
 
 

របយករណ៍សេងខបស្តពីីករ យតៃម្លបឋមេលើផលប៉ះពលៃ់ន 
េសចក្តី្រពង្របកស 

ស្តពីី  
“នីតិវិធីនិងលកខខណ្ឌ កនងុករផ្តល់ ជញ បណ្ណ ធនធនែរ ៉ស្រមប់ករេធ្វើ ជវីកមម
បូមខ ច់ទេន្ល សទងឹ ែ្រពក និងបឹងបួរ លកខណៈសបិបកមម និង្រទង់្រទយតូច” 

 

 រហូតមកដល់បចចុបបនន ្រកសួងែរន៉ិងថមពលបន កេ់ចញនូវលិខិតបទ ្ឋ នគតយុិត្តជេ្រចើន
ស្រមបេ់ធ្វើករ្រគប្់រគង ចតែ់ចង និងេ្របើ្របស់ធនធនែរេ៉ដើមបេីលើកសទួយេសដ្ឋកិចច្របេទសជតិ
ែដលកនុងេនះកប៏នែចងអពំលីកខខណ្ឌ ត្រមូវជេ្រចើនកនុងករផ្តល់ ជញ បណ្ណ ធនធនែរ ៉ ជពិេសស 
ជញ បណ្ណ សិបបកមមធនធនែរស៉្រមបក់របូមយកខ ច ់ដី លបប ់ឬ្រកួស មផ្លូវទឹក។ 

 

 សំេណើ បញញត្តកិមមជេសចក្តី្រពង្របកសស្តីពី “នីតវិធិីនិងលកខខណ្ឌ កនុងករផ្តល់ ជញ បណ្ណ
ធនធនែរស៉្រមបក់រេធ្វើ ជីវកមមបូមខ ចទ់េន្ល សទឹង ែ្រពក និងបងឹបរួលកខណៈសិបបកមម និង
្រទង្់រទយតូច” េនះបនេធ្វើេឡើង្រសប មជំពូកទី៤ ៃនចបបស់្តីព ី “ករ្រគប្់រគងនិងករេធ្វើ ជីវកមម
ធនធនែរ”៉ កនុងេគលបណំងេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងកនុងករ្រគប្់រគង ជីវកមមសិបបកមមធនធនែរ ៉ បេងកើន
ចំណូលរដ្ឋ និងកតប់នថយករេធ្វើ្របតិបត្តកិរបូមយកខ ចេ់ យខុសចបប ់គម នបេចចកេទស និងមនិ
េគរព មលកខខណ្ឌ ៃន ជញ បណ្ណ  េដើមបចូីលរមួកតប់នថយផលបះ៉ពល់ដល់បរ ិ ថ ន សងគម និង
ធនធនធមមជត ិ និងបេងកើតឱយមន្របសិទធិភព គណេនយយភព និងតម្ល ភពកនុងករេធ្វើ ជវីកមមបូម
ខ ចខ់ន តតូច មទេន្ល សទឹង ែ្រពក និងបឹងបរួ។ 
 

 េដើមបធីនឱយបននូវមូល ្ឋ នៃនករសិក  វភិគ និងេ្រប បេធៀបែដលមន្របសិទធភពខពស់ 
្រកុមករងរ យតៃម្លេលើផលបះ៉ពល់ៃនលិខិតបទ ្ឋ នគតយុិត្តបនសេ្រមចេ្រជើសយកជេ្រមើសចំនួន
ពរីេដើមបយីកមកេធ្វើករពិភក  ែដលមនខ្លមឹ រដូចខងេ្រកម៖ 
 

- ជេ្រមើសទី១៖ រក ថ នភពេដើមនិងព្រងឹងករអនុវត្តចបបន់ិងលិខិតបទ ្ឋ នគតយុិត្ត
ែដលមន្រ ប។់ 

 

- ជេ្រមើសទី២៖ េចញេសចក្តី្រពង្របកស ស្តីព ីនីតវិធិី និងលកខខណ្ឌ កនុងករផ្តល់ ជញ បណ្ណ  
ធនធន ែរ ៉ស្រមបក់រេធ្វើ ជីវកមមបូមខ ចទ់េន្ល សទឹង ែ្រពក និងបឹងបរួ 
លកខណៈសិបបកមមនិង្រទង្់រទយតូច។ 

 

 េយង មលទធផលែដលទទួលបនមកពីករវភិគបនទុកចំ យ និងផលចំេណញៃន
ជេ្រមើសទងំពរី េយើងបនរកេឃើញថករចំ យរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលកនុងជេ្រមើសទី១មនចំនួន 
៧០ ៤៣៨,៩១ (ចិតសិបពន ់បនួរយ មសិប្របបំី និងេកសិបមយួេសន) ដុ ្ល រ េមរកិ េហើយ
ករចំ យរបស់ធុរកិចចកនុងជេ្រមើសទី១មនចំននួ ១៣ ៦៥០ (ដបប់ពីន ់ ្របមំយួរយ សិប) 



 
 

ដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិគត។់ ចំេពះជេ្រមើសទី២ករចំ យរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលមនចំននួ  
៧៦ ៨៨១,៧៤ (ចិតសិប្របមំយួពន ់្របបីរយែបត៉សិបមយួ និងចិតសិបបនួ) ដុ ្ល រ េមរកិ េហើយ
ករចំ យរបស់ធុរកិចចកនុងជេ្រមើសទី២មនចំននួ ១៥ ២២៥ (ដប្់របពំន ់ ពីរយៃមភ្រប)ំ ដុ ្ល រ
េមរកិគត។់ 
 

