 
្របធនករយិល័យ្រ វ្រជវ និង យតៃម្លេលើ
ផលបះ៉ពល់ៃនលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត 

០៨៩ ២៣៤ ០០៣ 

សុធ ផល េព្រជ 
ម្រន្តីករយិល័យ្រ វ្រជវនិង យតៃម្លេលើ
ផលបះ៉ពល់ៃនលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត 

០១២ ៣២៣ ៤៣៦ 

្រតួតពិនិតយ និង 
ផ្តល់េយបល់

េ យ 
ECOSOCC/RET 

ឯកឧត្តម បិុច សុខ អនុ្របធនRET ០១២ ៦៩៨ ៩៩៩ 

ឯកឧត្តម េអង រតនមុនី ្របធនែផនកបណ្តុ ះប ្ត ល ០១២ ៩១២ ០០៩ 

េ ក រ ៉មុ ផល្លីស បុគគលិករដ្ឋបល ០៧៨ ២៣៥ ០៧៨ 

កញញ  ៃហ ្រសីលកខ សមជិក ០១៦ ៤២៧ ៤២៩ 

                            
  ជធនភីនេំពញ ៃថង            ែខ             ឆន ចំ.....ព.ស ២៥៦២ 

                                                         ្រតូវនឹងៃថងទី          ែខ ធនូ ឆន ២ំ០១៨ 
                អនកេធ្វរីបយករណ៍ 

បនេឃញី និង ឯកភព             
           ្របធន្រកុមករងរ 
              

 