 ែផ្អកេលើលទធផលៃនករវភិគេលើបនទុកចំ យនិងផលចំេណញៃនជេ្រមើសទងំពីរខងេលើ 
េយើងគួេ្រជើសេរ ើសយកជេ្រមើសទ១ីេ យ រមូលេហតុដូចខងេ្រកម៖ 
 ១- ទងំចំ យរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលនិងចំ យធុរកិចចរបស់ជេ្រមើសទី១ មនចំនួនតចិ

ជងចំ យរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលនិងចំ យធុរកិចចរបស់ជេ្រមើសទី២ 
 ២- ខ្លមឹ រៃនលិខិតបទ ្ឋ នគតយុិត្តែដលមន្រ ប ់ ពេិសសខ្លមឹ រៃន្របកសេលខ

៣២១រថ.អធរ.្របក ចុះៃថងទី០១ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៧ ស្តីពី “ករេធ្វើ្របតិភូកមម 
មុខងរកនុងករផ្តល់ ជញ បណ្ណ ធនធនែរស៉្រមប្់របតបិត្តកិរែរម៉នលកខណៈជសិបបកមម 
និងខន តតូចេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ជធនី េខត្ត” មនអតថនយ័្រគប្់រគន ់ នងិ
បនបញជ កច់បស់អពំនីីតវិធិីកនុងករ កព់កយេសនើសំុ ជញ បណ្ណ ពកព់ន័ធនន។ 

 ៣- ខ្លមឹ រៃនេសចក្តី្រពង្របកសស្តីពី “នីតវិធិីនងិលកខខណ្ឌ កនុងករផ្តល់ ជញ បណ្ណ
ធនធនែរស៉្រមបក់រេធ្វើ ជីវកមមបូមខ ចទ់េន្ល សទឹង ែ្រពក និងបងឹបរួលកខណៈសិបប
កមម និង្រទង្់រទយតូច” មនភពសមុគ ម ញ និង ចេធ្វើឱយ ជីវករមនករភន្់រចឡំ
ែថមេទៀតផង។ 

 

 េ យ រខ្លឹម រៃនលិខតិបទ ្ឋ នគតយុិត្តែដលមន្រ បប់នកំណតអំ់ពបីេចចកេទស
កនុងករេធ្វើ្របតបិត្តកិរធនធនែរ្៉រគប្់រគនេ់ហើយេនះ ្រកសួងែរន៉ិងថមពលគួរបន្តព្រងឹងសមតថភព
្រកុមករងរអធិករកិចចរបស់្រកសួងនិងេធ្វើករផ ព្វផ យអំពីខ្លមឹ រទងំេនះេទឱយ ធរណៈជន 
ពេិសស ជីវករធនធនែរឱ៉យបនយល់ដឹងកនែ់តចបស់បែនថមេទៀត។ ជមយួគន េនះផងែដរ ្រកសួង
ែរន៉ិងថមពល្រតូវបន្តព្រងឹងសមតថភពម្រន្តី និងបន្តករេលើកកមពស់្របសិទធិភពកនុងករ ម ន  
ពនិិតយ និងករេធ្វើអធិករកចិចេលើលកខខណ្ឌ បេចចកេទសៃន្របតិបត្តកិរបូមយកខ ចទ់េន្ល សទឹង ែ្រពក 
និងបឹងបរួលកខណៈសិបបកមមនិង្រទង្់រទយតូច េដើមបធីនឱយបននូវ្របសិទធិភព គណេនយយភព 
និងតម្ល ភពកនុងករ្រគប្់រគង ជីវកមមធនធនែរខ៉ ច។់ 

  



1 
 

ករ យតៃម្លបឋមេលើផលប៉ះពល ់
 

បញញ ត្តិកមម ៖ េសចក្ត្ីរពង្របកសស្តីពីនិតិវធិី និងលកខខណ្ឌ កនុងករផ្តល់ ជញ បណ្ណ
ធនធនែរ ៉ ស្រមបក់រេធ្វើ ជីវកមមបូមខ ចទ់េន្ល សទឹង ែ្រពក និងបឹងបរួ 
លកខណៈ     សិបបកមម និង្រទង្់រទយតូច 

្រកសួង/ ថ បន័  ៖ ្រកសួងែរន៉ិងថមពល 
េលខេយង  ៖ 000៧/រថ 
កលបរេិចឆទចបេ់ផ្តើម ៖ ៃថងទី០១ ែខ េម  ឆន ២ំ០១៦ 
កលបរេិចឆទបញចប ់ ៖ ៃថងទ២ី៤ ែខេម  ឆន ២ំ០១៨ 
 

អ ថ ធិបបយសេងខបអំពីសេំណើបញញត្តកិមម 
 

្របកសេនះមនេគលបណំង  
  កំណតនូ់វនីតិវធិ ីលកខខណ្ឌ  និងេគលករណ៍ជក់ កក់នុងករផ្តល់ ជញ បណ្ណ ធនធនែរ ៉េ យមនទីរែរ ៉
និងថមពល ជធនី េខត្ត ស្រមបក់េធ្វើ ជវីកមមបូមខ ចទ់េន្ល សទឹង ែ្រពក និង បឹងបរួែដលមនលកខណៈ
សិបបកមមនិង្រទង្់រទយតូច។ 
  

 បេងកើតឱយមន្របសិទធភព គណេនយយភព នងិតម្ល ភព កនុងករ្រគប្់រគង ជីវកមមធនធនែរខ៉ ច ់
កតប់នថយជអតិបរមនូវផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ននិងសងគម េលើកកមពស់ចំណូលជតិពវីស័ិយធនធនែរ ៉ នងិ
េដើមបជីមូល ្ឋ នបេចចកេទសស្រមបម់នទីរែរនិ៉ងថមពលយកេទអនុវត្តករងររបស់ខ្លួន។ 
 

វ ិ លភព 
 ្របកសេនះមនវ ិ លភព្រគបដណ្ត ប ់ េលើ ល់សកមមភព ជីវកមមបូមខ ចទ់េន្ល សទឹង ែ្រពក នងិ
បឹងបរួ កនុងលកខណៈសិបបកមម ឬ្រទង្់រទយតូច។ 
 

កតព្វកចិចចេំពះធុរកចិច 
‐ ជញ បណ្ណ ខងេលើេនះ ចផ្តល់ឲយចំេពះែត ជវីកមមែដលមនទំហំៃផទករ ្ឋ នមនិេលើសពី១ហិក  

និងកនុងជេ្រម ជីវកមមែដលេ្របើ្របស់ម៉សីុនបូមមនកម្ល ងំសរុបមនិេលើសពី៧៥េសះ ជេ្រមមនិ្រតវូ
េលើសពី០១ែម្៉រតពេីលើក្រមតិជេ្រមេ្រជបំផុតៃនបតទេន្ល សទឹង ឬបឹងបរួ ឬ កនុងលកខខណ្ឌ ជេ្រម
កំណតេ់ យ្រកសួងែរន៉ងិថមពល 

‐ សកមមភព ជវីកមមអនុវត្ត្រតឹម្រតូវ មស្តង់ បទ ្ឋ នករពបរ ិ ថ ននិងសងគមែដលកំណតេ់ យ
្រកសួងបរ ិ ថ ន 

‐ អនុវត្ត មលកខខណ្ឌ ត្រមូវេផ ងេទៀតដូចមនែចងកនុង្របកសេលខ ០០០២ រថ.អធរ.្របក ចុះៃថងទី
០៨ ែខមក  ឆន ២ំ០១៥ និង្របកសេលខ៥២០ រថ.រស.្របក ចុះៃថងទ១ី៩ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ 

‐ ទី ងំ្របតិបត្តិករបូមខ ចនិ់ងទី ងំេដប៉ូស្តុកខ ច្់រតូវសថិតេនកនុងចមង យមនសុវតថភិពព្ីរចងំទេន្ល
្រសប មលកខណៈបេចចកេទស 
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‐ ទី ងំេដប៉ូស្តុកខ ច្់រតូវមនទនំបព់ទ័ធជុវំញិគំនរខ ច ់ នងិេរៀបចំ កបំ់ពងស់្រមបប់ង្ហូរទឹកេចញឱយ
បន្រតឹម្រតូវ 

‐ ជីវករែដលមន ជញ បណ្ណ បូមខ ចស់ទឹង ទេន្ល ែ្រពក និងបឹងបរួជលកខណៈសិបបកមម ឬ្រទង្់រទយ
តូចទងំអស់មនករតព្វកិចច្រតូវបងៃ់ថ្ល ជញ បណ្ណ  ៃថ្លឈនួលដី សួយ រ និងកតព្វកិចច រេពើពនធ និង
មនិែមន រេពើពនធទងំអស់េផ ងេទៀត្រសប មចបប ់និងបទបបញញត្តិជធរមន 

‐ ជីវករ្រតូវេធ្វើករពិេ្រគះេយបល់ នងិេសនើសំុករអនុញញ តពី ថ បន័មនសមតថកិចចពកព់ន័ធ្រសប ម
ករត្រមូវៃនចបបន់ងិលិខតិបទ ្ឋ នគតិយុត្តពកព់ន័ធនន និងេធ្វើករពិេ្រគះេយបល់ជមយួ សហ
គមនែ៍ដលបះ៉ពល់កនុងដំេណើ រករ្របតិបត្តិករ ជវីកមមរបស់ខ្លួន។ 

 

កតព្វកចិចចេំពះមនទរីែរន៉ងិថមពល 
‐ ្រតូវេរៀបចកំំណតេ់ហតុកិចច្រពមេ្រព ងបែនថមជមយួ ជវីករ អំពីកតព្វកចិចហិរញញ វតថុបែនថមដូចជ៖ 

o មូលនធិិែរស៉្រមប្់រទ្រទងកិ់ចចអភវិឌ សហគមនមូ៍ល ្ឋ ន 
o ថវកិ្រគប្់រគងនងិបណ្តុ ះប ្ត លកនុងវស័ិយធនធនែរ ៉និងបែនថមចំណូលជតិ 
o ្រកសួងែរន៉ិងថមពលនិង ថ បន័េ្រកមឱ ទ ចពយួរឬបញចប់ ជញ បណ្ណ របស់ ជវីករបន

េ យេធ្វើករជូនដំណឹងជ យលកខណ៍អក រ 
 

‐ ករពយួរឬបញចប់ ជញ បណ្ណ ចេធ្វើេឡើងកនុងករណីែដល៖ 
o ជីវករែដលជមច ស់ ជញ បណ្ណ ធនធនែរប៉នេលមើសនិងចបស់ជធរមន ខកខនកនុងករអនុ

វត្ត មបទបបញញត្តិ មយួៃន្របកសេនះ ឬមនិេគរព មបទបញជ ែដលេចញេ យ្រកសួង
ែរន៉ងិថមពល 

o ជីវករខកខនកនុងករអនុវត្ត មកតព្វកិចចកនុងអំឡុងេពល៦០ៃថងបនទ បព់ីបនទទួលបនេស
ចក្តជូីនដំណឹងរបស់្រកសួងែរន៉ិងថមពល ជវីករែដលក្ល យជអនកជំពកបំ់ណុល ក យ័ធន 
ឬ្រតូវរ ំ យ្រកុមហុ៊ន 

o ្រកសួងពិនិតយេឃើញថ្របតិបត្តកិរធនធនែរេ៉្រកម ជញ បណ្ណ ធនធនែរ្៉រតូវបន 
អនុញញ ត្តិកនុងតំបនែ់ដលពុំទនម់នករកំណតក់្រមតិ និភយ័ដល់បរ ិ ថ ននិងសងគម  

o កនុងករណីចបំចម់នទីរ្រតូវេរៀបចកំិចចពេិ្រគះេយបល់នងិេវទិករជ ធរណៈ 
 

‐ េ្រកយេពលេចញ ជញ បណ្ណ ជូន ជវីកររចួ មនទីរែរនិ៉ងថមពល្រតូវេធ្វើករ្រតួតពិនិតយជ្របចនូំវ
លកខណៈបេចចកេទសៃន្របតិបត្តិកររបស់ ជវីករ និងភពអនុេ មៃន្របកសេនះ េហើយ្រតូវ យ
ករណ៍ជ្របចមំក្រកសួងែរន៉ិងថមពលនូវវឌ នភពរបស់សមបទនិកែដលេធ្វើ្របតិបត្តិករ ជីវកមម
ខ ចទ់ងំអស់ េ យភជ បម់កនូវរបយករណ៍្របចែំខផង។ 

 

្របេភទបញញត្តកិមម៖ 
 

ចបប ់
 

្រពះ ជ្រកឹតយ 
 

អនុ្រកឹតយ 
 

្របកស 
√ 

េសចក្តីសេ្រមច 
 

ចរ 
 

េផ ងៗេទៀត 
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ផលប៉ះពលច់មបងៃនសណីំបញញត្តកិមមេលើវិសយ័៖ 
 

  េសដ្ឋកចិច  សងគមកិចច  បរ ិ ថ ន  េផ ងៗ.......... 
 

១.   ករកំណត់បញ្ហ  
 ១.១.  បញ្ហ ចមបងែដលបញញត្តកិមមេនះមនបណំងេ ះ្រ យ  

-ករបពុំលបរ ិ ថ ននងិធនធនធមមជត ិ
ករេធ្វើ ជីវកមមបូមខ ចខុ់សចបបែ់ដលពុំមនបទ ្ឋ នបេចចកេទស្រតឹម្រតូវនងិ្រគប្់រគនន់ឱំយមន

ករបក្់រចងំឬករែ្រប្របួល ថ នភពដេីនតំបន្់របតិបត្តិករធនធនែរ ៉ ែដលប ្ត លឱយបះ៉ពល់ដល់ 
លំេន ្ឋ នរបស់្របជពលរដ្ឋកនុងតំបន ់បងកមនេ្រគះថន កដ់ល់ជវីតិមនុស សត្វ និងបះ៉ពល់ធងនធ់ងរដល់បរ ិ ថ ន
និងធនធនធមមជតិ មរយៈករបពុំលទកឹែដលបះ៉ពល់ដល់មចឆ និងជីវៈចរុំះេន មទេន្ល សទឹង ែ្រពក និង
បឹងបរួ។ 

-ករបតប់ងច់ណូំលរដ្ឋ 
 ករេធ្វើ ជីវកមមធនធនែរអ៉ ធបិេតយយ និងខុសចបបែ់ដលគម ន ជញ បណ្ណ ្រតឹម្រតូវនឱំយមន
ផលបះ៉ពល់េសដ្ឋកចិច្របេទសជតិដូចជ ករបតប់ងចំ់ណូលរដ្ឋ មរយៈករ្របមូលសួយ រ ពនធ ករ ឬ
ៃថ្ល កព់កយសំុ ជញ បណ្ណ  ។ល។ 

 

១.២.បញ្ហ ពកព់ន័ធេផ ងៗេទៀតែដលបញញត្តកិមមេនះ ចជួយ េ ះ្រ យបនផងែដរ 

-ភពសមុគ ម ញនិងពិបកកនុងករ្រគប្់រគង្របតិបត្តិករធនធនែរឱ៉យ្រតូវ មស្តង់ បេចចកេទស 
ពិេសស េ យ រករមនិអនុវត្ត មចបបន់ិងបទបបញញត្តជធរមនននឱយបន្រតឹម្រតូវ។ 

-្របពន័ធធ ្រស្តមនករកកសទះ េ យ រមនខ ចដុ់ះេន ម្របភពទឹកែដលនឱំយមនករ
ពិបកកនុងេធ្វើច ចរណ៍ មផ្លូវទឹក  

-្របជកសិករេនតំបនម់យួចំនួនជបួ្របទះបញ្ហ ៃនករខ្វះខតទឹកេ្របើ្របស់ស្រមបេ់ធ្វើដំ ំ ែ្រស 
ចំករ េ យ រករដុះខ ច។់ 

១.៣. បញជ ីលិខតិបទ ្ឋ នគតយុិត្តែដលមន្រ ប ់ែដលពកព់ន័ធឬ្រប ក ់្របែហល 

១. ចបបស់្តីពី ករ្រគប្់រគងនិង េធ្វើ ជីវកមមធនធនែរ ៉ែដល្របកសឲយេ្របើេ យ្រពះ ជ្រកមេលខ 
នស/រកម/០៧០៧/០៩ ចុះៃថងទី១៣ ែខ កកក  ឆន  ំ២០០១។ លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តេនះមនវ ិ លភព
ធំទូ យ និងមនិបនកំណតនូ់វនីតិវធិីនងិលកខខណ្ឌ ជក់ កេ់ដើមបយីកមកេ្របើ្របស់កនុង្រគប្់រគងនិង
ផ្តល់ ជញ បណ្ណ ធនធនែរស៉្រមបក់រេធ្វើ ជីវកមមបូមខ ចទ់េន្ល សទឹង ែ្រពក និងបឹងបរួលកខណៈសិបបកមមនិង
្រទង្់រទយតូចេនះេទ។ 

 

 ២. ្របកសេលខ ៣២១រថ.អធរ.្របក ចុះៃថងទី០១ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៧ ស្តីពី “ករេធ្វើ្របតិភូកមម
មុខងរកនុងករផ្តល់ ជញ បណ្ណ ធនធនែរស៉្រមប្់របតិបត្តិករែរម៉នលកខណៈជសិបបកមមនិងខន តតូចេទឱយ
រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ជធនី េខត្ត។ ្របកសេនះមនេគលបំណងេលើកកមពស់គុណភព ្របសិទធភព 
តម្ល ភព និងគណេនយយភពៃនករ្រគប្់រគងនងិករេធ្វើ ជវីកមមធនធនែរ ៉ មរយៈករេធ្វើ្របតិភូកមមមុខ
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ងរកនុងករផ្តល់េស រដ្ឋបលពកព់ន័ធនឹងករផ្តល់ ជញ បណ្ណ ធនធនែរស៉្រមប្់របតិបត្តិករែរម៉នលកខណៈ
ជសិបបកមមនិងខន តតូចេទឱយរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត។ ្របកសេនះបនកំណតច់បស់ ស់អំពីេគល
ករណ៍ នីតវិធិ ីែបបបទ នងិលកខខណ្ឌ កនុងករផ្តល់និងចុះបញជ ី ជញ បណ្ណ ធនធនែរច៉នំួន្របពំីរ្របេភទ ែដល
កនុងេនះកប៏ន បប់ញចូ លផងែដរនូវ ជញ បណ្ណ សិបបកមមធនធនែរស៉្រមបក់របូមយកខ ច ់ ដី លបប ់ ឬ
្រកួស មផ្លូវទឹកផងែដរ។ 
 
 (េសចក្តី្រពង្របកស) 

 
 

២. េគលបំណង 
្របកសេនះមនេគលបំណង ៖ 

- កតប់នថយករេធ្វើ ជវីកមមេ យខុសចបប ់ គម នបេចចកេទស និងមនិេគរព មលកខខណ្ឌ ជញ ប
ណ្ណ   

- កតប់នថយផលបះ៉ពល់ដល់បរ ិ ថ ន សងគម នងិធនធនធមមជតិ 
- បេងកើតឲយមន្របសិទធភព គណេនយយភព និងតម្ល ភពកនុងករេធ្វើ ជវីកមមបូមខ ចទ់េន្ល សទឹង 

ែ្រពក នងិបងឹបរួ 
- េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងកនុងករ្រគបគ់ង ជវីកមម នងិបេងកើនចំណូលរដ្ឋ 

 

 
៣. ជេ្រមើស 

ជេ្រមើសទី១៖ រក ថ នភពេដើមនិងព្រងឹងករអនុវត្តចបបន់ងិលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តែដលមន
្រ ប។់ 

ជេ្រមើសទ២ី៖ េចញេសចក្តី្រពង្របកស ស្តីពី នីតវិធិ ី និងលកខខណ្ឌ កនុងករផ្តល់ ជញ បណ្ណ  
ធនធន ែរ ៉ស្រមបក់រេធ្វើ ជីវកមមបូមខ ចទ់េន្ល សទឹង ែ្រពក និងបងឹបរួ លកខណៈសិបបកមមនិង្រទង្រទយតូច។

 

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

ជេ្រមើស ជរ ្ឋ ភបិល ធុរកចិច 

ជេ្រមើសទី១៖ រក ថ នភពេដើម 
និងព្រងឹងករអនុវត្តលិខតិបទ ្ឋ ន
ែដលមន្រ ប ់

ចំ យសរុប 70 438,91 USD 
- សិកខ ផ ព្វផ យ ធណៈ
ចំននួ ៣ េលើក 

- ្រកុមករងរអធិករកិចច 
- ចំ យរដ្ឋបលេផ ងៗ 2% 
 

ចំ យសរុបចំននួ 13 650 USD 
- ម៉សីុនខន តតូច 
- ៃថ្លចុះបញជ ី 
- ចំ យសមភ រៈេផ ងៗ 
- ៃថ្លជួសជុល  
- តេំណើ រករ ជីវកមម 
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- ចំ យេផ ងៗ 5% 

ជេ្រមើសទ២ី៖ េចញេសចក្តី្រពង
្របកសស្តីពី នីតវិធិនីិងលកខខណ្ឌ
កនុងករផ្តល់ ជញ បណ្ណ ធនធនែរ ៉
ស្រមបក់រេធ្វើ ជីវកមមបូមខ ច់
ទេន្ល សទឹងែ្រពក និងបងឹបរួ លកខណៈ 
សិបបកមមនិង្រទង្រទយតូច។ 

 
 

ចំ យសរុប 76 886,74 USD 
- ្របជុៃំផទកនុង្រកសួងចនួំន ១០ េលើក 
- ចំ យស្រមបក់រចុះសទងម់តិ 
រយៈេពល ៥ ៃថងចំនួន ២ េលើក 

- េវទកិរ ធរណៈរយៈេពល១ៃថង 
ចំននួ ៣ េលើក 

- សិកខ ផ ព្វផ យ ធណៈ
ចំននួ ៣ េលើក 

- ្រកុមករងរអធិករកិចច 

ចំ យសរុបចំននួ 15 225 USD 
- ម៉សីុនខន តតូច 
- ៃថ្លចុះបញជ ី 
- ចំ យសមភ រៈេផ ងៗ 
- ៃថ្លជួសជុល  
- តេំណើ រករ ជីវកមម 
- មូលនិធិអភវិឌ នែ៍រ ៉
- មូលនិធិបណ្តុ ះប ្ត ល 
- កៃ្រមេស ចំណូលរដ្ឋ 
- ចំ យេផ ងៗ 5% 

 

៤.២. ករកំណត្់របេភទៃនផលចំេណញ 

ជេ្រមើស ្របេភទៃនផលចំេណញ 

សំេណើ បញញត្តិកមម៖  

ជេ្រមើសទី១៖ រក ថ នភពេដើម និងព្រងឹងករអនុវត្ត
លិខិតបទ ្ឋ នែដលមន្រ ប ់

-ជេ្រមើសទីមយួេនះជជេ្រមើសែដលមនបនទុក
ចំ យតិច នងិមនផលចំេណញេ្រចើនេ យ រ
ខ្លឹម រៃនលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តែដលមន្រ ប់
ពិេសស ្របកសេលខ៣២១រថ.អធរ.្របក ចុះៃថងទី០១ 
ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៧ ស្តីពី “ករេធ្វើ្របតិភូកមមមុខងរកនុង
ករផ្តល់ ជញ បណ្ណ ធនធនែរស៉្រមប្់របតិបត្តិករែរ ៉
មនលកខណៈជសិបបកមមនិងខន តតូចេទឱយរដ្ឋបល
ថន កេ់្រកមជតិ ជធនី េខត្ត” មនលកខណៈ្រគប្់រគន់
និងងយ្រសួលដល់្របជពលរដ្ឋកនុងករ កព់កយេសនើ
សំុ ជញ បណ្ណ សិបបកមមធនធនែរ ៉ រមួទងំផ្តល់ផល
ចំេណញជេ្រចើនេទៀតរមួមន៖ 
-កតប់នថយករេធ្វើ ជីវកមមបូមខ ចខ់ន តតូចខុសចបប ់
-េលើកកំពស់ករបះ៉ពល់និងករខូចខតបរ ិ ថ ន 
-្របមូលចំណូលចូលរដ្ឋ្របេសើជងមុន 
-កតប់នថយករបះ៉ពល់ខុសភពនិង យុជីវតិ្របជ
ពលរដ្ឋែដលេនែកបតំបន្់របតបិត្តិករធនធនែរ ៉
-កតប់នថយករេធ្វើ ជីវកមមខុសតំបនអ់នុញញ តនិងខុស 
ស្តង់ បេចចកេទស 
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-កតប់នថយករបពុំលទឹក មនុស  សត្វនិងជីវៈចរុំះ 
-មនភពងយ្រសួលកនុងករ្រគប្់រគង់ ជីវកមមនិងពនធ 

ជេ្រមើសទ២ី៖ េចញេសចក្តី្របកសស្តីពី នតីិវធិីនិង
លកខខណ្ឌ កនុងករផ្តល់ ជញ បណ្ណ ធនធនែរ ៉ ស្រមប់
ករេធ្វើ ជីវកមមបូមខ ចទ់េន្ល សទឹងែ្រពក និងបបឹងបរួ 
លកខណៈសិបបកមមនិង្រទង្់រទយតូច។ 

ជេ្រមើសទីពីរមនិបនផ្តល់ផលចំេណញេ្រចើនេនះេទ 
ប៉ុែន្តកនែ់តបងកភពសមុគ ម ញដល់ ជវីករកនុងករ 
អនុវត្តេទៀតផង េ យ រែតខ្លឹម រៃនេសចក្ត្ីរពង
្របកសេនះមនលកខណៈសមុគ ម ញ និងេយងេទេលើ
លកខខណ្ឌ ៃន្របកសែដលនិ ករណ៍រចួេហើយ។ 

 
៤.៣. វ ិ លភពៃនជេ្រមើសនីមយួៗ 

ជេ្រមើស វស័ិយឬ្របេភទធុរកិចច ចំននួធុរកិចច ឯក រេយង/ភស្តុ ង 

ជេ្រមើសទ១ី៖ រក ថ នភព
េដើម និងព្រងឹងករអនុវត្តលិខតិ
បទ ្ឋ នែដលមន្រ ប ់

្រគបដណ្ត បេ់លើករេធ្វើ ជីវកមម
ធនធនែរ្៉រគប្់របេភទេ យ
កំណតព់ីនីតវិធិី និងលកខខណ្ឌ
បេចចកេទសែដលមនលកខណៈ
សិបបកមមនិង្រទង្់រទយតូច 
(ែដលមនែចងកនុងឧបសមពន័ធ
េទ ម្របេភទនីមយួៗ) 

១៧ កិចច្របជុំពិភក ជមយួ
្រកុមករងរ យតៃម្លេលើ
ផលបះ៉ពល់ៃនលិខតិ
បទ ្ឋ នគតិយុត្ត្រកសួង

ែរន៉ងិថមពល 

ជេ្រមើសទ២ី៖ េចញេសចក្តី្រពង 
្របកស ស្តីព ី នីតវិធិី និង
លកខខណ្ឌ កនុងករផ្តល់ ជញ បណ្ណ
ធនធនែរ ៉ស្រមបក់រេធ្វើ ជីវ-
កមមបូមខ ចទ់េន្ល សទឹងែ្រពក 
និងបឹងបរួ លកខណៈសិបបកមម
និង្រទង្់រទយតូច 

ជីវកមមបូមខ ច ់
ទេន្ល សទឹង ែ្រពក 
និងបឹងបរួលកខណៈ 
សិបបកមមនិង្រទង 
្រទយតូច។ 

១៧ ករចុះសទងម់តិេន 
េខត្តេសៀម ប នងិេខត្ត

េពធិ៍ ត ់

 
 

៥. កិចចពិេ្រគះេយបល ់
 េ្រកយបនេធ្វើករសទងម់តិេនេខត្តេពធិ តរ់ចួេហើយ ជីវករបូមខ ចច់ំនួន៣០នកប់ន្របប់
មក្រកុមករងរនូវបញ្ហ ្របឈមៃនករេធ្វើ ជីវកមមបូមខ ចល់កខណៈសិបបកមមេន មផ្លូវទឹក និងបនេលើក
ជសំណូមពរែដលមនខ្លឹម រដូចតេទ៖ (បែនថមេយបល់ ជីវករ) 
១-បញ្ហ ្របឈម (Other comment) 

- ជីវករមយួចំននួសេ្រមចចិត្តេធ្វើ ជវីកមមបូមយកខ ចទ់ងំគម ន ជញ បណ្ណ េដើមបរីកចណូំល
ស្រមប្់រទ្រទងជី់វភព ប៉ុែន្តពកួគតយ់ល់្រពមកនុងករបង្់របកសួ់យ រ ្របកអ់តថ្របេយជនប៍ែនថម និង



7 
 

កៃ្រមេផ ងេទៀតជូនរដ្ឋ។ ពួកគតប់នេលើកេឡើងថ មូលេហតុៃនករេធ្វើ ជីវកមមេ យគម ន ជញ បណ្ណ េនះ 
គឺេ យ រមនភពយឺតយ៉វៃនករងររដ្ឋបលរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ កនុងករយល់្រពមេលើ
សំេណើ សំុអនុញញ ត្តផ្តល់ទី ងំស្រមបេ់ធ្វើ្របតបិត្តិករ ជវីកមមសិបបកមមធនធនែរ។៉ 

- ្របជពលរដ្ឋែដលរស់េន ម្រចងំទេន្ល សទឹង បងឹបរួ និងែ្រពកបនេធ្វើកររខំនដល់ ជីវករែដល
េធ្វើករបូមខ ចេ់ន មទេន្ល សទឹង បឹងបរួ នងិែ្រពក េ យេលើកេឡើងថទី ងំៃនករបូមខ ចែ់ដលសថិតេន
មដងទេន្ល សទឹង និងែ្រពកទងំេនះសថិតកនុងដីកមមសិទធរិបស់គត។់ េលើសពីេនះេទេទៀត ពកួគតប់ន 

អះ ងថករ្របឆងំមនិឱយមន្របតិបត្តិករធនធនែរេ៉នះគឺករពរកុំឱយមនករបកដី់េន ម្រចងំ។ 
- ទី ងំបូមខ ចម់យួចនួំនគម នខ ចស់្រមបបូ់ម េហើយទី ងំខ្លះេទៀត ចបូមបន្រតមឹែត

្របមំយួែខប៉ុេ ្ណ ះ។ 
២-សំណូមពរ (Other comment) 

- ជួយ ស្រមួលដល់ករផ្តល់ ជញ បណ្ណ ឱយបនទនេ់ពលេវ  េដើមបឱីយ ជីវករមនេពលេវ ្រគប់
្រគនស់្រមបែ់ស្វងរកចំណូល្រទ្រទងជី់វតិ។ 

- េធ្វើករពនយល់ែណនដំល់្របជពលរដ្ឋែដលរស់េន មដងទេន្ល សទឹង បឹងបរួ និងែ្រពកអំពីសិទធិ
កនក់បដ់ីធ្លរីបស់ពួកគត ់

- បនថយអ្រ កៃ្រមសួយ រ អតថ្របេយជនប៍ែនថម នងិកៃ្រមេស េផ ងេទៀត 
 

 
៦. សននិ ្ឋ ន 
 មករសននិ ្ឋ នេយើងសេងកតេឃើញថ “ជេ្រមើសទ១ី” ជជេ្រមើសដស័៏ក្តសមបំផុតស្រមប់
េ ះ្រ យបនទុកកនុងករ្រគប្់រគងរបស់្រកសួងែរន៉ងិថមពល នងិស្រមួលដល់ធុរៈកចិចកនុងករអនុវត្ត ម
លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តជធរមន។ 
 

 “ជេ្រមើស២” មនិបនផ្តល់ផលចេំណញ មយួែដលគួរឲយកតស់មគ ល់េនះេទ។ ជេ្រមើសទី២ 
ត្រមូវឱយមនករេ្របើ្របស់ថវកិររដ្ឋបែនថមេ្រចើន និងបងកឱយមនភពសមុគ ម ញចំេពះ ជីវករេនេពល
អនវុត្តចបបន់ិងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តផងែដរ េ យ រខ្លឹម រៃន្របកសេនះមនភព្រប ក្់របែហល
េទនឹង្របកសេលខ៣២១រថ.អធរ.្របក ចុះៃថងទី០១ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៧ ស្តីពី “ករេធ្វើ្របតិភូកមមមុខងរ
កនុងករផ្តល់ ជញ បណ្ណ ធនធនែរស៉្រមប្់របតបិត្តិករែរម៉នលកខណៈជសិបបកមមនិងខន តតូចេទឱយរដ្ឋបល
ថន កេ់្រកមជតិ ជធនី េខត្ត”។ 
  

 ករេធ្វើ ជីវកមមបូមខ ចទ់េន្ល សទឹង ែ្រពក និងបងឹបរួេនះមនិមនផលបះ៉ពល់គួរឲយកតស់មគ ល់
ចំេពះធុរកិចចេទ ដូេចនះ្របកសេនះមនិគូរ្រតូវ យតៃម្លេពញេលញបន្តេទៀតេទ។ 

 

េតើចបំចេ់ធ្វើ RISែដរឬេទ? 
 ចបំច៖់  
 មនិចបំច៖់ 
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 េ យ ែតជេ្រមើសទី១មនលកខណៈជសិបបកមមនងិ្រទង្់រទយខន តតូច ែដលមនិបងកឲយមន
ផលបះ៉ពល់ជអវជិជ មនធងនធ់ងរ ឬគឲួយគតស់មគល់េនះេទ (បនទុកចំ យទប...)។ 

 

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

 អគគនយក ្ឋ នជំនញៃន្រកសួងែរន៉ងិថមពលគូរេធ្វើករផ ព្វផ យ្របកសេលខ ៣២១រថ.អធរ.
្របក ចុះៃថងទី០១ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៧ ស្តីពី “ករេធ្វើ្របតិភូកមមមុខងរកនុងករផ្តល់ ជញ បណ្ណ ធនធនែរស៉្រមប់
្របតិបត្តិករែរម៉នលកខណៈជសិបបកមមនិងខន តតូចេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ជធនី េខត្ត” េនះឲយបន
ទូលំទូ យដល់ ធរណៈជន ជីវករ នងិអនកពកព់ន័ធ នងិែណនេំទមនទីរែរនិ៉ងថមពល ជធនេីខត្ត
ចុះផ ព្វផ យដល់មូល ្ឋ ន នងិព្រងងឹសមតថិភពម្រន្តីថន កជ់តនិិងថន កេ់្រកមជតិកនុងករចុះ្រតួតពិនិតយ 
និងេធ្វើអធិករកិចចេលើលកខណៈបេចចកេទសកនុងករេធ្វើ្របតិបត្តិករបូមយកខ ច។់ 

 

៧.២. ករ្រតួតពិនតិយនងិ ម ន 
 

 (្របកសេលខ ៣២១ កំណតេ់ពល)
 
 
 
 
 

ដំេណើ រករ េឈម ះ មុខងរ ទំនកទំ់នង 
េរៀបចំេ យ្រកសួង      
ែរន៉ិងថមពល 

ែយម៉ កននី់ក 
អគគនយករង 

ៃនអគគនយក ្ឋ នកិចចករទូេទ 
០១២ ៨៥០ ៨៥៦ 

សួរ ប៊ុនម៉រយ៉ី អនុ្របធននយក ្ឋ ននីតិកមម ០១៦ ៣៨១ ៤៣៨ 

សូ រចន 
អនុ្របធនករយិល័យ្រ វ្រជវ 
និង យតៃម្លេលើផលបះ៉ពល់ៃន

លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត 
០១២ ៣២៣ ៤៣៦ 

   
ផ្តល់េយបល់េ យ 
ECOSOCC/RET 

ឯកឧត្តម បិុច សុខ អនុ្របធនRET ០១២ ៦៩៨ ៩៩៩ 
ឯកឧត្តម េអង រតនមុនី ្របធនែផនកបណ្តុ ះប ្ត ល ០១២ ៩១២ ០០៩ 

   
ជំនួយករ េ ក រ ៉មុ ផល្លីស បុគគលិករដ្ឋបល ០៧៨ ២៣៥ ០៧៨ 

 


